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SAMMANFATTNING
Titel: Sociala nätverkssidor – En varumärkesförmedlare på B2B-marknader.
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi
Författare: Linus Andersson & Anton Lange
Handledare: Jonas Kågström
Datum: 2015 – juni
Syfte: Syftet med denna studie är att analysera B2B-företags intentioner med användandet av

Social Networking Sites för att skapa, eller förstärka, dimensionerna inom brand equity.
Metod: Denna studie har använt en kvantitativ metod, där 89 svenska företag deltog genom att
besvara en webbenkät. De analysverktyg som användes för att analysera datan var korrelationsanlys, klusteranalys samt deskriptiv statistik.
Resultat & slutsats: Studien visar att B2B-företag använder SNS i olika varumärkesstärkande
syften. Dessa syften gick även att indela i två tidsperspektiv, kort- och långsiktiga perspektiv.
Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa var vilka attributer företagen valde att förmedla via
sociala nätverkssidor.
Förslag till fortsatt forskning: Då denna studie inte använt demografisk data, föreslås fortsatt
forskning inom området där variabler som branschtillbehörighet, år på markanden samt produkttyp analyseras. Även en kvalitativ studie föreslås, för att utvidga förståelsen gällande hur
företagen använder SNS.
Uppsatsens bidrag: B2B-företag kan använda SNS för att uppnå två strategier. Den första
motsvarar ett kortsiktigt tänk, där produkten samt varumärket frekvent exponeras. Den andra
strategin innebär att SNS används som en kommunikationsplattform där företag bygger en
långsiktig relation till varumärket och kommunicerar immateriella attributer.
Nyckelord: Social Networking Sites, B2B, brand equity, perceived quality, brand loyalty,
brand recognition, brand recall, brand image.
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ABSTRACT
Title: Social networking sites – A brand enhancer on B2B-markets.
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration
Author: Linus Andersson & Anton Lange
Supervisor: Jonas Kågström
Date: 2015 – June
Aim: The purpose of this study is to analyze B2B-companies intentions with the usage of Social Networking Sites to create, or enhance, the dimensions within brand equity.
Method: This study used a quantitative method, where 89 Swedish companies participated by
answering a web survey. To analyze the data, tools like correlation analyzis, cluster analyzis
and descriptive data were used.
Result & Conclusions: The study indicates that B2B-companies use SNS in different brand
enhancing intentions. The intentions can be divided into two time perspectives; short and long
term. The main difference between these two perspectives was that the companies communicated different brand attributes through their social networking sites.
Suggestions for future research: Due to the lack of demographic data, further research within
this scientific field is suggested. Variables such as industry affiliation, years on the market and
type of product are elements which could have interesting effects on the research. Also, a qualitative study is suggested, in order to expand the knowledge regarding how the companies are
using SNS.
Contribution of the thesis: B2B-companies can use SNS to achieve two strategies. The first
strategy is short termed, where the product as well as the brand is frequently exposed though
SNS. The second strategy entails that SNS are used as a platform where companies build a long
term relation to the brand by communicating immaterial attributes.
Key words: Social Networking Sites, B2B, brand equity, perceived quality, brand loyalty,
brand recognition, brand recall, brand image.
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Sammanfattning
Att sociala nätverk har blivit en större del av vardagen har få undgått. Såväl företag som privatpersoner spenderar sin tid på dessa plattformar för att interagera var dag. Detta fenomen har främst
företag på B2C-marknader uppmärksammat, och använder detta kommunikationsmedel i sin marknadsföring för att kommunicera sitt varumärke. Vad som däremot inte är lika omskrivet eller uppmärksammat är i vilket syfte B2B-företag använder dessa sociala nätverkssidor. Med detta i åtanke
syftar denna studie till att undersöka vilka intentioner väletablerade B2B-företag har med användandet av sina sociala nätverkssidor för att stärka sitt varumärke.
För att undersöka detta genomfördes en surveyundersökning där 89 av Sveriges största företag (efter omsättning) utspridda över 21 län deltog. Respondenternas svar analyserades med hjälp av statistiska analyser som korrelationsanalys, klusteranalys samt deskriptiv statistik. Med hjälp av empirisk data samt statistiska körningar erhölls ett resultat. Resultatet visade att respondenterna gick att
indela i fyra separata kluster, vilka i sin tur gick att indela i två tidsperspektiv där användandet av
sociala nätverkssidor för att påverka sitt varumärke tycktes skilja sig åt.
Nyckelord: Social Networking Sites, B2B, brand equity, perceived quality, brand loyalty, brand
recognition, brand recall, brand image.
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Abstract
Social networks have become an important factor in today’s society. Companies as well as individuals are using these platforms to interact with one another on a daily basis. This phenomenon has
mostly been acknowledged by companies on B2C markets where these social network sites are being used to communicate their brand. On B2B markets however, the usage of these platforms have
not been as optimistically implemented. Due to this fact, this study means to examine what brand
enhancing intentions well-established B2B companies have with their usage of social networking
sites.
This study conducted a web survey where 89 of Sweden’s most successful companies (in terms of
turnover) participated. The respondents’ answers were analyzed through statistic tools such as correlation analyzis, cluster analyzis and descriptive data. The collected data revealed that the respondents could be divided into four separate segments, which further could be divided into two perspectives, where the brand enhancing intentions of the usage of social networking sites seemed to differ.
Key words: Social Networking Sites, B2B, brand equity, perceived quality, brand loyalty, brand
recognition, brand recall, brand image.
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1. Introduktion
1.1. Problembakgrund
Marknadslandskapet har under de senare decennierna genomgått en förändring. Genom att tekniken
utvecklats har nya förutsättningar skapats, där bland annat internet står i fokus. Rayport och Sviokla
(1995, s. 75) benämner detta skifte genom att påstå att vi i den nya informationsvärlden gått från
“marketplace” till “marketspace”. Detta har generat i flertalet dot.com organisationer vilka helt
distribuerar sin verksamhet via internet. I samband med dessa organisationer uppstod välkända varumärken som Amazon och Ebay, under 2000-talets början (Kalyanam & McIntyre, 2002, s. 496),
och i vår tid finner vi virala fenomen som Alibaba, Twitter och Facebook. Regeringskansliet beskriver Sverige som ett av världens mest framgångsrika länder inom e-handeln och vill jobba för att
ytterligare utveckla och främja denna (Regeringen, 2012). Under senaste decenniet har omsättningen inom e-handeln kraftigt ökat, och en rapport presenterad av internetstatistik.se (2013) visar att ehandeln under 2012 omsatte 31,6 miljarder svenska kronor, vilket motsvarade en ökning med 14
procentenheter jämfört med föregående år. Detta i relation till den totala detaljhandeln, vilken enbart stod för en ökning motsvarande 2,1 procentenheter (Internetstatistik, 2013)
I ett “special issue”, med inriktning mot e-marketing, publicerat år 2002 i “Journal of the Academy
of Marketing Science” finner vi flertalet artiklar vars frågeställning är huruvida internet har förändrat de tidigare etablerade marknadsföringsstrategierna. Med detta i åtanke presenterade Kalyanam
och McIntyre (2002, s. 496) i sin artikel en modell vars ursprung härleds utifrån Kotlers klassiska
4:a P:n, vilken de kallar “The e-marketing mix”. Den klassiska marknadsmixen har kritiserats för
att vara föråldrad då olika marknader genomgått olika paradigmskiften. Grönroos (1994, ss. 4-5)
skrev, redan under 90-talets början, att marknadsföringen till stor del behandlas på liknande sätt
som under 1960-talet, och vill istället se en förändring. Skiftet från transaktionsorienterad marknadsföring till relationsorienterad marknadsföring menar Grönroos (1994, ss. 10-11) påverkat
marknadsföringen på flertalet vis, som exempelvis tidsperspektivet vilket skiftat från kortsiktigt
(transaktionsorienterat) till långsiktigt (relationsorienterad). Kalyanam och McIntyre (2002, s. 89)
presenterar, vad de anser, nyckelbegrepp inom e-marketing som personalization, customization och
usability.
Ytterligare ett nittiotalfenomen inom marknadsföringen är begreppet brand equity. Författare som
Keller (1993), Aaker (1991) och Farquhar (1989) har alla bidragit till fördjupad kunskap inom området genom diverse publikationer. Brand equity är ett begrepp vilket mäter varumärkets styrka uti1
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från konsumentens preferenser och upplevelser av varumärket, där begrepp som brand image och
brand awareness är intressanta (Keller, 1993, s. 1; Aaker, 1991, s. 15). Även brand equity kan indelas i de två tidigare nämnda tidsperspektiven där Keller (1993, s. 1) benämner det relationsorienterade, långsiktiga, perspektivet för “Customer-Based Brand Equity”.

1.2. Problemdiskussion
Internets framfart har påverkat marknadsföringen i flera aspekter. Somliga äldre, klassiska, modeller anses vara passé och försök till att anpassa nya modeller till detta paradigm utvecklas. ”The
e-marketing mix” påvisar fem dimensioner inom internetbaserad marknadsföring, utöver de fyra
P:na, som onlineföretag bör ha i åtanke. Denna modell använder internets kommunikationsförmåga
för att förmedla värde till konsumenten via webbsidans funktioner som skräddarsyr erbjudanden,
samt sociala nätverk (Kalyanam & McIntyre, 2002, s. 496). E-marketing definieras som;
- “E-marketing enables relational exchanges in digital, net- worked, interactive environments.”
(Kalyanam & McIntyre, 2002, s. 497).
Vidare menar Reibstein (2002, s. 465) samt Sawhney och Zabin (2002, s. 313) att onlineförsäljning
inte enbart skall fokusera på att få kunden att besöka hemsidan för engångsköp, utan att företaget
bör fokusera på att skapa nöjda återvändande kunder genom relationsbyggande, som e-marketing
föreslår. I detta sammanhang nämner Sawhney och Zabin (2002, s. 313) “relational equity”, vilket
syftar till den potentiella konkurrensfördelen företaget erhåller genom goda relationer med dess
intressenter över internet.
Internets påverkan tycks vara en intressant och omdebatterad fråga även år 2015, trots att författare
som Grönroos (1994) identifierade denna förändring redan för två decennier sedan. J. Rampton
skrev i Forbes Magazine;
- ” January 1st always comes with some changes, and this year is no different. As the face of the

internet landscape continues to change, so will the marketing practices regarding SEO, paid advertising, organic search, content marketing, social media interactions, and more. Regardless of
the industry, the adoption and use of the Internet to provide information, increase brand awareness, and drive sales is going to increase” (Forbes, 12/1 – 2015).

2
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Ny forskning visar även att synen på e-marketing skiftat med nya trender och fortsatt utveckling
inom teknologin. Christodoulides (2009, s. 143) påvisar detta genom begreppen Web 1.0 och Web
2.0 där den nyare versionen, web 2.0, innefattar element som sociala medier och upplevelser. Vidare menar Christodoulides (2009, s. 143) att faktorer som nedladdningshastighet och site-design
ansågs revolutionerande och vitala för web-sidor under 2000-talets början. Detta har under decenniets slut skiftat till vad som tycks vara mer beroende utav sociala medier och “delningar”, en strategi
han kallar “Post-internet branding”.
Web 2.0 har bland annat väckt frågan om skapandet utav brand equity förändrats. Kan sociala medier tänkas vara en starkare källa till brand equity än traditionella medier som TV eller radio
(Bruhn, Schoenmueller & Schäfer, 2012, s. 771)? Sociala medier är en stor plattform för konsumenter där de kan dela sina köpupplevelser, vilket i sin tur genererar möjligheter för varumärken. Michaelidou, Siamagka och Christodoulides (2011) spann i sin forskning vidare på just detta för att
undersöka hur medelstora varumärken på B2B-marknader nyttjar Social Networking Sites (SNS) i
sin marknadsföring. Sociala medier och dess nätverk är en numera en omdebatterad term, där studier på nätverkssidor som Facebook och Twitter genomförs för att undersöka dess effekt och påverkan på varumärken inom B2C. Med detta sagt menar Michaelidou et al. (2011, s. 6 & 21) att sociala
nätverks-sidors inverkan inom B2B-marknader är ett område vilket inte är lika omskrivet, utan snarare befinner sig i ett embryonalt tillstånd, och att vidare forskning därför är nödvändig.
Michaelidou et al. (2011, ss. 15-16) forskning visade ett intressant resultat då 73 procent av de undersökta företagen valt att inte använda sig utav SNS på grund utav diverse faktorer. Kan detta bero
på att området inte är särskilt väl utforskat, utan endast befinner sig i ett embryonalt tillstånd? Och
att företag därmed inte är införstådda med SNS potentiella positiva varumärkespåverkan?
Utifrån detta menar vi att forskningen inom brand equity även i dagsläget är relevant, då dess komponenter och faktorer prövas utifrån det “nya” Web 2.0. Istället för termer som navigation och
FAQ:s har termer som Social Networking Sites (SNS) och relationsbyggande fått större innebörd.
Med detta i åtanke undrar vi hur företag på B2B-marknader använder SNS för att påverka sitt brand
equity. Har dessa företag för avsikt att stärka sin brand image eller brand awareness genom sociala
nätverk som Facebook eller LinkedIn?

3
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1.3. Syfte
- Syftet med denna studie är att analysera B2B-företags intentioner med användandet av Social

Networking Sites för att skapa, eller förstärka, dimensionerna inom brand equity.

1.4. Avgränsningar
Denna studie avgränsar forskningsområdet brand equity, genom att enbart fokusera på det kundorienterade perspektivet Customer-based brand equity. Vidare avgränsades studiens urval till svenska
läns 20 största företag, sett till omsättningen.

4
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2. Teori
2.1. Brand equity
Utvärderingen av investeringar samt prestationer inom företagsvärlden mäts ofta utifrån finansiella
mått. Detta perspektiv menar Aaker (1996, ss. 102-103) är kortsiktigt och föreslår istället att ett mer
långsiktigt alternativ bör övervägas då varumärkeskapitalet beräknas. Svårigheten associerat med
detta var att finna trovärdiga mått på ett varumärkes styrka och dess tillgångar, i relation till de finansiella måtten. Ur detta föddes begreppet brand equity. Även brand equity går att indela i två perspektiv där ena är inriktat mot försäljning, och det andra inriktat mot kundbelåtenhet (Keller, 1993,
s. 1). Denna studie kommer inte fokusera på den finansiella försäljningsaspekten , utan kommer
arbeta utifrån kundperspektivet kallat Customer-based Brand Equity, CBBE (Keller, 1993, s. 1).
Vidare i denna studie benämns CBBE kortfattat som brand equity.
Begreppet customer-based brand equity definieras;
- “Customer-based brand equity is defined as the differential effect of brand knowledge on con-

sumer response to the marketing of the brand” (Keller, 1993, s. 8; Lassar, Walfried, Mittal,
Banwari, Sharma, Arun, 1995, s. 12).
Ur denna definition väljer Keller (1993, s. 8) att uppmärksamma tre nyckelbegrepp, nämligen
“brand knowledge”, “differential effect” och “consumer response”. Brand equity anses bidra till en
långsiktig framgång av framtida marknadsföringsaktioner (Keller, 1993, s. 2) och förbättra attityden
gentemot produkten då varumärket används (Farquhar, 1989, s. 8). Aaker (1991, s. 15) föreslår att
brand equity är fördelarna ett varumärke erhåller, via exempelvis sitt namn eller symbolik, vilket
adderar ytterligare upplevt värde till produkten. Att ha en positiv eller stark brand equity anses vara
en framgångsrik strategisk konkurrensfördel som sätter press på konkurrerande varumärken (Lassar
et al., 1995, s. 11; Farquhar, 1989, s. 8). Ett starkt/positivt brand equity kan alltså generera att kunden väljer ett specifikt varumärke, framför ett annat, trots att dessa erbjuder en likvärdig produkt
(Keller, 1993, s. 8).
Gällande huvudkategorierna inom brand equity visar forskningen på olika angreppsvinklar där flertalet författare använder egna huvudrubriker (Yoo & Donthu, 2001, s. 2). Keller (1993, ss. 2-7) använder brand knowledge som grundstenen av brand equity, ett begrepp vilket sedan utmynnar i underliggande variabler som brand image och brand associations. Detta i kontrast till Aaker (1996, ss.
105-109) som istället lägger vikt i begrepp som brand loyalty och perceived quality. Den konsensus
5
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som tycks råda, berör vad brand equity leder till; det adderade upplevda värdet en produkt erhåller
tack vare varumärkets styrka (Yoo & Donthu, 2001, ss. 2-3).
Utformningen av följande rubriker härleds ur Kellers (1993) CBBE-modell men kommer inom
dessa innehålla andra författares tolkningar samt infallsvinklar av begreppen.

2.2. Brand knowledge
Brand equity uppstår då konsumenten är bekant med varumärket och genom detta har skaffat en
fördelaktig och specifik varumärkesuppfattning (Keller, 1993, s. 2). Kunskapen gällande ett varumärke består av flera olika komponenter som design, namn eller slogan (Keller, 1993, s. 2) vilka
bidrar till konsumentens subjektiva uppfattning av varumärket (Lassar et al., 1995, s. 12). Keller
(1993, s. 2) menar att minnet, eller kunskapen, av ett varumärke är en viktig aspekt inom brand
equity. Han menar dessutom att förståelsen för varumärket och dess innehåll kan avgöra vad konsumenten associerar med varumärket då denne exempelvis exponeras för varumärkets marknadsföringsaktiviteter.
Ett starkt varumärke, sett ur kundens perspektiv, symboliseras inte enbart av kunskapen kring detta,
brand knowledge, utan kan även indelas i subkategorier (Keller, 1993, s. 3). Farquhar (1989, ss. 89) menar att varumärkets profil har en roll att spela för att konsumenten enklare skall kunna relatera
till varumärket. Med detta i åtanke har Keller (1993, s. 3) valt att använda subkategorier till begreppet brand knowledge för att ytterligare beskriva det komplexa brand equity. Dessa subkategorier
benämner Keller (1993, s. 3) brand awareness och brand associations.

2.21. Brand awareness
-“Brand awareness is the ability of a buyer to recognize or recall that a brand is a member of a
certain product category” (Yoo & Donthu, 2001, s. 3; Aaker, 1991, s. 61).
Brand awareness, eller varumärkesmedvetenheten, mäter hur väl varumärkets identiteter uppfyller
dess önskade funktion (Keller, 1993, s. 3). Inom brand awareness finns ytterligare två nyckelbegrepp; brand recognition och brand recall (Keller, 1993, s. 3; Yoo & Donthu, 2001, s. 3; Aaker,
1996, s. 114).
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En studie av Porter och Claycomb (1997, s. 383) visar att en återförsäljare som använder ett större
antal välkända varumärken kan påverka sitt eget varumärke positivt. Andra uppmärksammade varumärken tycks påverka kundmedvetenheten gällande återförsäljarens eget varumärke. Keller
(1993, s. 3) menar att brand recognition sammankopplas med tidigare exponeringar av varumärket
vilket påverkar kunskapen kopplat till varumärket. Varumärkesnamnet är ett exempel på hur igenkännandet kan stärkas. Vid en produktlinjeexpansion är det vanligt att använda sitt varumärke för
att stärka medvetenheten, och därmed “låna” brand equity till nya produkter vilka skall lanseras
(Farquhar, 1989, s. 10; Aaker, 1991, s. 75). Ytterligare faktorer som kan påverka brand awareness i
samband med dess namn är slogans och symboler (Aaker, 1991, ss. 72-73). Vidare höjs dock ett
varningens finger då det inte enbart går att förlita sig på ett välkänt namn på varumärket. Varumärkesnamnet kan istället anses vara ett måste vad gäller varumärkesmedvetenheten och ytterligare
aspekter vilka kan stärka brand awareness bör användas (Farquhar, 1989, s. 10; Hoyer & Brown,
1990, s. 141).
Brand recall, varumärkesåterkoppling, innefattar konsumentens förmåga att para samman varumärket med exempelvis en önskad produktklass, och därmed erhålla en starkare position i konsumentens sinne än det tidigare nämnda brand recognition (Keller, 1993, s. 3; Aaker, 1991, s. 62). Alba
och Chattopadhyay (1986, s. 363) undersökte hur ett framträdande varumärke kan påverka konsumentens förmåga att återkoppla detta varumärke med en viss produktklass. Dessa studier visade att
ett varumärke vilket enligt konsumenten var sammankopplat till en specifik produktklass, kunde
ockupera denna position i konsumentens sinne. Detta genererade i att konkurrerande företag hade
svårt att penetrera denna marknad då det starkare varumärket hade en klar positionering vilket resulterade i att konsumenterna associerade varumärket med produktklassen (Alba & Chattopadhyay,
1986, s. 363).
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Modell 1.
Källa: Aaker, 1991, s. 62

Aaker (1996, ss. 114-115) poängterar att det finns ytterligare nivåer utav brand awareness utöver
brand recall och brand recognition. Till skillnad mot Keller (1993) använder Aaker (1996, s. 115)
brand knowledge som en kategori inom brand awareness, där han beskriver det som att konsumenten förstår vad varumärket står för. Vidare presenterar författaren termer som brand dominance och
top-of-mind vilka båda är operationaliserade termer som indikerar kundlojalitet. Aaker (1991, s. 62)
menar att brand awareness kan liknas vid en pyramid; “ the awareness pyramid”.
Den lägsta, minst fördelaktiga nivån, innebär att konsumenten inte har någon medvetenhet om varumärket, en nivå Aaker (1991, s. 62) benämner “unaware of a brand”. Vidare är den näst lägsta
nivån brand recognition, vilken innebär att konsumenten kan identifiera varumärket i dess minne,
men utan att nödvändigtvis kunna koppla detta till någon specifik produktklass. Brand recall är som
tidigare nämnt, att konsumenten lyckas sammankoppla varumärket med en önskad produktklass,
vilket motsvarar en högre varumärkesposition än brand recognition. Slutligen uppstår nivån ”topof-mind”, vilket innebär att varumärket är det första som framställs i konsumentens minne då den
tänker på en produktklass (Aaker, 1991, s. 62).
Brand awareness har tre primära huvudfunktioner gällande konsumentens köpbeslut. Den första är,
som tidigare nämnt, konsumentens förmåga att sammanlänka och återkoppla varumärket med en
viss produktklass (Keller 1993, s. 3; Alba och Chattopadhyay, 1986, s. 363). Den andra funktionen
innebär att välkända etablerade varumärken påverkar konsumentens köpbeslut, då igenkännbara
varumärkesnamn påverkar dennes preferenser positivt (Keller, 1993, s. 3; Hoyer & Brown, 1990, s.
141; Aaker, 1991, ss. 65-66). Den tredje funktionen utav varumärkesmedvetenhet innefattar konsumentens bild och associationsförmåga gentemot varumärket (Keller, 1993, s. 3; Aaker, 1991, s.
63).
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Slutligen tycks brand awareness olika dimensioner påverka konsumentens subjektiva bild av varumärket (Hoyer & Brown, 1990, ss. 141-142). Experiment utförda av såväl Porter och Claycomb
(1997, s. 383) samt Hoyer och Brown (1990, s. 141) påvisar hur konsumentens medvetenhetsnivå
gentemot ett varumärke kan påverkas av olika faktorer. Detta är relaterat till hur stark förmåga konsumenten har att minnas och identifiera varumärket under vissa förhållanden samt dess förmåga att
återkoppla varumärket till en önskad funktion (Keller, 1993, s. 3).

2.22. Brand associations
Varumärkets utarbetade “image”, eller varumärkesprofil, anses hjälpa företaget gällande dess positionering samt differentiering gentemot konkurrenter (Park, Jaworski & Maclnnis,, 1986, s. 135;
Low & Lamb JR., 2000, s. 351; Aaker, 1991, ss. 110-112). Vad gäller begreppets definition tycks
det råda delad mening (Dobni & Zinkhan, 1990, s. 110), men i Kellers CBBE-modell väljer han att
uttrycka det som;
- “… perceptions about a brand as reflected by the brand associations held in consumer memory”

(Keller ,1993, s. 3).
Detta innefattar uppfattningar, samt associationer, utav varumärket som finns i konsumentens
minne. Konsumentens associationsförmåga är en viktig aspekt när det kommer till att forma varumärkets brand image och det finns flertalet olika associationstyper (Keller, 1993, ss. 3-7).
Vad gäller produktrelaterade och icke-produktrelaterade attributer innefattar dessa de fördelar konsumenten förknippar med varumärket (Keller, 1993, s. 4), där de produktrelaterade är av konkret
karaktär medan icke-produktrelaterade är av immateriell karaktär (Lassar et al., 1995, s. 12). Ett
exempel på en immateriell attribut är priset, vilket Keller (1993, s. 4) anser vara en värdeindikator
för konsumenten då priset ofta är det attribut som jämförs sinsemellan olika varumärken.
Vad “värde” faktiskt innebär tycks vara svårdefinierat. Diverse forskning menar att varumärket i sig
är den värdehöjande faktorn, där exempelvis varumärkesnamnet adderar värde till konsumenten
såväl som den säljande organisationen (Farquhar, 1989, s. 7; Yoo & Donthu, 2001, s. 1). Medan
forskare som Aaker (1996, s. 111) samt Bowman och Ambrosini (2000, s. 2) anammat en produktorienterad syn på värde, där de funktionella attributen påverkar värdesynen. Grönroos (1994, ss. 1112) indelar konsumentens upplevda kvalitet i två rubriker;
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• “Technical quality", den kvalitet konsumenten upplever efter att erhållit produkten. Exempelvis

produktfördelar.
• “Functional quality", den kvalitet konsumenten upplever efter att tagit del utav interaktionspro-

cessen med varumärket.
Vad gäller produktens upplevda kvalitet kan en sådan positiv produktrelaterad association förknippas med priselasticitet samt ökad varumärkesanvändning, ett så kallat prispremium (Aaker, 1991, s.
87). Perceived quality beskrivs som konsumentens bedömning av en produkts/tjänsts överlägsenhet
(Gotlieb, Grewal & Brown, 1994, s. 875). Jacoby, Olson, och Haddock (1971, s. 571) menar att
priset även kan användas som en faktor gällande konsumentens attityd gentemot produkten, vilket
Keller (1993, s. 5) menar påverkar varumärkets associationer. Ytterligare en dimension inom varumärkets upplevda kvalitet är hur omtalat varumärket är på marknaden (Aaker, 1996, s. 110). Kim
och Chung (1997, s. 362) menar att ett varumärkes popularitet skapar en förbättrad bild av varumärket, vilket kan leda till ökad lojalitet och försäljning. Detta menar Keller (1993, s. 10) vidare
kan leda till word-of mouth såvida informationen kommuniceras på ett effektivt vis. Utöver fördelen utav prispremium kan en positivt upplevd kvalitet generera i fördelar till företaget gällande dess
positioner samt differentiering genom dess positiva associationer. Detta benämner Aaker (1991, s.
87) som perceived quality.
Attityden gentemot ett varumärke är viktigt då den lägger grunden för köpbeslutet samt bidrar till
konsumentens helhetsbild av varumärket (Keller, 1993, s. 4). Detta genererar i en svår uppgift då
det rör sig om subjektiva tolkningar där känslor inblandas (Dobni & Zinkhan, 1990, s. 116). Alba
och Chattopadhyay (1988, s. 10) menar att varumärkesattityden korrelerar med de attributer varumärket erbjuder. Det kan röra sig om såväl goda som dåliga attityder gällande produktrelaterade
likväl som icke-produktrelaterade attributer (Low & Lamb JR., 2000, s. 352; Keller, 1993, ss. 4-5).
Aaker (1997, s. 347) menar att ett varumärkes personlighet, eller profil, innefattar mänskliga karaktärsdrag som sedan kan associeras till varumärket.
Konsumentens associationsförmåga och associationens styrka är kopplat till hur informationen intas
(Keller, 1993, s. 4; Low & Lamb JR., 2000, s. 352). Keller (1993, s. 4) menar att såväl informationens kvalitet som dess kvantitet är relevant när kunden skall processera denna. Vidare menar Aaker
(1996, ss. 113-114) att en stark och positiv brand association kan generera i att varumärket differentieras i kundens sinne vilket i sedan kan generera i konkurrensfördelar.
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Aaker (1996, ss. 111-113) presenterar tre perspektiv gällande brand associations; “brand-asproduct”, “brand-as-person” och “brand-as-organization”. Det förstnämnda perspektivet beskriver
vad Keller (1993, s. 4) anger vara produktrelaterade attributer, vilket Aaker (1996, s. 111) menar är
varumärkets huvudsakliga värdeförmedlare. Brand-as-person speglar varumärkesprofilen och attityden som genereras utav faktorer som varumärkesnamnet samt dess icke-produktrelaterade värde
(Aaker, 1996, s. 112; Keller, 1993, s. 4; Lassar et al., 1995, s. 12). Slutligen innefattar brand-asorganization de associationer som konsumenten har gentemot företaget i sin helhet.
Genom att varumärket framgångsrikt skapar positiva, starka, brand associations kan detta leda till
differentiering (Aaker, 1991, ss. 111-112). Ehrenberg, Barnard och Skriven (1997, s. 1) menar att
differentiering är en strategi företag använder för att framstå som unikt, men att detta är en svår
uppgift. Ett varumärke som inte är differentierat får det svårare att konkurrera med hjälp av exempelvis prispremium, vilket Aaker (1996, s. 106) menar är en utav de utmärkande faktorerna för
brand equity.
Sammanfattningsvis består brand associations av de associationer konsumenten har gentemot varumärket. Dessa associationer består av ytterligare dimensioner som attityder, profilering samt värdeuppfattning (Keller, 1993, ss. 3-4). Genom att framgångsrikt skapa en brand image kan detta resultera i konkurrensfördelar då denna profil genererar i en differential effekt i konsumentens sinne
(Aaker, 1996, ss. 113-114). Varumärkets attributer har en inverkan på dess profil och associationer
(Keller, 1993, s. 4) då det rör sig om immateriella likväl som konkreta attributer (Lassar et al.,
1995, s. 12). Slutligen berör ett varumärkes profil konsumenters subjektiva tolkningar utav varumärket, vilket är en utmaning för företaget (Dobni & Zinkhan, 1990, s. 116).

2.23. Brand loyalty
Användandet av begreppet lojalitet skiftar inom brand equity. Aaker (1991, s. 39) anser att lojalitet
är en av brand equity’s kärndimensioner tillsammans med perceived quality samt brand awareness.
Keller (1993, s. 8) menar istället att de underliggande komponenterna inom brand equity, som positiva varumärkesattityder, kan leda till kundlojalitet. Båda dessa modeller strävar efter brand loyalty,
men placeras i olika skeden.
Aaker (1996, s. 106) menar att prispremium är sammanlänkat med begreppet brand loyalty. Genom
en stark brand loyalty, kan detta leda till att företag kan ta ut högre priser. Prispremium menar
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Aaker (1996, s. 106) är det lättaste måttet att mäta ett företags brand equity, då det går att utläsa
huruvida konsumenten är villig att betala extra för att erhålla ett specifikt varumärke.
Chaudhury och Holbrook (2001, s. 90) ponerar över om lojalitet består utav ytterligare dimensioner.
De undersöker huruvida brand trust och brand affect påverkar brand loyalty. Deras empiriska studie
påvisar två olika typer utav brand loyalty som de kallar “purchase loyalty” och “attitudinal loyalty”.
Purchase loyalty innefattar upprepade köp och attitudinal loyalty innefattar konsumentens ställning
och engagemang gentemot varumärkets värdeassocieringar (Chaudhury & Holbrook, 2001, s. 82).
Gällande definitionen av trust råder delad mening och enligt Pavlou (2002, s. 218) tycks begreppet
bero på i vilken kontext det används. Chaudhury och Holbrook (2001, ss. 81-82) har en produktorienterad syn på begreppet och definierar det som;
- “We define brand trust as the willingness of the average consumer to rely on the ability of the

brand to perform its stated function” (Chaudhury & Holbrook, 2001, s. 82)
Trust inom brand equity speglar konsumentens tillit till att varumärket lever upp till kvalitetskraven
som ställs (Lassar et al., 1995, s. 12). I likhet med brand equity:s långsiktiga tidsperspektiv, menar
Jevons och Gabbott (2000, s. 622) att trust kan anses vara en faktor till skapande utav långsiktiga
kundrelationer.
Den finansiella fördelen, eller purchase loyalty (Chaudhury & Holbrook, 2001, s. 82), beskriver
Aaker (1996, s. 105) som prisfördelar, genom att ett väletablerat varumärke kan prissättas högre, ett
så kallat prispremium. Varumärkets namn adderar värde, vilket leder till att konsumenten är villig
att betala ett högre pris (Farquhar, 1989, s. 7; Aaker, 1996, s. 105; Keller, 1993, ss. 8-9).
Vad gäller de immateriella fördelarna associerade med brand equity, menar Farquhar (1989, s. 8) att
detta kan generera konkurrensfördelar som en plattform för produktlansering och riskreduktion.
Liksom fallet med dominerande brand recall (Se avsnitt Brand awareness) menar Aaker (1991, s.
47) att en lojal kundbas skapar inträdesbarriärer för konkurrerande varumärken. Dessa barriärer
kräver mycket resurser att överkomma samt är en utdragen process att genomgå. Kundnöjdheten
styrs utifrån konsumentens senaste upplevelse med varumärket, vilket påverkar dennes ställning
och attityd (Chaudhury & Holbrook, 2001, s. 82; Aaker, 1991, s. 42). Ytterligare en fördel förknippad med en lojal kundkrets är att det underlättar för framtida marknadsföringsaktioner samt produktlanseringar då konsumenten sedan tidigare är bekant med varumärket (Keller, 1993, s. 9;
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Farquhar, 1989, s. 8; Aaker, 1991, ss. 47). Keller (1993, s. 9) menar att en högre nivå av brand awareness och en positiv brand image genererar i en mer effektiv marknadskommunikation.
Sammanfattningsvis kan brand equity generera i finansiella fördelar likväl som immateriella fördelar (Keller, 1993, s.8; Farquhar, 1989, ss. 7-8; Aaker, 1996, s.105). De finansiella fördelarna innefattar exempelvis prispremium (Aaker, 1996, ss. 105-107; Keller, 1993, s. 8; Lassar et al., 1995, s.
11) och de immateriella fördelarna består av konkurrensfördelar som exempelvis en lanseringsplattform för nya produkter samt riskreduktion (Farquhar, 1989, s. 8). Positivt brand equity uppstår då
en konsument väljer ett varumärke framför ett annat på grund av varumärkesassociationer och differentella effekter (Keller, 1993, s. 8; Hoeffler & Keller, 2003, s. 424). Kundlojalitet är ytterligare
en möjlig effekt av positivt brand equity (Keller, 1993, s. 8; Lassar et al., 1995, s. 12). Denna lojalitet innefattar två dimensioner där upprepade köp och värdeassociering står i centrum (Aaker, 1996,
s. 105; Chaudhury & Holbrook, 2001, s. 82).
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2.3. Internet och Business-to-Business branding
På B2C-marknader är faktorer som profilering och differentiering viktiga aspekter gällande varumärkets branding, faktorer som även är av relevans på B2B-marknader (Michaelidou et al., 2011, s.
7). Liksom inom brand equity, finner vi begrepp som lojalitet, awareness och perceived quality
vilka anses ha en positiv inverkan på såväl företagets finansiella kapital som dess relationskapital
(Aaker, 1991; Michell, King & Reast, 2001, s. 417). Ett starkt B2B-varumärke anses generera i liknande fördelar som varumärken på B2C-marknader, då ett starkt brand equity kan leda till inträdesbarriärer, underlätta produktkategoriexpansion samt premiumpriser (Michaelidou et al., 2011, s. 7)
Lynch och De Chernatony (2004, s. 415) menar att varumärket går att indela i interna och externa
kommunikationsmedel. Interna kommunikationsmedel består utav faktorer som kultur och intern
kommunikation. Den interna kommunikationen har som målsättning att kommunicera värde av
emotionell karaktär. Varumärket vill att dess anställda skall anamma varumärkets värderingar och
grunder, för att på ett autentiskt vis sedan kommunicera detta till kunden (Lynch & De Chernatony,
2004, s. 412).
Externa kommunikationsmedel innefattar den mer traditionella synen på marknadsföring bestående
av verktyg som PR, reklam och direktmarknadsföring (Lynch & De Chernatony, 2004, s. 415). I
samband med skiftet från Web 1.0 till Web 2.0 ser vi en förändring i användandet av de direkta
kommunikationsmedlen (Christodoulides, 2009, s. 143). Verktyg som sociala nätverkssidor (SNS)
har blivit en bidragande faktor till varumärkens externa kommunikation, men en undersökning på
SME:s lokaliserade i Storbritannien visade att endast 27 procent av 146 företag använder dessa medier i sin marknadsföring (Michaelidou et al., 2011, ss. 13-14). Pitt, van der Merwe, Berthon,
Salehi-Sangari och Caruana (2006, s. 608) menar att möjligheterna associerade med sociala nätverk
är något som inte får bli förbisedda av företag i sin marknadskommunikation.
Internet ses som en mötesplats för säljande och köpande företag. Denna plattform benämner Dai
och Kauffman “B2B electronic market” (2002, s. 43). Förutom att tillgodose samt underlätta kommunikationen menar författarna att denna plattform även har en inverkan på såväl management som
anpassningen och utvecklingen av teknologi. Den huvudsakliga faktorn, vilken genomsyrar alla
SNS funktioner, är skapandet av relationer.
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2.31. Relationer och värde
Sharma (2002, s. 77) undrar hur företag kan skapa och kommunicera värde över internet. Web 2.0:s
utveckling har medfört möjligheter för företagen i form av förbättrad tillgänglighet, tidsoptimering
samt förenklad kommunikation (Christodoulides, 2009, s. 143). Detta har även tillfört högre konkurrens på marknaderna (Sharma, 2002, ss. 81-82). Berton, Ewing, Pitt och Naude (2003, s. 554)
menar att webben kan bidra till att skapa värde och dra ner på kostnader. Genom sökfunktioner där
konsumenten kan jämföra priser, förhandla och finna önskade produkter underlättar detta för såväl
konsument som leverantör. Relationer mellan säljare och köpare går att indela i kort- och långsiktiga. Brand equity speglar en långsiktig relationsprocess där varumärket strävar efter att etablera en
relation till konsumenten (Aaker, 1996, ss. 102-103). Men Achrol (1997, s. 67) menar att det kan
vara svårt som företag att förbise de kortsiktiga målen, för att kunna uppnå de långsiktiga. Han menar att företagen behöver fokusera på att vara nätverksbyggande snarare än att vara transanktionsorienterade. Vidare anses en långsiktig relation maximera vinsten då detta kan resultera i upprepade
transaktioner (Aaker, 1996, ss. 102-103; Ganesan, 1994, s. 3).
På B2B-marknader är relationen mellan säljare och köpare en betydelsefull faktor (Gummesson,
2004, s. 137; Ulaga & Eggert, 2006, s. 312). Genom dessa relationer kan värde sedan skapas. Enligt
Ulaga och Eggert (2006, s. 314) kan värde tolkas olika och presenterar fyra olika synvinklar på begreppet;
• Vad värde är, är subjektivt förankrat.
• Värde är en avvägning mellan fördelar och uppoffringar.
• Fördelar och uppoffringar kan ha flera dimensioner.
• Uppfattningen utav värde är relativt ställd mot konkurrensen.
Vidare menar Ulaga och Eggert (2006, s. 315) att avvägningen mellan fördelar och uppoffringar är
den vanligaste förekommande definitionen ur kundens perspektiv vid jämförelse utav leverantörers
erbjudanden.
Ytterligare faktorer som påverkar relationer är termer som trust, commitment och satisfaction vilka
är betydande komponenter för att skapa långsiktiga kundrelationer (Ingram, LaForge, Avila & Williams, 2013, s. 4). I samband med internets utveckling har denna teknologi haft en positiv inverkan
på dessa termer (Bauer, Grether & Leach, 2002, s. 159; Walters, 2008, s. 63). Vidare menar Sharma
(2002, ss. 80-84) att värde speglas över internet via information, kunskap och nätverkande. Trust är,
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som tidigare nämnt (Se kapitel Brand loyalty), svårdefinierat. Doney, Barry och Abratt (2007, s.
1099) menar dock att det uppstått konsensus inom området marknadsföring där begreppet indelas i
två element. Det första elementet, kredibilitet, grundas i att den säljande parten håller vad som utlovats samt fullföljer sina åtaganden. Det andra elementet är välvilja, vilket innefattar kundens förhoppning om att leverantören sätter dennes intressen i fokus. Slutligen menar Doney et al. (2007, s.
1099) att kunden är intresserad av de företag där den upplevda risken av köpet är lågt, det vill säga
företag de tror sig kunna lita på.
Walters (2008, ss. 61-62) menar att värde vilket skapas på internet kan grupperas i tre olika strategier. Den första benämner han “information rich strategy”, vilken inriktar sig mot förvärv, distribution samt hantering av erhållen information. Internet blir ett verktyg som ger tillgång till relevant
information, där den erhållna datan därefter kan användas för att analysera marknaden och dess
olika syn på värde (Sharma, 2002, s. 78). Den andra strategin benämner Walters (2008, s. 63) “relational exchange strategy”. Denna strategi använder liknande begrepp som både Ulaga och Eggert
(2006) samt Sharma (2002), nämligen kommunikation, commitment och trust. Genom nätverk som
byggs från grunden kan en stark sälj- och köprelation uppstå (Michaelidou et al., 2011, s. 8). Den
sista strategin, “joint-learning strategy” syftar till ett kunskapsutbyte mellan de två parterna i
sälj/köp-processen, där säljaren får ett fördelaktigt utbyte med kunden och vise versa. Denna strategi anses vara nära besläktad med den tidigare nämnda strategin “relational exchange strategy”
(Walters, 2008, s. 64).
Sammanfattningsvis är relationer på B2B-marknader en betydande faktor. I samband med internets
utveckling har kommunikationen mellan företag effektiviserats samt förenklats (Christodoulides,
2009, s. 143; Bauer et al., 2002, s. 159). Ett begrepp som används i samband med relationer är
värde, vilket tycks vara ett svårdefinierat begrepp. Ulaga och Eggert (2006, s. 315) menar att det
finns flera synvinklar på definitionen, men att det vanligast förekommande är avvägningen mellan
fördelar och uppoffringar. Slutligen menar Sharma (2002) och Walters (2008) att det existerar flera
strategier för att förmedla eller skapa värde. Dessa innehåller nyckeltermer som kunskapsutbyte,
trust och information.
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2.32. Sociala nätverk och Social Networking Sites
- “The network concept emphasizes the fact that each individual has ties to other individuals, each
of whom in turn is tied to a few, some or many others, and so on” (Pitt et al., 2006, s. 601).
I dagens samhälle är det svårt att helt undvika att vara del av ett eller flera nätverk. Eftersom internet är en plattform där säljare och köpare möts, är det därför av vikt för företagen att förstå hur de
kan använda denna mötesplats (Pitt et al., 2006, s. 600; Dai & Kauffman, 2002, ss. 42-44; Mangold
& Faulds, 2009, s. 358). Då sociala nätverk anses ha en positiv inverkan på informationsflödet, genom förenklad kommunikation, kan dessa påverka konsumenters preferenser gällande en viss produkt samt influera eller skapa nya trender (Kempe, Kleinberg & Tardos, 2003, s. 137).
Sociala medier är ett exempel på nätverk vilka har generat i nya kommunikationsverktyg. Sociala
medier, eller “user-generated communication”, är ett samlingsnamn för Social Networking Sites
(SNS) som Facebook, bloggar, chattrum och andra interaktionsbaserade webbsidor. Dessa plattformar kan sedermera användas i ett markandsföringssyfte (Michaelidou et al., 2011, s. 10;
Christodoulides, 2009, s. 143). Mangold och Faulds (2009, s. 358) menar att sociala medier har
blivit en viktig hanteringspunkt i varumärkens promotion mix och menar att dessa medier underlättar både kommunikationen mellan säljare och köpare såväl som kunder sinsemellan.
SNS innefattar nätverkssidor som Facebook, LinkedIn, MySpace och Twitter (Michaelidou et al.,
2011, s. 5). Ellison (2007, s. 211) definierar SNS som en webb-baserad service vilken innehåller tre
punkter;
• Att användaren inom systemet kan skapa en profil.
• Att användaren har möjlighet att dela nätverket med sin bekantskapskrets.
• Att användaren har möjlighet att finna användare utom sin bekantskapskrets.
Sociala nätverk anses vara en betydande faktor i varumärkens marknadskommunikation samt ett
konkurrensmedel för större företag (Michaelidou et al., 2011, s. 9). Dessa webbsidor har vuxit sig
populära över världen, vilket innebär att SNS gör det möjligt att kommunicera globalt (Ellison,
2007, s. 218). SNS har även bidragit till informationsflödet sinsemellan företag och konsumenter
har förbättrats. Konsumenten kan enkelt ta del av andra konsumenters upplevelser med varumärket
samt samla in relevant information till köpprocessen (Michaelidou et al., 2011, s. 10; Mangold &
Faulds, 2009, ss. 359-360). Dock menar Michaelidou et al. (2011) att forskningen inom SNS på
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B2B-marknader befinner sig i ett embryonalt tillstånd och att dessa plattformars fulla potential ännu
inte identifierats.
Sammanfattningsvis har sociala medier resulterat i nya kommunikationsmedel vilka kan användas
av företag i sin marknadsmix. Inom sociala medier finner vi subkategorin sociala nätverkssidor,
SNS, vilka innefattar plattformar som Facebook, LinkedIn och MySpace (Michaelidou et al., 2011,
s. 10). Dessa sociala nätverkssidor har genererat i en förenklad och effektiviserad kommunikation,
vilket gör att varumärken med ett enda knapptryck kan nå ut till användare över hela världen (Ellison, 2007, s. 218).

2.33 Fördelar associerade med Social Networking Sites
Den främsta egenskapen och fördelen associerad med SNS är då deltagarna inom nätverket främjar
varumärket och sprider sina positiva åsikter, en strategi kallad word-of-mouth (Michaelidou et al.,
2011, s. 9). Trusov, Bucklin och Pauwels (2009, s. 90) menar att sociala nätverkssidor underlättat
denna typ av marknadsföring genom konsumenternas förbättrade interaktion.
Word-of-mouth påverkar konsumentens köpbeteende gällande hur attraktiv en produkt framstår
(Chu & Kim, 2011, s. 48). Med detta sagt menar Christodoulides (2009, s. 141) att en av de främsta
svårigheterna gällande förvaltningen utav SNS är att överlåta kontrollen till konsumenten. Istället
för att kontrollera informationsflödet bör varumärket underlätta samt uppmuntra konsumenten till
att kommunicera med hjälp av medel som SNS, en strategi vilken liknar tidigare nämnda “relational-exchange strategy” (Walters, 2008, s. 63).
SNS kännetecknas till skillnad mot varumärkets webbsida av en icke-transaktionsoritenterad natur,
vilken istället uppmuntrar konsumenten till element som feedback samt direktkontakt. Direktkontakten uppstår då konsumenten och varumärket via plattformen kan kommunicera och interagera,
vilket kan leda till ökad trafik på varumärkets webbsida (Michaelidou et al., 2011, s. 11).
Slutligen uppstår barriärer i samband med SNS. Dessa kan ses utifrån både en positiv och en negativ synvinkel. Den positiva aspekten är då varumärken är tidiga med att implementera SNS, så kallade early adopters, vilket kan generera i konkurrensfördelar. Den negativa aspekten är att användandet utav SNS är tidskrävande samt resurskrävande för organisationen, vilket framförallt mindre
företag kan ha svårt att finansiera (Michaelidou et al., 2011, s. 11 & 22).
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Sammanfattningsvis finns det fördelar associerade med sociala nätverkssidor som kommunikationsmedel. Word-of-mouth är ett sådant exempel, vilket inträffar då användarna inom nätverket
delar sina positiva varumärkesupplevelser med varandra (Michaelidou et al., 2011, s. 9). Dock menar Christodoulides (2009, s. 141) att detta är en svårarbetad process då man överlåter kontrollen
utav informationsflödet till kunden. Ytterligare en fördel Michaelidou et al. 2011, s. 11) nämner är
inträdesbarriärer som kan uppstå om företaget är pionjär med användandet av SNS inom sin
bransch.
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3. Metodkapitel
3.1. Undersökningsmetod
Studien använde en kvantitativ metod där sambandet mellan två variabler mäts. Informationen som
insamlas kodas genom denna metod till numerisk data, som sedan kan analyseras och bearbetas
(Bryman & Bell, 2013, s. 358). Uppsatsens kunskapsteoretiska ståndpunkt speglar det postpositivistika idealet då metodologin är av kvantitativ karaktär. Teorin är studiens centrala utgångspunkt
samt uppsatsens slutledningar och syftesformulering strävar efter beskrivandet av kausala samband
(Sohlberg & Sohlberg, 2014, s. 263).
Till denna studie användes en webbenkät, via tjänsten surveymonkey.se (2015), för att insamla
nödvändig empirisk data. Metodvalet härleddes från tidigare forskning, då Michaelidou et al. (2011,
s. 15) i sin studie från 2011 använde en surveyundersökning för att studera små till medelstora företags användande av SNS, och efterfrågar en replikeringsstudie inför framtida forskning. Inom
forskningsområdet brand equity finns även teorier vilka berör hur man kan gå tillväga för att mäta
dess innefattande dimensioner. Teorier vilka nyttjat kvantitativa metodverktyg som enkätundersökningar till det empiriska materialet (Aaker, 1996, s. 118; Keller, 1993, s. 14; Yoo & Donthu, 2001,
s. 4).
En surveyundersökning innefattar en studie vars information insamlas via, exempelvis, enkäter
(Bryman & Bell, 2013, s. 78). Vidare är denna undersökningsmetod ett rimligt tillvägagångssätt då
studien har för avsikt att undersöka, och analysera, samband mellan olika variabler samt att kartlägga individers motiv till ett visst beteende. Detta är i enlighet med en kvantitativ metods karaktär
(Bryman & Bell, 2013, s. 78; Sohlberg & Sohlberg, 2014, s. 169). Med detta i åtanke anses denna
undersökningsmetod vara relevant till denna studie. Detta pågrund av den forskningstradition som
finns inom forskningsområdet samt denna metods relevans sett till studiens syftesformulering.

3.2. Population samt urval
Under 2014 fanns det 1 069 507 registrerade företag i Sverige (Ekonomifakta, 2014) varav 437 365
av dessa är företag vilka agerar på B2B-marknader (Bisnode, 2015). Detta resulterade i en population motsvarande 437 365 B2B-företag fördelade runtom Sverige.

20

“Sociala nätverkssidor – en varumärkesförmedlare på B2B-marknader.”

L. Andersson & A. Lange, juni 2015

Studiens urval härleddes utifrån det förslag till vidare forskning inom området “B2B och sociala
nätverk” som Michaelidou et al. (2011, s. 21) efterfrågar. Michaelidou et al. (2011, s. 21) studie
omfattar små och medelstora företag i Storbritannien, men föreslår en liknande studie där större
företag studeras. Med detta i åtanke valde vi därför att undersöka Sveriges största företag, sett till
omsättningen, för att se deras intentioner med användandet av SNS.
För att finna dessa företag genomfördes ett strategiskt urval via hemsidan largestcompanies.se
(2015) som rangordnar varje läns 20 största företag efter deras omsättning. Detta gav ett urval motsvarande 420 stycken företag utspridda över Sveriges 21 län. Denna lista innefattade större välkända varumärken som Telia, Volvo, Securitas med flera.
Vidare söktes respondenternas emailadresser upp där företagens marknads- eller kommunikationsansvarige valdes. I de fall då företagens marknadsansvariges eller kommunikationsansvarige emailadress ej angavs, bifogades enkäten istället till kundtjänst eller företagets informationsmail. Efter
hela listan hade granskats uppnåddes ett nettourval på 328 respondenter då resterande företag antingen saknade hemsida, kontaktinformation (dessa företag var främst förvaltningsbolag) eller i
vissa fall var registrerade topp 20 i flertalet län. I de fall då företaget på listan var en koncern skickades enkäten till koncernens huvudkontor.
Bryman och Bell (2013, ss. 202-203) menar att bortfall samt en lägre svarsfrekvens är två negativa
egenskaper associerade med surveyundersökningar. För att motverka detta, samt uppnå de kvalitetskrav som ställs på ett kvantitativt metodval, 100 stycken respondenter, krävdes därför en svarsfrekvens på cirka 30 procent.
Vad gäller storleken på eventuellt bortfall på grund av icke-användandet utav SNS ställer vi oss
reserverade, då en liknande studie aldrig tidigare genomförts. Utifrån den studie som Michaelidou
et al. (2011, s. 14) genomförde, använde endast 27 procent av företagen SNS, men författarna menar att denna procentsats inte nödvändigtvis bör spegla större företags användande. Med detta sagt
antas bortfall på grund av icke-användandet av SNS förekomma, men att detta bortfalls kvantitet
förblir osagt.

3.3. Enkätdesign
Enkätens frågor är förankrade i tidigare forskning. Frågorna influerades av forskare som Aaker
(1996) samt Keller (1993) vilka båda besitter ett högre antal citeringar på sin forskning (Se Teori21

“Sociala nätverkssidor – en varumärkesförmedlare på B2B-marknader.”

L. Andersson & A. Lange, juni 2015

sammanställning). Ytterligare en artikel vilken har bidragit till enkätens formande är “Developing
and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale” skriven av Yoo och Donthu
(2001). Artikelns syfte var att utforma en multidimensionell mätbar skala inom brand equity, vilket
i denna studies fall har använts för att stärka arbetets reliabilitet. Fördelen med Yoo och Donthus
(2001, s. 14) studie är att den genomförts som en kombination av Aakers (1991) och Kellers (1993)
variabler.
Frågorna omformulerades sedan för att kunna undersöka sambandet mellan Social Networking Sites
samt företagens brand equity. Frågorna kategoriserades utifrån variablerna perceived quality, brand
loyalty, brand image, brand recall samt brand recognition och utformades utifrån ett “jagperspektiv” i förhoppning om att öka respondentens svarsengagemang.
Frågorna utformades sedan som påståenden där företagen presenterades slutna frågor och därefter
ombads att välja ett svarsalternativ på den erhållna skalan. Valet av skala kan vara en besvärlig process då dess omfång varierar från studie till studie. Då det existerar metodartiklar som undersöker
vilken som är den “bästa” skalan (Matell & Jacoby, 1971, s. 672), gör det valet av skala svårt att
kumulativt försvara. Till denna studie användes en Likertskala, skala 1-7 (stämmer mycket dåligt stämmer mycket bra) , i enlighet med tidigare studier genomförda inom forskningsområdet (Ulaga
& Eggert, 2006, 318; Bauer et al., 2002, s. 162). Likertskalan anses vara en passande skala då studien har för avsikt att spegla attityden till något, eller någon, genom frågor utformade som påståenden (NE, 2015). Enligt Dawes (2008, s. 75) kan olika poängskalor vid mätningar av enkäter förekomma. Detta undersöktes genom en studie där han valde att jämföra svaren på frågor med hjälp av
poängskalorna fem, sju och tio. Undersökningen visade att samtliga poängskalor fungerade samt
visade liknande graderingar. Det som var noterbart var att de högre poängskalorna genererade i ett
något lägre snitt. Med detta i åtanke väljer vi att arbeta med Likerskalan 1-7, då detta är “mellanskalan” i Dawes (2008, s. 75) undersökning. Detta bör ge en rättvisande bild, då författaren menar att samtliga poängskalor är valida, men att poängskala, 1-10 visar ett något lägre snittresultat.Vidare undveks komplicerade facktermer och begrepp i frågeformuleringen för att minska eventuella bortfall på grund utav missförstånd (Bryman & Bell, 2013, s. 269). Enkätens struktur influerades av Bryman och Bell (2013, ss. 252-254) där dess presentation skall anses vara tydlig och konsekvent.
För att uppmärksamma företag vilka inte använder SNS, och därmed hantera dessa som bortfall,
användes en dummyvariabel med frågan “Använder företaget sociala nätverkssidor?”. Vid svaret
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“Ja” användes enkäten som empiriskt underlag och vid svaret “Nej” hanterades detta som ett bortfall.
Krosnick och Duane (1987, s. 202) skriver i sin artikel att det finns skevheter associerade med frågornas ordningsföljd vid surveyundersökningar. Författarna menar att en standardiserad frågeordning kan leda till en så kallad ”primacy effect”. Detta innebär att respondenterna har högre koncentration/intresse vid undersökningens början, som sedan avtar desto längre in i undersökningen de
kommer. Krosnick och Duane (1987, s. 202) visar att detta kan komma påverka studiens empiriska
resultat. Med detta i åtanke har denna surveyundersökning använt en tjänst Surveymonkey tillhandahåller, där frågorna slumpmässigt omfördelas. Detta är enligt Krosnick och Duane (1987, s. 215)
ett lämpligt tillvägagångssätt för att eliminera risken av att uppleva en primacy effect.
I samband med utsändningen av enkäten bifogades även en text där vi som författare presenterade
oss själva, samt varför deras svar var värdefulla i vår studie. Även person- och kontaktuppgifter
delades för att underlätta nåbarheten vid eventuella frågor.

3.4. Operationalisering
Operationaliseringen beskriver tillvägagångssätten som används vid utformandet av mätningen,
samt studiens variabler (Bryman & Bell, 2013, s. 163). Vi har i denna studie använt fem variabler
vilka härleddes ur tidigare forskning. Dessa variabler valdes för att kunna använda ett bredare teorispektrum där fler författare bidragit till området.
Brand loyalty, perceived quality, brand awareness och brand associations är de dimensioner Yoo
och Donthu (2001, s. 7) anser vara sammankopplade till brand equity. Då dessa är en sammansättning av Keller’s (1993, s. 1) brand associations och brand awareness samt Aaker’s (1996, s. 105)
brand loyalty och perceived quality, kan detta anses vara en valid grund för denna studie. Detta på
grund av den studie Yoo och Donthu (2001, s. 7) genomförde för att bepröva denna kombination av
variabler. Genom detta resonemang uppstod variablerna perceived quality, brand loyalty, brand
associations och brand awareness.
Vi valde i detta skede att avgränsa dimensionerna brand awareness och brand associations för att
mer detaljrikt kunna utforma enkätfrågorna. Brand awareness bröts ned till dess två subkategorier
brand recall samt brand recognition (Keller, 1993, s. 3; Aaker, 1996, s. 114) och brand associations
bröts ned till brand image (Keller, 1993). Detta gav variablerna perceived quality, brand loyalty,
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brand recall, brand recognition och brand image. Denna operationalisering resulterade i totalt 16
påståenden till surveyundersökningen, exklusive demografiska frågor, där varje enskild variabel
erhöll fyra påståenden. Nedan följer en tabell där operationaliseringen beskrivs utifrån dess variabel, definition, syfte samt vilka enkätfrågor som sammanlänkas.
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Tabell 1 - Operationalisering

Variabel

Definition

Syfte

Frågor

Perceived quality

Utmäta hur varu- Jag använder socimärket adderar till en ala nätvek för att
förbättrad varumärpåverka konsukesupplevelse eller
mentens upplevda
produktupplevelse
produktkvalitet.
(Aaker, 1996, s.
- Genom sociala
109).
nätverk kan jag
demonstrera våra
produkter/tjänster.
- “Brand attitudes
- Jag använder socican be related to
ala nätverk främst
beliefs about
för att framhäva:
product – related
produkten.
attributes and the
- Jag upplever att
functional and exsociala nätverk påperiential benefits,
verkar konsumenconsistent with
tens bild utav förework on perceived
tagets produkter
quality” (Keller,
positivt.
1993, s. 5)

Brand loyalty

-

- ”Perceived quality
is the consumer´s
(Aaker, 1991; Yoo &
judgement about a
Donthu, 2001; Neproduct´s overall
termeyer et al.,
excellence or su2004)
periority” (Yoo &
Donthu 2001, s.
3).

(Aaker, 1991; Yoo &
Donthu, 2001)

”Brand loyalty is
the attachment that
a customer has to
a brand” (Aaker,
1991, s. 39).

Utmäta konsumentens förmåga att betala ett premiumpris
samt dennes
belåtenhet.
(Aaker, 1996, ss.
106-108).

Mitt företag ger ett
mer förtroendeingivande intryck
genom att vara aktiva på sociala nätverk.
- Jag använder sociala nätverk för att:
kunna ta ut ett
högre pris.
- Sociala nätverk är
mitt främsta kommunikationsmedel
med kunden efter
genomförd försäljning.
- Genom sociala
nätverk kan jag
påverka kundens
nöjdhet.
-
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Definition

Brand recognition

-

(Keller, 1993; Yoo
& Donthu, 2001;
Aaker, 1991)

Brand recall
(Keller, 1993; Yoo
& Donthu, 2001;
Aaker, 1991)

Syfte
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Frågor

"Brand recognition
relates to consumers’ ability to confirm prior exposure to the brand
when given the
brand as a cue”
(Keller, 1993, s. 3).

Uppmärksamma
- Jag använder socivarumärkets igenala nätverk för att:
kännbarkunden ska
het/återkoppling i
komma ihåg mig.
konsumentens minne - Sociala nätverk är
(Keller, 1993, s. 14).
min huvudsakliga
kommunikationskanal.
- Sociala nätverk är
- ”Brand awareness
mitt främsta sätt att
is the ability for a
synas på markbuyer to recognize
naden.
or recall that a
- Kunden väljer mitt
brand is a member
företag tack vare
of a certain prodatt jag är aktiv på
uct category”
sociala nätverk.
(Aaker, 1991, s.
61)
Uppmärksamma
- Jag använder socikonsumentens återala nätverk för att:
kopplingsförmåga
skilja mig gentemellan varumärket
mot konkurrenter.
och en viss produkt- - Inom min bransch
klass/bransch.
är sociala nätverk
(Keller, 1993, s. 14).
ett måste vad gäller marknadskommunikation.
- Genom att använda sociala nätverk
kan mitt företag
- ”Brand awareness
urskilja sig från
is the ability for a
konkurrerande
buyer to recognize
aktörer.
or recall that a
- Användandet utav
brand is a member
sociala nätverk påof a certain prodverkar min heluct category”
hetssyn av ett före(Yoo & Donthu,
tag positivt.
2001, s. 3).
-

"Brand recall relates to consumers’
ability to retrieve
the brand when
given the product
category, the needs
fulfilled by the category, or some
other type of probe
as a cue” (Keller,
1993, s. 3).
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Brand image

-

Syfte
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Frågor

“Brand associations as anything
linked in memory
of a brand and
brand image as a
set of (brand) associations, usually
in some meaningful way” (Yoo &
Donthu, 2001, s 3).

Bidra till insikt gäl- - Jag använder socilande varumärkesasala nätverk för att:
(Keller, 1993; Lassar
sociation samt varuprofilera mig.
et al.,1995; Farqumärkets differentie- - Jag använder socihar, 1989; Yoo &
ring.
ala nätverk främst
Donthu, 2001)
(Keller, 1993, s. 14).
för att framhäva:
organisationen.
- Jag använder sociala nätverk främst
för att framhäva:
varumärket.
- “… perceptions
- Sociala nätverk är
about a brand as
mitt främsta sätt att
reflected by the
utforma vår image
brand associations
för företaget.
held in the consumer memory”
(Keller, 1993, s. 3)

3.5. Utförande
Surveyundersökningen fastställdes att den skulle vara aktiv i två veckors tid. Enkäten skickades ut
första gången den 2/4-2015. Under den första veckan erhöll undersökningen 38 svar, varav 10 bortfall. Veckan senare, den 9/4-2015, skickades den första påminnelsen ut till samtliga respondenter
vilka inte hade svarat. Tre dagar senare, den 12/4-2015 skickades ytterligare en påminnelse ut. Efter
dessa påminnelser hade undersökningen insamlat 68 svar, exklusive bortfall. För att uppnå det minimikrav som ställs på en kvantitativ studie valde vi därför att kontakta resterande företag via telefon. Detta för att etablera en mer personlig kontakt med respondenterna och därmed förhoppnings27
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vis öka svarsfrekvensen. 54 företag kontaktades via telefon mellan den 12/4-2015 och den 14/42015 vilket resulterade i undersökningens 89 respondenter, exklusive bortfall. I detta skede valde vi
att inte fortsätta att försöka nå de företag vilka inte angett svar. Detta för att undvika göra respondenterna upprörda på grund av spam.

3.51. Metodiska problem
Studiens främsta problem uppstod i samband med metodutformningen, då det var svårt att finna en
databas vilken tillhandahöll information om enbart B2B-företag. Databasen Retriever saknade en
sådan funktion vilket genererade i ett problem gällande urvalets storlek. För att lösa detta problem
användes webbsidan largestcompanies.se, som är en webbsida vilken tillhandahåller kontaktinformation till både företag samt privatpersoner. Denna webbsida tillät oss att identifiera de 20 största
företagen i samtliga svenska län, vilket resulterade i studiens urval motsvarande 420 företag.
largestcompanies.se saknade även möjligheten att avgränsa till enbart B2B-företag. För att lösa
detta utformades en demografisk fråga i enkätens början där företaget ombads att fylla i om det
sålde till antingen privatperson, företag eller båda. På detta vis kunde företag vilka agerade enbart
inom B2C-marknader identifieras och senare i analysen hanteras som bortfall, vilket uppgick till tre
företag.
Ytterligare ett problem var att finna relevanta emailadresser till företag. Somliga företag valde att
enbart delge en kundtjänstmail vilket inte skulle generera i ett önskvärt resultat om företagens kundtjänstservice fyllde i enkäten. För att motverka detta kontaktades dessa via telefon där de ombads att
vidarebefordra enkäten till en lämplig individ på företaget.
Studiens resultat bör ses med en viss reservation. Detta då surveyundersökningen enbart resulterade
i 89 användbara respondenter. För att kunna dra en generaliserbar slutsats mot hela populationen
krävs en högre svarsfrekvens.
Slutligen resulterar valet av en kvantitativ metod i att information gällande varför, eller hur, företagen faktiskt använder sina sociala nätverk i vardagen utelämnas. Denna kunskap erhålls genom att
genomföra en undersökning av kvalitativa egenskaper (Bryman & Bell, 2013, 409).
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3.6. Bortfallsanalys
Enkäten skickades ut till 328 företag varpå dessa hade två veckor på sig att svara. Under denna tid
skickades två påminnelser ut (första under halv vecka ett och den andra början utav vecka två),
samt att 54 företag kontaktades via telefon för att försöka öka svarsfrekvensen ytterligare.
Svarsfrekvensen uppgick tillslut till 37.2 procent vilket motsvarade 122 svar utav 328 respondenter.
Feedbacken från respondenterna var god och tre företag frågade efter att få ta del utav studien då
den var färdig.
Vad gäller studiens bortfall föll 33 företag bort på grund utav att de inte var användare utav SNS
samt två företag på grund utav att de var företag vilka inte arbetade på B2B-marknader. Studien
erhöll inga bortfall på grund utav ofullständiga enkäter. Detta resulterade i 89 användbara enkäter
och en slutgiltig svarsfrekvens på cirka 27.4 procent.

3.7. Kvalitetskriterier
Validitet är ett kvalitetsmått vilket beskriver huruvida studien mäter det den har för avsikt att mäta,
samt att de teoretiska definitionerna överensstämmer med de operationella variablerna (Bryman &
Bell, 2013, s. 173).
Vad gäller studiens ytvaliditet kan denna form av validitet stärkas genom att exempelvis fråga individer med kunskap inom området huruvida studiens mått fångar de variabler som avses att mätas
(Bryman & Bell, 2013, s. 173). I detta fall kontrollerades enkätens kvalitét först och främst genom
en frekvent dialog med handledare Jonas Kågström, som efter detaljerad korrekturläsning av enkätens struktur och utformning tillät en pilotstudie. Enkäten skickades därmed ut till fem olika företag
inom B2B-branscher vilka genererade i positiv respons. Vidare är variablerna deducerade ur tidigare forskning (Se kapitel Operationalisering) för att stärka studiens begreppsvaliditet. Begreppsvaliditeten innefattar hur väl de operationaliserade måtten kan återspegla studiens syfte (Bryman &
Bell, 2013, s. 173).
Ytterligare ett kvalitetsmått associerat med kvantitativ företagsekonomisk forskning är studiens
reliabilitet. Detta begrepp beskriver huruvida studien är genomförd på ett korrekt vis och mätningarna anses vara pålitliga eller ej (Bryman & Bell, 2013, s. 172). Studien har strävat efter att uppnå
de kriterier presenterade i Bryman och Bell’s bok (2013, ss. 171-172) bestående av begrepp som
29

“Sociala nätverkssidor – en varumärkesförmedlare på B2B-marknader.”

L. Andersson & A. Lange, juni 2015

stabilitet samt internbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabiliteten beskriver risken att studien influeras negativt då flera observatörer genomför den. Då det rör sig om subjektiva bedömningar kan
exempelvis dataöversättning samt tolkningar uppfattas olika och därmed påverka studiens analys
(Bryman & Bell, 2013, s. 171). Detta har i denna studie försökt att undvikas genom en frekvent
dialog med ett objektivt öga, bestående av handledare samt övriga kursdeltagare.
Vad gäller måttens stabilitet ställer sig författarna till denna studie reserverade. Bryman och Bell
(2013, s. 171) menar att resultatet vid ett visst urval inte skall skifta om urvalet ändras. För att kontrollera detta föreslås ett “test-retest" för att testa måttens stabilitet. Detta ansågs vara för resurs- och
tidskrävande i denna studie. Därför kan inga slutsatser eller uttalanden göras gällande måttens stabilitet.

3.8 Analysmetod
Studiens empiriska material kategoriserades utifrån de fem variablerna perceived quality, brand
loyalty, brand recognition, brand recall och brand image. Detta förenklade arbetet vid analysen då
varje påstående enkelt gick att härleda till en viss kategori.
Denna studie använde sig utav tre olika analysverktyg vilka är associerade med kvantitativ metod
(NE, 2015). Dessa analysverktyg var deskriptiv statistik, korrelationsanalys samt klusteranalys. För
att kunna genomföra dessa analyser användes statistikprogrammet SPSS, vilket tillhandahölls utav
Högskolan i Gävle.

3.81. Deskriptiv statistik
Genom statistiska program framtogs varje påståendes medelvärde samt standardavvikelse. Dessa
data presenterades sedan med hjälp av visuella verktyg som histogram för att undersöka datans fördelning samt eventuella skevheter (De Veaux, Velleman & Bock, 2014, s. 22).
Vidare framtogs även varje kategoris sammanlagda medelvärde, detta genomfördes för att enkelt
kunna få en överblick över respondenternas intentioner med användandet inom varje kategori. Detta
benämns som beskrivande statistisk och användes i detta fall som komplement till varje påståendes
enskilda resultat.
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3.82. Korrelationsanalys
Korrelationsanalyser genomfördes för att undersöka eventuella samband mellan variablerna, vilket
enligt NE (2015) är ett analysverktyg associerat med kvantitativ forskning. En korrelationsanalys är
en bivariat analys som analyserar hur två variabler förhåller sig till varandra där en förändring i
variabel X motsvarar en liknande, eller motsatt, förändring i variabel Y (Bryman & Bell, 2013, s.
353). Denna analysmetod anses relevant då denna studie hanterar numerisk data i form av en Likertskala, vilket Bryman och Bell (2013, s. 353) anser vara passande vid en bivariat analys.
Faran associerad med denna analysmetod är risken att erhålla “falska samband”, kallade Ansombe’s
quartet (Anscombe, 1972, s. 19). Detta innebär att sambandets spridning de facto inte är linjärt, utan
att den erhållna korrelationsstyrkan är missvisande. Detta har i denna studie motverkats genom att
granska spridningens scatterplots, spridningsdiagram, för samtliga korrelationer, och därmed kunna
verifiera dess linjära samband.
Denna studie använde Pearsons r (r) som korrelationsindikator. Ur dessa korrelationsanalyser uppstod spridningsdiagram vilka bildligt beskrev variablernas samband (se Tabell 5). För att tolka korrelationens styrka användes Hair Jr, Wolfinbarger Celsi, Money Samouel samt Page’s (2011, s.
351) tabell som styrkeindikator. Korrelationsvärdet kommer falla inom intervallet -1 till 1, där ett
perfekt positivt värde (r=1) indikerar att båda variablerna ökar i samma riktning, medan ett perfekt
negativt värde (r=-1) indikerar att en ökning i ena variabeln resulterar i en minskning i den andra
variabeln. Ett korrelationsvärde runt 0 (r= 0) indikerar att det nästintill saknas ett samband mellan
variablerna. Hair JR et al. (2011, s. 351) menar att korrelationsvärdet kan tolkas på följande vis:
• +/- r=0,91 - r=1,00 = Väldigt starkt samband.
• +/- r=0,71 - r=0,9 = Starkt samband.
• +/- r=0,41 - r=0,7 = Måttligt starkt samband.
• +/- r=0,21 - r=0,4 = Litet, men avgränsat samband.
• +/- r=0,00 - r=0,2 = Ringa, knappt samband.
Korrelationernas signifikansnivå sattes till 1 procent-nivån (p<0,01) för att minimera risken att dra
felaktiga slutsatser ur populationen. Signifikansnivån motsvarar den risk man är villig att acceptera
då analyser skall genomföras på två variabler i relation till varandra (Bryman & Bell, 2013, s. 361)
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3.93. Klusteranalys
Klusteranalysen har för avsikt att gruppera studiens respondenter utifrån olika förekommande svarstendenser, utan att tillhandahålla information gällande bakomliggande faktorer till varför just dessa
kluster existerar (Statsoft, 2015). Detta genererar möjligheter att kunna dra slutsatser utifrån dessa
svarstendenser med stöd från litteraturen. Tillskillnad mot korrelationsanalysen rör sig detta om fler
variabler än två, det vill säga en multivariatanalys (Bryman & Bell, 2013, s. 353).
Genom detta analysverktyg kunde studiens insamlade data indelas i olika segment. De respondenter
vars svarstendenser var så när som överensstämmande resulterade i totalt fyra olika kluster. Detta
gav möjligheten att analysera olika svarstendenser utifrån fyra separata grupper, och därmed utläsa
ytterligare dimensioner av den empiriska datan. Denna klusteranalys använde en K-means analysis,
som är ett av tre möjliga tillvägagångssätt vid denna typ utav statistiska körningar (Statisticssolutions, 2015).
Svårigheten associerad med detta analysverktyg är att bibehålla en objektiv inställning gentemot
datamaterialet (Statisticssolutions, 2015). För att undvika att dra egna slutsatser utan empiriskt stöd,
kontrollerades därför dessa data med komplement från analysmetoderna korrelationsanalys samt
deskriptiv statistik för att addera ytterligare rådata till analysen.
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4. Empiriskt resultat och analys
4.1. Respondenter
Webbenkäten erhöll totalt 122 respondenter, vilket resulterade i en nettosvarsfrekvens motsvarande
37,8 procent. Av dessa använde cirka 73 procent, 89 företag, sociala nätverkssidor och 27 procent,
motsvarande 33 företag, använde inte några nätverksplattformar. Studien erhöll svar från samtliga
21 svenska län, med en högre svarsfrekvens i Sveriges sydligare delar (Se figur
nedan för mer detaljerad geografisk beskrivning). Bruttosvarsfrekvensen uppgick till 27,13 procent. 42,7 procent av företagen nyttjade fler än en SNS i sin
marknadsföring. Den mest använda plattformen var Facebook vilka 74,2 procent
av alla SNS-användande företag nyttjade följt utav LinkedIn 47,2 procent, Instagram 37,1 procent, Twitter 20,2 procent, Youtube 7,8 procent och slutligen
Google+ 2,2 procent .
Samtliga 89 respondenter lyckades att fullständigt slutföra enkäten och ange ett
svar på samtliga frågor. Detta med undantag för de företag som avböjde att ange
var i Sverige deras huvudkontor var beläget. Detta påverkar dock inte studiens
resultat då detta enbart rör sig om demografiska frågor. På nästkommande sida
kommer studiens svarsdistribution att presenteras utifrån undersökningens huvudvariabler. Som tidigare nämnt användes en Likertskala från lägsta värde
“Stämmer mycket dåligt (1)” till högsta värde “Stämmer mycket bra (7)”. Utöver svarsfrekvensen kommer även standardavvikelse samt medelvärde att redo-

Figur 1.
Figuren visar de företag som angav var deras huvudkontor var

beläget.

visas.
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Tabell 2 - Enkätsammanställning

34

“Sociala nätverkssidor – en varumärkesförmedlare på B2B-marknader.”

L. Andersson & A. Lange, juni 2015

4.2. Deskriptiv statistik
Empirin visade att påståendet “Jag använder sociala nätverk främst för att främja: varumärket” var
det påstående vilket erhöll det högsta medelvärdet sett till studien i sin helhet. Påståendet erhöll ett
medelvärde på 5,93 samt en standardavvikelse motsvarande 1,38. Ytterligare två påstående vilka
erhöll en svarsfrekvens >5 var “Jag använder sociala nätverk för att: b) profilera mig” och “ c)
kunden ska komma ihåg mig”. Dessa fick medelvärden motsvarande 5,54 (1,57 StDev) och 5,03
(1,8 StDev).
Påståendet som erhöll studiens lägsta medelvärdet var “Jag använder sociala nätverk för att: kunna
ta ut ett högre pris”. Detta påståendes medelvärde uppgick till 2,45 och en standardavvikelse på
1,7. 38 företag av de 89 tillfrågade, motsvarande 42,7 procent, valde svarsalternativet “Stämmer
mycket dåligt” i samband med detta påstående. Standardavvikelsen låg sett till hela studien inom
intervallet 1,38 - 1,98.

4.21. Perceived quality
Perceived quality mäter hur varumärket stärker produktens upplevda kvalitet genom SNS. Denna
kategori erhöll en relativt jämnt fördelad svarsfrekvens, då samtliga fyra påståendens medelvärden
hamnade inom intervallet 3,88 - 4,72, det vill säga inom 0,84 enheter.
Det påstående vars medelvärde var högst var “Jag använder sociala nätverk främst för att framhäva: produkten”, vilket resulterade i ett medelvärde motsvarande 4,72. Påståendet presenterade tre
svarsalternativ, där respondenten stod inför alternativen; “Jag använder sociala nätverk för att framhäva”:
- a) “produkten” (medelvärde 4,72)
- b) “organisationen” (medelvärde 4,76)
- c) “varumärket” (medelvärde 5,93).
Ur detta går det att utläsa att det högsta medelvärde, sett till denna kategori, erhöll det lägsta medelvärdet av de övriga alternativen i detta påstående. Vidare fick detta påstående även studiens högsta
standardavvikelse på 1,98. Detta på grund av den relativt jämna svarsfördelningen.
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Det lägsta medelvärdet var 3,88 och härleddes ur påståendet “Jag använder sociala nätverk för att
påverka konsumentens upplevda produktkvalitet” vars syfte var att utmäta om företagen nyttjar SNS
för att påverka konsumentens syn på produkten.

4.22. Brand loyalty
Denna kategori mäter om företaget använder SNS för att försöka
skapa, eller bibehålla, en mer lojal kundkrets till sitt varumärke.
Under dessa variabler finner vi det påstående vilket erhöll studiens
lägsta medelvärde, motsvarande 2,45, såväl som studiens näst
lägsta medelvärde, motsvarande 2,61.
Påståendet “Jag använder sociala nätverk för att: kunna ta ut ett
högre pris” hade för avsikt att avläsa företagens förhoppning om
att kunna ta ut ett prispremium på sina produkter/tjänster genom
att aktivt använda SNS. Detta påstående valde 38 av de 89 tillfrågade att besvara med svarsalternativ nummer 1, “Stämmer mycket
dåligt”. Det andra påståendet, “Sociala nätverk är mitt främsta
kommunikationsmedel med kunden efter genomförd försäljning”
avsikt var att mäta SNS som verktyg för kunduppföljning och värdeskapare där 37 av 89 tillfrågade valde svarsalternativet “Stämmer mycket dåligt”.

Figur 2.
Brand loyalty-graf

4.23. Brand recognition
Brand recognition mäter företagets förmåga att använda SNS för att underlätta igenkännandet av
varumärket. Dessa variabler resulterade i tre påståenden vilka erhöll lägre medelvärden respektive
ett vilket erhöll ett relativt högre.
Brand recognitions högsta medelvärde var 5,03 vilket även var studiens tredje högsta. Påståendet
löd “Jag använder sociala nätverk för att: kunden ska komma ihåg mig”, vars syfte var att utmäta
huruvida företagen använde nätverksplattformar för att öka varumärkets igenkännbarhet.
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4.24. Brand recall
Brand recall mäter företagets användande av SNS för att skapa, eller förstärka, återkopplingsförmågan till exempelvis en specifik bransch eller produktklass.
Brand recall erhöll tre påståenden vars medelvärden var >4. Det
högsta medelvärdet var 4,34 vid påståendet “Jag använder sociala nätverk för att: skilja mig gentemot konkurrenter”. Detta
påstående resulterade även i en av studiens högre standardavvikelser på 1,92.
Liksom kategorin perceived quality erhöll dessa variabler en
relativt frekvent fördelning av medelvärdet. Det totala intervallet
föll inom 1,16 enheter, motsvarande 3,18 - 4,34 där tre av frågorna hamnade inom 0,3 enheter.
Figur 3.
Brand recall-graf
22 personer av de 89 tillfrågade, motsvarande 24,72 procent, ansåg att SNS inte var ett marknadsredskap vilket var absolut nödvändigt (Stämmer mycket bra) för att kommunicera med marknaden.

4.25. Brand image
Denna kategori mäter företagens användande av SNS för att skapa associationer till diverse varumärkesattribut. Dessa är de variabler vilka
erhöll studiens två högsta medelvärden; 5,93 respektive 5,54.
Påståendet “Jag använder sociala nätverk för att: profilera mig” erhöll
tendenser av en tillsynes högre poängsättning, då majoriteten valde att
värdera påståendet antingen på, eller över, medianvärdet.
“Jag använder sociala nätverk främst för att framhäva: varumärket”
var, som tidigare poängterat, det påstående vilket resulterade i studiens
högsta medelvärde. 44 företag av de 89 tillfrågade ansåg att detta påstående “Stämmer mycket bra” och valde därmed att kryssa i en sjua på
den sjugradiga skalan. Liksom det tidigare presenterade påståendet er37
Figur 4.
Brand image-graf

“Sociala nätverkssidor – en varumärkesförmedlare på B2B-marknader.”

L. Andersson & A. Lange, juni 2015

höll även detta en högt värderad svarstendens. I detta fall är det även värt att tillägga att påståendet
även erhöll studiens lägsta standardavvikelse, motsvarande 1,38. Fyra personer poängsatte detta
påstående <4.

4.3. Kategorisk deskriptiv statistik
Tabell 3 - Deskriptiv statistik

Tabellen ovan beskriver samtliga variablers sammanställda medelvärden. Detta underlättar jämförande mellan kategorierna perceived quality, brand loyalty, brand recognition, brand recall och
brand image. Varje kategoris maxpoäng uppgår till 28 poäng, 7 per påstående. Med detta i åtanke
anses en poäng >14 , medianen, motsvara en mer positiv inställning till påståendet och vice versa.
Tre av kategorierna överskred poängskalans median. Dessa var perceived quality, brand recall samt
brand image. Brand image erhöll även vid denna analysform studiens högsta resultat. Detta för sig
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naturligt då, som tidigare nämnt, denna kategori fick studiens två högsta medelvärden. Vidare erhöll
även denna kategori den högsta poängen, motsvarande 27 poäng utav 28 möjliga. Det gick även att
utläsa att två av fem kategorier underskred medianen. Dessa var brand recognition samt brand
loyalty.

4.4. Analys av kategorisk deskriptiv data
Efter studiens empiriska resultat går det att utläsa en rangordning av variablerna. Brand image erhöll det högsta medelvärdet likväl som den lägsta standardavvikelsen inom samtliga kategorier.
Detta indikerar att företagen tycks använda SNS för att skapa, eller påverka, brand image. Företag
på B2B-marknader tycks arbeta med sociala nätverk för att skapa diverse associationer till varumärke genom attribut som profilering.
Brand loyalty var den variabel vilken erhöll studiens näst lägsta resultat. Detta är den kategori inom
brand equity som Aaker (1991, s. 39) anser vara begreppet brand equiyt’s kärndimension. Vidare
menar Aaker (1996, s. 106) att konsumentens vilja att betala ett högre pris för att erhålla en produkt,
från ett visst varumärke, är det enklaste tillvägagångssättet att mäta brand equity’s styrka. Med detta
i åtanke visar denna studie att få företag håller med om detta påstående. “Jag använder sociala nätverk för att kunna: ta ut ett högre pris” resulterade i att 42,7 procent valde svarsalternativet “Stämmer mycket dåligt”. Detta indikerar att företagen inte nödvändigtvis arbetar med varumärkesuppbyggnad för att kunna etablera ett prispremium, utan snarare strävar efter att skapa en stark varumärkesassociation genom en framgångsrik brand image.
Brand awareness två subkategorier brand recall och brand recognition erhöll två skilda medelvärden. Brand recall resulterade i ett högre resultat motsvarande 15,82 gentemot brand recognitions
som endast erhöll 13,48, därmed studiens lägsta. Detta är intressant då dessa begrepp, enligt Aaker
(1991, s. 62) och Keller (1993, s. 4), är sammanlänkade och tillsammans jobbar för att skapa brand
awareness. Dock tycks denna ordningsföljd likna “The awareness pyramid” (se Modell 1) struktur,
då brand recall placeras högre i pyramiden. Aaker (1991, s. 62) menar att brand recall är pyramidens näst högsta dimension, som efter lyckad utformning kan generera “top of mind”-position i
kundens sinne. Detta innebär att konsumenten sammanlänkar varumärket till en viss produktklass
eller bransch (Aaker, 1996, ss. 114-115). Slutligen erhöll perceived quality det näst högsta medelvärde motsvarande 17,62. Denna variabel indikerar att företagen tycks använda nätverksplattformar
som ett skyltfönster för sina produkter. Berton et al. (2003, s. 554) menar att nätverkssidor kan användas effektivt i detta syfte, då företag effektivt kan exponera sina produkter eller tjänster. Vidare
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menar Berton et al. (2003, s. 554) att webbtjänster där konsumenten kan jämföra priser samt ta del
av andra kunders recensioner kan bidra till en ökad upplevd produktkvalitet. Företagen tycks vara
medvetna om detta då 24 företag av de 89 tillfrågade besvarade påståendet “Jag använder sociala
nätverk för att framhäva: produkten” med svarsalternativet “Stämmer mycket bra”.

4.5. Korrelationsanalys
Tabell 4 - Korrelationssammanställning samt scatterplot

Perceived
quality
Perceived quality

Brand loyalty

Brand
recognition

Brand recall

Brand image

1,0

Brand loyalty

0,7514

1,0

Brand recognition

0,7006

0,7849

1,0

Brand recall

0,7394

0,7179

0,6883

1,0

Brand image

0,5307

0,5633

0,5820

0,5961

1,0
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Korrelationsanalysen resulterade i tio korrelationer mellan studiens variabler, där samtliga var signifikanta på 1 procent-nivån (p<0,01). Den korrelationskoefficient vilken visade starkast samband
var relationen mellan brand loyalty och brand recognition, med ett korrelationsvärde motsvarande
r=0,7849 (p<0,01). Detta till skillnad mot sambandet perceived quality och brand image, ett samband vilket motsvarade den lägsta korrelationen på r=0,5307 (p<0,01). Vidare visade korrelationsanalysen fem relationer vilka överskred r=0,7 (p<0,01). Samtliga kategoriers kovarianser erhöll
positiva värden. Bilden presenterad under tabellen beskriver spridningen mellan variablerna, vilket
tyder på att samtliga korrelationer är linjära och denna analys där med inte behöver oroa sig för
Anscombe’s quartet (Anscombe, 1972, s. 19).
I denna korrelationsanalys undveks demografisk data, då dessa hade en negativ inverkan på signifikansvärdet. Utöver detta, menar vi att demografiska datakörningar inte besvarar studiens angivna
syfte.
Utefter de styrkerindikatorer vilka angavs under delkapitlet Analysmetod går det att fastställa att
fyra samband påvisar ett “Starkt samband” (r>0,71). Resterande samband hamnar inom intervallet
r=0,41 till r=0,7 och tyder därför på ett “Måttligt starkt samband (Hair JR et al., 2011, s. 351).
Sambandet mellan brand recognition och brand loyalty indikerar att dessa två variabler har värderats på ett snarlikt vis, med ett korrelationsvärde på r=0,7849 (p<0,01). Förhoppningen om att använda SNS för att synas på marknaden korrelerar med förhoppningen om att skapa, eller bibehålla,
en lojal kundkrets till varumärket. Detta väcker en intressant fråga gällande hur företagen faktiskt
använder SNS, närmare bestämt exakt vad de kommunicerar genom dessa plattformar. Sambandet
tyder på att företagen använder SNS i förhoppning om att vidga, eller skapa, sin kundkrets genom
att aktivt och frekvent synas på sociala nätverksplattformar, som exempelvis Facebook. Detta går
att jämföras med Aaker’s (1991, s. 39) vision gällande hur brand loyalty uppnås, där han menar att
faktorer som brand recognition samt perceived quality bidrar. Med detta i åtanke visade även sambandet brand loyalty och perceived quality en högre korrelationskoefficient, motsvarande r=0,7514
(p<0,01). Dessa samband, brand loyalty, brand recognition samt perceived quality, motsvarade studiens högsta korrelationsvärden.
Brand image samband med brand recall resulterade i ett korrelationsvärde motsvarande r=0,5961
(p<0,01). Även då detta värde anses motsvara ett “Måttligt starkt samband” (Hair Jr et al., 2011, s.
351), var denna korrelation bland de lägsta sambanden sett till studien. Företagets användande av
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SNS i mån om att stärka associationer till varumärket genom attributer som exempelvis branschtillbehörighet samt produktklass tycks alltså existera, men inte vara lika starkt som resterande samband. Keller’s (1993, s. 2) brand equity-teori bygger på grundstenen brand knowledge, som sedan
utmynnar i subkategorierna brand awareness samt brand associations. Inom dessa underkategorier
finner vi termerna brand recall och brand image vilka även nämns i Yoo och Donthu’s (2001, s. 3)
studie. Med detta i åtanke stärker teorin att ett samband bör föreligga mellan dessa variabler, dock
visar denna studie att det inte tycks vara det starkaste.
Brand loyalty och perceived quality motsvarar två av Aaker’s (1991, s. 15) tre kategorier. I denna
surveyundersökning erhölls ett korrelationsvärde på r=0,7514 (p<0,01) vid detta samband. Detta
tyder på ett “Starkt samband” föreligger (Hair JR et al., 2011, s. 351). I denna relations scatterplot
går det att utmärka ett kluster av respondenter vilka avsticker aningen från det relativt linjära sambandet, vilket kommer att hanteras senare i klusteranalysen. Detta samband utmärker brandingens
fysiska aspekt, där produkten/tjänstens upplevda kvalitet står i fokus för att skapa en nöjd och återkommande kundkrets. Grönroos (1994, ss. 11-12) delar in den upplevda kvaliteten i två moment där
ena berör produktens förväntade prestation och den andra hur interaktionen med varumärket var.
Detta speglar Chaudhury och Holbrook’s (2001, s. 82) teori gällande brand loyalty där purchase
loyalty samt attitudinal loyalty är två liknande nyckeltermer.
Vad gäller korrelationen mellan brand image samt perceived quality resulterade detta i ett spännande resultat. Dessa två variabler var de som värderades högst under studien (Se Deskriptiv statistik), men visar ett relativt lågt samband motsvarande r=0,5307 (p<0,01). Detta indikerar att ett
högt resultat i variabeln brand image inte nödvändigtvis resulterade i ett högt resultat i variabeln
perceived quality och vice versa. Sett till denna korrelations scatterplot går det dock att utläsa ett
antal out-liers. Dessa kan ha en negativ inverkan på korrelationsvärdet. Vidare menar Keller (1993,
s. 4) att brand associations kan uppstå genom produktrelaterade attributer, som exempelvis upplevd
produktkvalitet. Detta i kombination med studiens höga erhållna resultat sett till dessa variabler gör
detta till synes låga korrelationsvärde intressant. Företag vilka önskar att skapa varumärkesassociationer genom brand image kan därför välja att kommunicera övriga attributer är produktattributer.
Ytterligare ett nämnvärt samband är det mellan brand recognition samt brand recall. Dessa två variabler ingår i samma kategori, brand awareness, men mäter olika dimensioner inom denna. Korrelationsvärdet för dessa två uppgick till r=0,6883 (p<0,01). Detta visar att sambandet visserligen är
måttligt starkt, men att brand awareness inte tycks vara den högst prioriterade kategorin för företag
vilka använder SNS som kommunkationsverktyg.
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4.6. Klusteranalys
Tabell 5 – Klusteranalys

Kluster

Perceived
quality

Brand loyalty

Brand recognition

Brand recall

Brand image

Totalt

1

19,5

12,6

9,5

16,4

19,6

77,6

2

19,9

15,8

16,5

18,3

21,2

91,7

3

24,2

21,3

21,7

21,1

24,2

112,5

4

11

8,9

8,8

10,3

14,7

53,7

Figur 5.
Klusterstorlek

Klusteranalysen genererade i fyra olika segment, grupperade utifrån studiens fem huvudvariabler.
Genom denna analys gick det att urskilja fyra skilda svarstendenser. Tabellen ovan är en sammanställning av dessa kluster. Dessa klusters indelning influerades främst av respondenternas inställning gentemot brand loyalty, medan variabeln brand image var den som hade lägst inverkan (Se
Bilaga 1). Antalet företag inom respektive kluster var relativt jämnt fördelat där det största klustret,
kluster fyra, motsvarade 31 företag.
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Liksom under tabellen Deskriptiv statistik är maxpoängen för denna analys 28 och lägsta möjliga
poäng 4. Ur detta går det att utläsa att kluster nummer tre var det segment vilket var mest positiv
inställd till SNS, där samtliga variablers medelvärde överskred 21 poäng. Detta i kontrast till kluster
nummer fyra vilket istället erhöll lägst poäng.
Vad gäller kluster nummer ett respektive två visar dessa på en större spridning gentemot övriga
kluster. I samtliga fall går det att urskilja att variabler som perceived quality samt brand image erhöll en högre snittpoäng gentemot övriga variabler.

4.61. Kluster 1 - “Materialisterna”
Detta kluster erhöll respondenter vilka värderade variablerna perceived quality och brand image
högst. Resultatet speglar studiens sammanställda empiriska data identiskt sett till rangordningen av
dess medelvärden.
Dessa företag anser att varumärkesassociationerna som skapas genom brand image bör spegla produkten, eller tjänsten, positivt. Frågan som råder är huruvida dessa associationer speglar immateriella eller konkreta produktattributer. Som tidigare beskrivet indelar Grönroos (1994, ss. 11-12) konsumentens upplevda produktkvalitet i två dimensioner, där ena speglar produktens faktiska kvalitet
och den andra att varumärkesinteraktionen var positiv. Då variabeln perceived quality’s påståenden
främst har inriktades mot det mer produktorienterade hållet, indikerar detta att dessa företag valt ett
högre svarsalternativ, samt har för avsikt att använda SNS för att marknadsföra sin produkt.
Keller (1993, s. 3) menar att brand associations kan ske på flera olika vis. Detta då det rör sig om
konsumentens minne, vilket är en svårhanterbar funktion eftersom det rör sig om subjektiva upplevelser. Vidare presenterar Keller (1993, s. 4) produktrelaterade attributer som en kategori under
brand associations. Han menar att dessa attributer bör möta kundens förväntningar för att ha en positiv inverkan på dennes produktuppfattning. De företag vilka anammat denna tolkning av brand
equity bör därför vara försiktiga. Om dessa förmedlar en allt för glamorös bild av produkten, utan
att lyckas motsvara dess förväntan, kan detta komma påverka företagets brand image negativt.
Vidare erhöll även detta kluster ett högre värde av variabeln brand recall. Då dessa företag tycks
använda SNS för att skapa positiva produktassociationer till varumärket kan brand recall därför
tänkas användas för att stärka konsumentens återkopplingsförmåga till varumärket, i detta fall med
hjälp av produkten.
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Sammanfattningsvis tycks detta kluster vara nischad mot att framhäva varumärket genom produktens upplevda kvalitet. Genom att framgångsrikt lyckas med detta, kan företagen därmed etablera en
återkoppling till varumärket, genom produkten. Materialisternas främsta syfte med SNS som kommunikationskanal tycks vara att exponera sin produktportfolio för att skapa en ökad perceived
quality.

4.62. Kluster 2 - “SNS-användarna”
Klustret SNS-användarna erhöll en relativt hög poäng, men med en blandad spridning. Poängfördelning är snarlik klustret Materialisterna, med undantaget för den högre värderingen av brand recognition.
SNS-användarna tycks vara de företag vilka använder SNS som ett utav flera kommunikationsmedel. Dessa företag använder sociala nätverkssidor, men tycks inte vara helt övertygade om plattformarnas bidrag till varumärkets markandskommunikation. Däremot tycks företagen se SNS som en
konkurrensmässig nödvändighet då de brukar dessa plattformar, trots deras något pessimistiska inställning. Företagen värderar, som samtliga kluster, brand image samt perceived quality högt, men
lägger även större vikt vid brand recognition. Brand recognition beskriver konsumentens förmåga
att känna igen varumärket efter tidigare varumärkesexponering (Keller, 1993, s. 14). Detta kluster
tycks använda sociala nätverk i större mån för att exponera varumärket för att bli mer uppmärksammade.
Den jämna resultatfördelningen indikerar att företagen förstår vikten av ett starkt varumärke, samt
möjligheterna att kunna uppnå detta genom SNS. SNS-användarna använder dessa plattformar för
att uppmana kunden till att interagera med varumärket för att på detta vis stärka relationen mellan
konsument och varumärke (Grönroos, 1994, s. 11; Ingram et al., 2013, s. 4; Christodoulides, 2009,
s. 143).
SNS-användarna kan ses som ett relativt neutralt kluster vad gäller användandet samt förståelsen för
SNS. Dessa företag använder SNS i sin marknadskommunikation, men är inte nödvändigtvis helt
övertygade om dessa plattformars värde. Vidare tycks dessa företags branscher vara i större behov
av sociala nätverk. Detta på grund av den relativt höga poängsättningen av brand recognition i relation till andra kluster.
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4.63. Kluster 3 - “SNS-fantasterna”
Företagen inom detta kluster var de som var mest positivt inställda gentemot SNS som kommunikationsmedel. Samtliga värden överskred 21 poäng av 28 möjliga. Brand image var den variabel
som var mest populär inom klustret.
Till skillnad mot Michaelidou et al. (2011, s. 16) studie där små/medelstora företag var negativt
inställda till SNS, visar detta kluster på motsatsen. Företagen tycks använda sociala nätverk för att
stärka flertalet dimensioner inom varumärket. En anledning till detta kan vara att företagen är införstådda fördelarna associerade med SNS, och därför värderar dessa plattformar högre än resterande
kluster.
Om vi jämför detta kluster med klustret “Materialisterna” går det att utläsa att SNS-fantasterna är
mer relationsorienterade snarare än produktorienterade. Istället för att kommunicera varumärkets
överlägsna produktkvalitet väljer SNS-fantasterna att uppmuntra konsumenten till att interagera
med varumärket. Michaelidou et al. (2011, s. 11) menar att SNS kan användas som en plattform där
konsumenter kan interagera med varandra samt med varumärket, och därigenom tillåta företaget
etablera en direktkontakt med konsumenten. Vidare menar Michaelidou et al. (2011, s. 11 & 22) att
SNS besitter både för och nackdelar. Fördelarna kan vara att konkurrensfördelar uppstår vid ett
framgångsrikt implementerande av dessa plattformar, medan den negativa synen är att detta är resurskrävande och kan vara svårt att finansiera. I detta kluster tycks fördelarna triumfera nackdelarna
med tanke på det positiva resultatet.
Vidare menar Walters (2008, s. 63) att ett nyckelbegrepp inom relationer är trust. Brand trust är en
viktig del inom dimensionen brand loyalty vilket Lassar et al. (1995, s. 12) menar kan leda till långsiktiga kundrelationer. SNS-fantasterna var det kluster vilka värderade brand loyalty högst, vilket
indikerar att dessa företag använder SNS för att skapa en lojal kundkrets. Genom denna lojalitet kan
upprepade köp och en högre värdeassociering uppstå (Aaker, 1996, s. 105; Chaudhury & Holbrook,
2001, s. 82).
SNS-fantasterna tycks vara medvetna om fördelarna associerade med implementerandet av SNS.
Detta kluster är mer relationsorienterat där en lojal kundkrets står i fokus. Målet med denna lojala
kundkrets är att etablera en långsiktig relation, där konsumenten interagerar med andra konsumeter,
samt varumärket, genom företagets sociala nätverk.
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4.64. Kluster 4 - “De SNS-fientliga”
Kluster nummer fyra innefattade de företag vilka var mest negativt inställda gentemot SNS. Detta
kluster poängsatte variabeln brand image högst, motsvarande ett medelvärde på 14,7 poäng.
Detta klusters resultat är i enlighet med den tidigare studie som genomförts inom forskningsområdet
av Michaelidou et al. (2001, s. 11). Studien visade att majoriteten av små/medelstora företag valt att
inte använda SNS som kommunkationsverktyg. Denna studie visar däremot att företagen använder
SNS, trots deras kritiska inställning gentemot plattformarnas faktiska kommunikationsförmåga. Vad
detta kan bero på går tyvärr inte att ge ett konkret svar på, men en orsak kan vara i enlighet med
Michaelidou et al. (2001, ss. 11-12) teori om att företag anser SNS har en högre kostnad än vad det
generar nytta för företaget. Vidare menar Dai och Kauffman (2002, s. 43) att företag vilka inte använder internet som kommunikationsplattform kan bero på en avsaknad av kunskap inom teknologin, eller att ledningen inte prioriterat sociala nätverk inom organisationen. De SNS-fientliga tycks
falla inom dessa ramar då företagen använder SNS, men inte uppmärksammat dess potentiella fördelar eller dess potentiella funktion.
De SNS-fientliga var negativt inställda till samtliga enkätens påståenden, med undantaget brand
image, där de tycks omvärderat SNS varumärkesinverkan och kryssat i ett något högre svarsalternativ. Företagen använder sociala nätverk i förhoppning om att konsumenten skall uppmärksamma
varumärket.
Sammanfattningsvis är de SNS-fientliga företagen negativt inställda till SNS som varumärkesförmedlare. Vad detta kan bero på går dessvärre inte att besvara med hjälp av denna studie, utan underliggande faktorer som branschtillbehörighet samt förståelse för dess funktion kan vara möjliga
orsaker. Detta resultat är i enlighet med den tidigare genomförda studie inom området av Michaelidou et al. (2001, s. 11) där de medverkande företagen inte använde SNS, utan ansåg att dessa plattformar var för tids- och resurskrävande.
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5. Diskussion
5.1. Resultatdiskussion
SNS tillåter varumärket att med ett enkelt knapptryck nå ut till en global kundkrets (Ellison, 2007,
s. 218). Vidare har även dessa nätverkssidor kapaciteten att kunna påverka konsumentens preferenser gällande produkter (Kempe et al., 2003, s. 137). Företagen inom denna studie tycks vara eniga
om att SNS är ett fördelaktigt kommunikationsverktyg i syftet att exponera sin produkt. Denna tendens går även att utläsa med hjälp av den linjära korrelationen mellan perceived quality samt brand
recall (r=0,7394, p<0,01), vilket indikerar att företagen genom sociala nätverkssidor kan skapa återkoppling till varumärket via produkten.
Perceived quality var en högt värderad variabel i denna studie. Denna kategori erhöll näst högst
poäng inom samtliga kluster. Denna studie inriktades främst mot perceived quality’s produktorienterade dimension, likt den Grönroos (1994, ss. 11-12) beskriver. Detta tror vi kan vara en av anledningarna till varför just denna variabel erhöll en sådan hög poäng, då SNS är en gratisplattform vilket enkelt och kostnadseffektivt tillåter företagen att exponera sin produktportfolio..
Vidare visas ett svagare samband mellan brand image samt perceived quality (r=0,5307, p<0,01).
Detta tyder på att företagen strävar efter att skapa en återkoppling till varumärket, genom att vara
“top-of-mind” (Aaker, 1991, s. 62) inom sin produktklass, men att varumärket inte önskar att associeras med enbart sin produkt. Detta går att likna med hjälp av ett påhittat exempel. Om vi tar varumärket BMW, kan detta illustreras som att om kunden tänker på produktklassen bil, återkopplar
denne till varumärket BMW. Men om kunden vidare tänker på BMW, är det inte önskvärt för varumärket att denna konsument skall återkoppla till det materiella attributet bil, utan istället är immateriella attributer som kvalitét eller säkerhet mer fördelaktigt.
Brand image erhöll ett spännande resultat då kategorin värderades högt av respondenterna, men
kategorin uppvisade lägre korrelationsvärden än övriga. Utöver dessa korrelationsvärden var även
brand image den kategori vilken hade lägst inverkan på studiens klusterfördelning (Se Bilaga 1).
Detta indikerar att denna kategori är mindre beroende av andra variabler. Detta är intressant då
brand image är en av Keller’s (1993, s. 2) två underdimensioner för att skapa brand knowledge.
Keller (1993, s. 2) menar att det krävs ytterligare faktorer än enbart varumärkesassociationer för att
erhålla brand equity som brand awareness. Att brand image har erhållit ett sådant högt resultat kan
bero på att fler företag använder sociala nätverk som kommunikationsmedel. I samband med det
ökade användandet bör vikten som varumärke att kunna urskiljas gentemot konkurrerande aktörer
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vara central, och termer som positionering samt differentiering därmed vara nödvändig. Flera författare (Park et al., 1986, s. 135; Low & Lamb JR., 2000, s. 351; Aaker, 1991, ss. 110-112) menar
att brand image är ett verktyg vilket tillåter varumärken att utforma just dessa två strategier för att
etablera en klar position i kundens sinne. Med detta i åtanke tycks det ske ett skifte inom SNS som
kommunikationsverktyg på B2B-marknader. Michaelidou et al. (2011, s. 9) studie visade att
små/medelstora företag hade lägre sannolikhet att använda dessa kommunikationsplattformar som
marknadsföringsverktyg då endast 27 procent av företagen använder SNS. Detta indikerar att
små/medelstora företag inte är lika beroende av att sticka ut ur mängden i användandet av SNS,
utan istället att själva användandet bidrar till differentiering. Detta i kontrast till större företag, där
SNS är mer vanligt förekommande som kommunikationsmedel, och svårigheten att fånga kundens
intresse i allt marknadsföringsbrus därmed ökar.
Brand loyalty erhöll en tillsynes låg snittpoäng, motsvarande 13,76 poäng av 28 möjliga. Detta är
iögonfallande då författare som Aaker (1991, s. 39) samt Chaudhury och Holbrook (2001, s. 82)
menar att denna variabel är en bidragande faktor till en lojal kundkrets och brand equity. Denna
kategori innefattar underliggande faktorer vilka påverkar konsumentens vilja att bli en återkommande kund till varumärket. En av dessa är hur nöjd konsumenten är med tidigare produktupplevelser, vilket bidrar till ökad brand trust (Chaudhury & Holbrook, 2001, s. 82). Varför denna dimension av brand equity resulterade i en sådan låg poängsättning är svårt att utläsa. Kan företagen tänkas
använda andra kommunikationskanaler för att uttrycka detta, eller prioriterar de andra varumärkesstärkande dimensioner över brand loyalty? Detta är en intressant fråga då författare inom brand
equity-teori (Aaker, 1991, s. 39) såväl som inom säljteknik (Ingram et al., 2013, s. 4) väljer att använda lojalitet och trust som grundstenar i relationer. Vidare erhöll brand loyalty ett högre korrelationsvärden med kategorin brand recognition (r=0,7849, p<0,01). Detta indikerar att frågor som
“Kunden väljer mitt företag för att jag är aktiv på sociala nätverk” samt “Mitt företag ger ett mer
förtroendeingivande intryck genom att jag är aktiv på sociala nätverk” poängsattes sånär som likvärdigt. Detta väcker ytterligare en intressant fråga gällande huruvida ett aktivt SNS-användande
företag positivt påverkar konsumentens helhetssyn av företaget. Då företagen värderade brand recognition lågt, men dess korrelation med brand loyalty har ett starkare värde, undrar vi huruvida en
frekvent varumärkesexponering via SNS kan ha en positiv inverkan på faktorer som brand trust?
Med detta i åtanke påvisade studiens resultat även ett starkt samband mellan brand loyalty och perceived quality (r=0,7514, p<0,01). Internet anses vara ett verktyg för att förmedla relationsstärkande
faktorer, exempelvis trust, som kan skapas genom positiva varumärkesupplevelser (Bauer et al.,
2002, s. 59; Chaudhury & Holbrook, 2001, s. 82; Walters, 2008, s. 63).
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Aaker (1991, s. 62) menar att brand recall är den näst högsta nivån ett varumärke behöver uppnå för
att etablera en “top-of-mind”-ställning inom, exempelvis, en viss bransch. Företagen i denna studie
visade en positiv inställning till denna variabel då både deskriptiv data såväl som klusteranalys resulterade i värden vilka överskred medianen. Som tidigare nämnt visade brand recall ett starkt samband med perceived quality. Vidare är sambandet mellan brand recall och brand recognition intressant. Detta samband uppgick till r=0,6883 (p<0,01) vilket tyder på ett måttligt starkt samband. Då
brand recall och brand recognition enligt teorin mäter samma begrepp, brand awareness (Keller,
1993, s. 3; Aaker, 1991, s. 62), förväntades detta korrelationsvärde visa ett högre resultat. Dock
menar Aaker (1991, s. 62) att brand recall motsvarar en högre varumärkesposition i konsumentens
sinne än vad brand recognition gör. Detta kan anses besvara varför företagen värderat brand recall
högre än brand recognition, då de är införstådda med fördelarna associerade detta begrepp.

5.2. Kortsiktiga relationer
De kortsiktiga företagen är de företag vilka väljer att använda sociala nätverk som ett skyltfönster
för sina produkter. Dessa företag använder Web 2.0:s funktioner för att kostnadseffektivt samt tidseffektivt (Christodoulides, 2009, s. 143) kunna förmedla sin produktportfolio och vara mer transaktionsorienterade snarare än relationsorienterade (Ingram et al., 2013, s. 4; Grönroos, 1994, s. 11).
Företagen går att likna vid de funna inom klustren de SNS-fientliga samt Materialisterna, vilka
tycktes ha en mer pessimistisk inställning gentemot SNS som kommunikationsmedel, men ändå
valde att bruka dessa i sin marknadskommunikation.
De SNS-fientliga tycks inte använda sociala nätverk för att skapa en immateriell varumärkesassociation, utan snarare för att skapa varumärkes- och produktkännedom. Korrelationsvärdet mellan perceived quality och brand image (r=5307, p<0,01) var relativt lågt, vilket indikerar att ett högre
värde i ena variabeln resulterade i ett tillsynes lägre i den andra. Detta resulterar i att vi ställer oss
frågande till huruvida företagen inom detta kluster, vilka värderade brand image högst, verkligen
har tolkat begreppet brand image på liknande vis som litteraturen anger. Detta då påståenden som
“Jag använder sociala nätverk för att: profilera mig” lämnar utrymme för subjektiva tolkningar, och
att detta kluster därmed väljer att profilera sitt varumärke med hjälp av produktportfolion. Detta
menar Keller (1993, s. 4) kallas produktrelaterade attributer och skall motsvara de förväntningar
konsumenten har gentemot produkten.
Som tidigare nämnt visade brand loyalty och brand recognition ett, till studien sett, högre korrelationsvärde (r=0,7849, p<0,01). De kortsiktigt orienterade företagen kan därför tänkas använda SNS i
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förhoppning om att öka sin marknadsnärvaro. Brand recognition’s syfte är som bekant att få konsumenten att sammankoppla varumärket till tidigare exponeringar (Keller, 1993, ss. 3-4). De SNSfientliga samt Materialisterna kan därför använda sociala nätverk för att exponera sin produktportfolio. Även sambandet brand recognition samt perceived quality påvisar ett starkare korrelationsvärde (r=0.7006, p<0,01) vilket ytterligare stärker våra tankar om dessa företag nyttjar SNS för att
exponera sin produkt.
Klustret Materialisterna påvisade kortsiktiga tendenser. Detta då dessa företag värderade perceived
quality, brand recall samt brand image högst. Den påtagliga skillnaden gentemot de SNS-fientliga
var att Materialisterna hade en överlag mer positiv inställning till sociala nätverk som kommunikationsmedel. Det intressanta med detta kluster var faktumet att dessa företag värderade brand recall
tillsynes högt. Brand recall erhöll ett högre korrelationsvärde tillsammans med perceived quality
(r=0,7394, p<0,01) medan det erhöll ett något lägre värde med sambandet brand image (r=0,5961,
p<0,01). Detta genererar i ytterligare en dimension till de kortsiktiga företagen då brand recall som
bekant har för avsikt att skapa önskade återkopplingar till företaget (Keller, 1993, s. 3). Alba och
Chattopadhyay (1986, s. 363) samt Aaker (1991, s. 62) menar att företag kan skapa återkopplingar
med hjälp av sina produkter och genom detta bli “top-of-mind" inom en specifik produktklass. Vi
ställer oss frågande gällande huruvida detta är fallet i samband med dessa företag. Detta då en sådan
“top-of-mind"-ställning tar längre tid att etablera, vilket syftar till ett mer långsiktigt perspektiv.
Vidare går det att utläsa att somliga företag värderar brand loyalty relativt lågt. Detta stärker ytterligare vår teori om att dessa företag använder SNS för att skapa mer kortsiktiga, produktorienterade,
relationer. Chaudhury och Holbrook (2001, s. 82) definierar brand trust som;
- “We define brand trust as the willingness of the average consumer to rely on the ability of the
brand to perform its stated function” (Chaudhury & Holbrook, 2001, s. 82).
Denna definition anser vi vara överensstämmande med de företag vilka främst nyttjar SNS för att
skapa en positiv upplevd produktkvalitet. Vidare menar Chaudhury och Holbrook (2001, s. 82) att
konsumentens bedömning av tidigare produktupplevelser kan påverka dennes brand trust. Med
detta sagt kan de SNS-fientliga samt Materialisterna tänkas genom att vara aktivt närvarande på
sociala nätverk och frekvent exponera sin produktportfolio stärka sin brand trust.
Anledningarna till varför dessa företag anammat detta kortsiktiga perspektiv går inte att utläsa med
hjälp av denna studie, istället kan en parallell dras till Michaelidou et al. (2011, s. 11). Deras studie
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visar att små till medelstora företag inte brukar SNS i sin marknadskommunikation på grund av
faktorer som för höga kostnader gentemot avkastning, bristande kompetens samt att SNS var irrelevant sett till deras bransch. I denna studie kan orsakerna bakom de kortsiktiga företagens tillsynes
negativa inställning tänkas sammankopplas till Michaelidou et al. (2011, s. 11) resultat. Vi tror att
dessa företag inte är helt övertygade om att SNS är en viktig aspekt inom marknadsföring, utan att
de “klassiska” marknadsföringskanalerna (Lynch & De Chernatony, 2004, s. 412; Bruhn et al.,
2012, s. 771) fortfarande är att föredra. Vidare har företagen trots allt valt att bruka SNS som marknadsföringskanal, vilket väcker frågan huruvida SNS är ett måste inom deras branscher gällande
marknadskommunikation.
Sammanfattningsvis speglar de SNS-fientliga samt Materialisterna ett mer kortsiktigt relationsperspektiv. Dessa företag tycks använda sociala nätverk främst för att kommunicera sin produkportfolio och skapa associationer genom produktattributer. Genom att dessa företag aktivt exponerar sina
produkter via SNS, kan detta generera i en ökad brand trust.

5.3. Långsiktiga relationer
Det går även att utläsa företag vilka har en positiv inställning gentemot SNS som marknadsföringskanal. Här finner vi kluster som SNS-fantasterna samt SNS-användarna. Dessa värderade samtliga
kategorier högt vilket påvisar att företagen tror på värdet av SNS som kommunikationsverktyg.
Snarare än att fokusera på att maximera vinsten på kort sikt, väljer dessa företag att investera tid i
kundens intresse för att kunna etablera en långsiktig relation grundad i trust (Ingram et al., 2013, s.
4).
SNS-fantasterna värderade samtliga kategorier >21. Detta indikerar att dessa företag använder SNS
som en av sina främsta kommunikationskanaler då de poängsatte påståenden som ”Sociala nätverk
är vår huvudsakliga kommunikationskanal” högt. Sociala nätverkssidor har underlättat marknadsföringen, då konsumenten enklare kan kommunicera med andra konsumenter samt varumärket
(Trusov et al.,2009, s. 9; Michaelidou et al., 2011, s. 10). Ganesan (1994, s. 3) menar att trust är en
bidragande faktor till att kunna etablera långsiktiga relationer. SNS-användarna samt SNSfantasterna värderar variabeln brand loyalty högst, vilket indikerar att dessa företag eftersträvar att
skapa brand trust. Detta skall i sin tur generera i brand loyalty.
Då SNS-fantasterna värderat samtliga kategorier högt tycks de arbeta med SNS för att stärka sin
brand equity. Brand equity är enligt Keller (1993, s. 12) den differentiella effekten som uppstår ge52
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nom att konsumenten besitter en stark brand knowledge. SNS-fantasterna stävar efter att kommunicera varumärkets önskade värderingar med hjälp av sociala nätverkssidor. Detta för att uppnå den
differentiella effekt denna kunskap medför. Som tidigare nämnt tycks brand image i denna studie
främst spegla företagens förmåga att genom SNS differentiera samt positionera sig. De långsiktigt
orienterade företagen tycks, till skillnad mot de kortsiktiga, arbeta med icke-produktrelaterade attributer vilka innefattar de upplevda fördelar konsumenten förknippar med varumärket (Keller, 1993,
s. 4). Detta indikerar att dessa företag använder SNS för att skapa en brand image vilken snarare
förmedlar en känsla än varumärkets fysiska produkt.
Aaker’s (1991, s. 62) brand awareness pyramid (Se Modell 1) anser vi vara en god illustration över
hur dessa företag tillämpar SNS för att stärka deras brand equity, då uppfyllandet av dessa kriterier
kan etablera en markandsdominans. Keller (1993, s. 3) menar att brand recognition främst berör
konsumentens uppfattande utav tidigare varumärkesexponeringar medan brand recall syftar till att
kunna återkoppla varumärket till en viss behörighet. SNS-fantasterna samt SNS-användarna var de
kluster vilka värderade brand recall och brand recognition högst, vilket tyder på att de nyttjar SNS
för att sträva efter “top-of-mind”-ställning hos konsumenten. Korrelationsvärdet mellan brand recall
och brand recognition uppgick till r=0,6883 (p<0,01) vilket tyder på ett måttligt starkt samband
(Hair JR et al., 2011, s. 351).
Perceived quality erhöll även i dessa segment ett högre resultat. SNS-användarna och SNSfantasterna nyttjar denna variabel för att uttrycka produktöverlägsenhet för att genom detta kunna
skapa en återkoppling till den önskade produktklassen (Aaker, 1991, s. 62; Gotlieb et al., 1994, s.
875). Detta då perceived quality erhöll ett starkt samband med brand recall (r=0,7394, p<0,01).
Detta indikerar att även detta långsiktiga perspektiv har för avsikt att förmedla sin produktportfolio
via SNS. Detta segment tycks nyttja SNS för att kommunicera sin produkutportfolio, samt sker i
förhoppning om att erhålla en “top-of-mind” ställning inom en önskad produktklass.
SNS-fantasterna och SNS-användarna tycks vara medvetna om de positiva effekter brand equity
medför. Detta i kombination med de kommunkationsfördelar SNS bidrar till (Michaelidou et al.,
2011, s. 10). Dessa företag använder sociala nätverk för att skapa brand awareness genom att vara
aktiva och tydliga i sin kommunikation, och därmed genererar brand recognition och brand recall.
Tillskillnad mot de kortsiktiga företagen nyttjar dessa segment brand image i sin SNSkommunikation för att skapa icke-produktrelaterade attributer.
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5.4. Långsiktiga eller kortsiktiga?
Aaker (1996, s. 105) menar att brand equity enklast utmäts genom att mäta konsumentens vilja att
betala ett högre pris för att erhålla ett specifikt varumärke. De företag vilka lyckas med detta påstår
han kan ta ut ett prispremium på sina produkter. Problematiken med detta tycks vara att en sådan
fördel tar längre tid att etablera, och att företaget därför behöver fokusera på att vara nätverksbyggande snarare än transaktionsorienterade (Achrol, 1997, s. 67). Med detta i åtanke går det att utläsa
en skillnad mellan de tidigare presenterade perspektiven. De kortsiktiga företagen tycks vara mer
transaktionsorienterade och därmed jobba efter mer kortsiktiga mål. Detta menar Achrol (1997, s.
67) kan bero på faktumet att företag har det svårare att kunna visualisera långsiktiga mål. Detta i
kontrast till de mer långsiktigt orienterade företagen vilka tycks vara mer fokuserade på nätverksbyggande gentemot dess konsumenter.
Vad gäller de kortsiktiga företagen anses detta vara ett perspektiv som litteraturen anser vara passé
(Ingram et al., 2013, s. 2; Grönroos, 1994, ss. 10-11). Dessa företag vilka var mer negativt inställda
till SNS som marknadsföringskanal visar tendenser mot att använda dessa plattformar i syfte för att
exponera sin produkt samt varumärke. Med detta i åtanke behöver det inte innebära att dessa företag endast fokuserar på kortsiktiga mål, då denna studie saknar data över vilka ytterligare kommunikationskanaler företagen använder. Därför kan vi inte fastställa huruvida de SNS-fientliga samt
Materialisterna har samma inställning gentemot sin marknadsföring inom samtliga kanaler. Tendenser av detta går att utläsa då dessa två kluster värderade kategorin brand recognition lägst, som innehöll påståenden som “Sociala nätverk är min huvudsakliga kommunikationskanal” samt “Sociala
nätverk är mitt främsta sätt att synas på marknaden.
Med dessa två tidsperspektiv ställer vi oss naturligtvis frågan; vilket är mer fördelaktigt? Detta är en
svår fråga då samtliga företag motsvarar 89 största företagen sett till omsättningen i samtliga
svenska län. Ur ett brand equity-perspektiv pekar tendenserna mot att de nätverksbyggande företagen är de vars varumärke kan anses vara mest värdefullt. Ingram et al. (2013, s. 4) menar att säljande företag behöver sätta kundens intresse framför sitt eget för att kunna etablera långsiktiga relationer. För att lyckas med detta kan företagen använda SNS som en kommunikationskanal där de
har en öppen och frekvent dialog med konsumenten. Valet av tidsperspektiv kan bero på underliggande faktorer som tid på marknaden, branschtillbehörighet samt typ av produkt. Aaker (1991, s.
62) anser att ett företag bör påbörja sin varumärkesuppbyggnad genom att etablera brand recognition. Detta kan vara en indikator på att företag vilka är nya aktörer på marknaden använder SNS i ett
mer kortsiktigt perspektiv, för att frekvent och effektivt exponera sitt varumärke samt produktport54
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folio. Om företaget lyckas etablera sig på marknaden, kan företaget sedan övergå till att använda
SNS som ett mer långsiktigt verktyg för att uppnå en starkare varumärkesställnig, som brand recall
(Aaker, 1991, s. 62). Problemet associerad med övergången från kort till långsiktigt perspektiv kan
vara att se när denna transformation skall ske. Detta då företag har svårigheter att förbise de kortsiktiga målen eftersom dessa är förknippade med ökade transaktioner (Achrol, 1997, s. 67).
Vidare går det att diskutera huruvida de kortsiktiga företagen rör sig inom branscher där SNS inte är
av lika stor vikt som för de långsiktiga företagens. Detta är en av de faktorer Michaelidou et al.
(2011, s. 11) fann i sina studier som anledningar till varför företag inte använder SNS kapacitet. Vi
tror även att underliggande faktorer som företags tid på marknaden samt ekonomiska ställning kan
ha en inverkan på företagens syn på detta kommunikationsmedel.
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6. Slutsats
6.1 Teoretiskt bidrag
Michaelidou et al. (2011, ss. 13-14) genomförde 2011 en studie vars resultat visade att endast 27
procent av de 146 tillfrågade företagen använde SNS som kommunikationsplattform. Häpnadsväckande nog erhöll denna studie en motsatt tendens, då istället 73 procent av 122 företag använder
dessa plattformar i sin marknadsföring. Detta resultat är i enlighet med Michaelidou et al. (2011, s.
11) teori om att större företag har mer användning av SNS som kommunikationsplattform och stärker därmed tesen om att företagens resurstillgångar har en inverkan på inställningen gentemot SNS
som kommunikationskanal.
Studien erhöll fyra kluster, varpå dessa gick att indela i ytterligare två segment där tendenser av
lång- respektive kortsiktiga relationer genom SNS-kommunikation gick att utläsa. Företagen inom
det långsiktiga perspektivet valde att använda sociala nätverk för att kommunicera varumärkets
brand image samt brand recall. Dessa företag benämndes SNS-fantasterna samt SNS-användarna.
Företagen använde SNS för att kommunicera immateriella attributer i kombination med att skapa
produktrelaterade varumärkesåterkopplingar, i förhoppning om att stärka sitt varumärkes brand
loyalty. Detta indikerar att dessa företag är införstådda med det moderna paradigmet där relationsorienterade företag (Grönroos, 1994, s. 11) använder sociala nätverkssidor för att stärka banden
mellan varumärke och konsument. SNS fungerar som en kommunikationsplattform för att underlätta kommunikationen mellan kund och varumärke (Michaelidou et al., 2011, ss. 13-14). Genom
sociala nätverkssidor samt stärkandet av brand loyalty strävar dessa företag att etablera långsiktiga
kundrelationer.
Vidare påvisade även studien företag vilka var mindre övertygade om SNS kommunikationsförmåga. Dessa företag kallades de SNS-fientliga samt Materialisterna och valde istället att använda
dessa plattformar för att exponera sin produktportfolio samt varumärke. Dessa företag går att likna
vid Michaelidou et al. (2011, s. 13) studie där majoriteten av de tillfrågade företagen inte var införstådda med fördelarna associerade med SNS. Med hjälp av nätverkssidor som Facebook, väljer
dessa företag att kommunicera sin produkt samt underlätta uppmärksammandet av varumärkets
markandsnärvaro. Detta indikerar att dessa företag lägger större vikt i termer som perceived quality
samt brand recognition. Dock strävar även dessa företag efter att uppnå brand loyalty, men väljer att
nå detta genom en mer produktorienterad marknadskommunikation. Detta liknas med att Chaudhury och Holbrook’s (2001, s. 82) tolkning av brand trust, vilket påverkas av tidigare positiva upplevelser med varumärkets produkt. Med detta i åtanke visar dessa företag en mer kortsiktig strategi
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där snarare antalet transaktioner står i fokus än att bygga en långsiktig relation (Ingram et al., 2013,
s. 4).
Litteraturen tycks till stor del vara enig om att relationer samt varumärken skall byggas på lång sikt
(Aaker, 1996, s. 103; Ingram et al., 1993, s. 4; Anchrol, 1997, s. 56). Då denna studie visar företag
vilka använder sociala nätverkssidor för att uppnå kortsiktiga kundrelationer tycks brand equity i
samband med dessa plattformar kunna indelas i två stadier. Det första stadiet liknar Aaker’s (1991,
s. 62) “brand awareness pyramid” där företagen använder SNS för att exponera sin produktportfolio
samt varumärke för att etablera marknadsnärvaro. Det andra stadiet motsvarar pyramidens övre del,
där företagen istället använder SNS för att kommunicera immateriella attributer. Med detta i åtanke
tror vi att företag använder SNS i två steg, där det första stadiet motsvarar marknadsnärvaro genom
exponering vilket sedan övergår till det andra stadiet, som skapar mervärde i form av exempelvis
varumärkesassociationer.
Följande figur, Langessonmodellen, är en sammanställning av studiens resultat. Figurens vänstra
sida påvisar de långsiktigt orienterade företagens intentioner med användandet av SNS och den
högra sidan påvisar de kortsiktigt orienterade företagen.

Modell 2.
Langessonmodellen
Källa: Egen
Brand recognition är en dimension som flertalet forskare anser vara en viktig komponent för att
skapa brand equity (Keller, 1993, s. 4; Aaker, 1991, s. 61; Yoo & Donthu, 2011, s. 4). Dock visar
denna studie att denna kategori var den lägst värderade av de fem studerade. Detta anser vi vara ett
intressant resultat då brand recognition enligt litteraturen är en vital komponent för att skapa varu57
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märkesuppmärksamhet, brand awareness (Keller, 1993, s. 4). Företagen i denna studie tycks alltså
inte använda SNS i mån om att enbart exponera sitt varumärke för att synas på marknaden. Istället
prioriteras variabler som brand image samt perceived quality, för att addera en känsla eller påvisa
varumärkets produktöverlägsenhet.
Sammanfattningsvis indikerar denna studie att företagen tycks använda sociala nätverkssidor för att
skapa brand loyalty, men att olika tolkningar av begreppet förekommer. De långsiktiga företagen
använder Aaker's (1991, s. 39) mer relationsorienterade tolkning, där varumärket har för avsikt att
få kunden att interagera med varumärket och förstå dess värderingar genom exempelvis att etablera
varumärkesassociationer, medan de kortsiktigt orienterade företagen anammat en mer produktinriktad tolkning. Dessa företag lägger större vikt i begreppet brand trust, som etableras genom tidigare
produktupplevelser genom frekvent exponering av varumärket samt produktportfolio (Chaudhury &
Holbrook, 2001, s. 82). Med detta i åtanke tycks företagen på B2B-marknader använda SNS i två
steg för att uppnå brand equity. Det första motsvarar Langessonmodellens högra sektion, där företagen etablerar en marknadsnärvaro, som sedan övergår till modellens vänstra sektion vars uppgift är
att skapa mervärde till varumärket genom immateriella attributer.

6.2 Praktiskt bidrag
Då denna studie visar att majoriteten av företagen på B2B-markander, 89 utav 122 tillfrågade, använder SNS i sin marknadskommunikation kan detta komma ha praktiska implikationer. Detta eftersom SNS tycks vara en nödvändig faktor för att konkurrera med övriga marknadsaktörer. Med
detta i åtanke är användandet av sociala nätverkssidor på dessa marknader en point-of-pairity, ett
“måste” för att kunna konkurrera med andra varumärken. Detta rör sig om motsatsen till Michaelidou et al. (2011, s. 11) tes om att implementerandet av SNS kan generera i inträdesbarriärer, eller så
kallade point-of-difference. Företagen står därför inför utmaningen att anpassa sina nätverkssidor
för att kunden skall uppleva att just denna sida är värd att besöka, och går att urskilja ur allt rådande
marknadsföringsbrus.
Långsiktiga relationer motsvarar det nya paradigmet av marknadsföring där kundens intressen förväntas sättas i fokus (Grönroos, 1994, s. 11; Ingram et al., 2013, s. 4). Med detta i åtanke tycks
kortsiktigt, transaktionsorienterade, företag följa en döende trend. Då denna studie visar företag
vilka använder SNS som både kort- och långsiktigt kommunikationsmedel, menar vi att de långsiktigt orienterade företagen inte behöver vara de mest framgångsrika. Vi ställer oss frågan huruvida
faktorer som branschtillbehörighet, produkt eller tjänst kan ha en inverkan på valet av SNS-strategi?
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Företag inom tjänstesektorn saknar en fysisk produkt att marknadsföra, vilket innebär att dessa företag istället kommunicerar immateriella attributer. Dessa företag bör därför eftersträva Langessonmodellens vänstra sektion, där sociala nätverkssidor används för att förmedla brand image och
brand recall. Eftersom kunden inte fysiskt kan jämföra en tjänst mellan olika företag, kommer därför företagets rykte ha en inverkan på kundens köpbeslut. Langessonmodellens högra sektion innefattar termerna brand recognition och perceived quality. Vi rekommenderar företag vilka inte anser
sociala nätverkssidor vara deras främsta kommunikationsverktyg att använda denna strategi. Detta
då dessa plattformar agerar som ett skyltfönster, och frekvent exponerar företagets produktportfolio.
Inom detta tidsperspektiv finner vi företag som inte varit verksamma på marknaden en längre tid,
utan strävar efter att skapa en medvetenhet gällande varumärkets existens samt produkt.
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7. Förslag till vidare forskning
Denna studie omfattar 89 företag fördelade runtom i Sveriges 21 län. Dessa företag valdes då de
placerades inom topp 20 sett till största omsättning. Därför finner vi att vidare forskning inom detta
område där urvalet begränsats med andra avgränsningar är nödvändigt. Liksom Michaelidou et al.
(2011) studie rekommenderar vi avgränsningar som;
- antalet anställda
- geografisk placering
- antalet år på marknaden
- tjänst vs. produkt
Vidare skulle även en replikeringsstudie vara av värde, där demografisk data som branschtillbehörighet är en beskrivande variabel. Denna studie har inte valt att fokusera på huruvida företagens
användande av SNS skiljer sig mellan branscher, vilket fortsatt forskning kan undersöka.
Slutligen rekommenderar vi även, som nämnt under Studiens begränsningar, en liknande undersökning med en kvalitativ metod. Detta för att respondenterna själva skall få utvärdera sitt användande
av sociala nätverk och med egna ord uttrycka i vilket syfte dessa används.
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