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Sammanfattning 
 

Titel: ”Skomakarens barn” - En kvalitativ studie i hur medieföretag använder sociala 
medier för att stärka sitt varumärke och sina relationer på företagsmarknaden. 
Författare: Sofia Eklund, Linnea Palmér och Therese Sävenryd 
Handledare: MaxMikael Wilde Björling 
Examinator: Kaisa Lund 
Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi, Detaljhandel och Service Management, 
Linnéuniversitetet, VT 2017 

 
Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka hur småföretag inom mediebranschen 
använder sig av sociala medier för att stärka sina relationer, sitt eget varumärke på 
företagsmarknaden och hur en bakomliggande strategi för detta är utformad. Utifrån vår 
problemdiskussion och syfte är våra forskningsfrågor formulerade enligt följande: 
 

1. Vilka strategier har de utvalda medieföretagen för att stärka sitt varumärke 
genom sociala medier på företagsmarknaden?  

2. Vad innebär sociala medier för de utvalda medieföretagens sätt att arbeta med 
att utveckla sina kundrelationer?  

3. Hur stor roll spelar sociala medier för de utvalda medieföretagens totala 
marknadskommunikation? 

  
Metod 
Uppsatsen är utformad efter en kvalitativ branschstudie. Ansatsen grundar sig i en 
deduktion med inslag av induktion. Studiens empiriska data utgörs av åtta 
semistrukturerade intervjuer med personer inom mediebranschen. 
 
Slutsatser 
Studiens resultat visar att sociala medier öppnar upp för enkelhet, transparens och 
humor  genom att visa upp personerna bakom varumärket. Detta bidrar till ett mer 
trovärdigt och personligt varumärke på företagsmarknaden. Sociala medier spelar en 
stor roll i den totala marknadskommunikation, däremot kan det inte ersätta den fysiska 
interaktionen. Resultatet visar att småföretag inom mediebranschen använder sig av 
sociala medier inom ramen för en icke uttalad strategi men som vi anser är att definiera 
som en strategi då ett likartat mönster visat sig. Ett mönster som påvisar att 
varumärkesbyggande sker genom referensmarknadsföring som möjliggörs lättare 
genom sociala medier. Därför bör sociala medier och referensmarknadsföring användas 
som en medveten strategi för att stärka varumärken och relationer på 
företagsmarknaden. 
 
Nyckelord 
Företagsmarknad, Småföretag, Sociala medier, Varumärken 
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Abstract 
 

Title: “Cobblers' children are worst shod” – A qualitative study focusing on how media 
companies use social media to strengthen their brand and relations business-to business. 
Authors: Sofia Eklund, Linnea Palmér och Therese Sävenryd 
Mentor: MaxMikael Wilde Björling 
Examiner: Kaisa Lund 
Course: Bachelor thesis in Business and Administration 15 credits, Retail and Service 
Management Programme, Linnaeus University, spring semester of 2017. 

 
Purpose and research questions 
The purpose of this study is to analyze how small companies within the media industry 
could take advantage of social media in purpose to strengthen its brand and 
relationships  business-to-business and how the underlying strategy for this is designed. 
Based on our problem discussion and purpose, our research questions solder as follows: 
 

1. What strategies do media companies use in social media to strengthens their 
own brand business-to-business? 

2. What role does social media play in the media companies ways of working with 
de the development of their customer relationships? 

3. How big part of the media companies total market communication are social 
media? 

 
Method 
The thesis was designed as a quantitative study with a focus on the media industry. The 
approach is based on deduction with elements of abduction. The empirical study 
consists of eight semi-structured interviews with people who has great knowledge of the 
industry. 
 
Conclusion 
The study results show that social media opens up for simplicity, transparency and 
humor by showing the people behind the brand. This contributes to a more credible and 
personal brand business-to-business. Social media play a major role in total market 
communication, but it can not replace physical interaction. The result shows that small 
media companies use social media in the context of a non-pronounced strategy, but 
which we will define as a strategy when a similar pattern emerged. A pattern that shows 
that branding is through reference marketing, which is facilitated through social media. 
Therefore, social media and reference marketing should be used as a conscious strategy 
for branding and developing relationships business-to-business. 
 
Key words 
Business-to-business, Brands, Small businesses, Social media 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de företag och respondenterna från dessa som har ställt upp 

och deltagit i denna studie och på så sätt gjort den möjlig. Vi vill också uttrycka vår 

yttersta tacksamhet till MaxMikael Wilde Björling som varit vår handledare och som 

under arbetets gång visat stort engagemang samt gett oss sitt fulla stöd. Vi vill även 

rikta ett tack till vår examinator Kaisa Lund som under seminarietillfällen bidragit med 

värdefull kunskap. Slutligen vill vi tacka våra opponenter vars ifrågasättande och 

konstruktiva kritik bidragit till en bättre kvalité på vår uppsats. 
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Sofia Eklund                                Linnea Palmér                              Therese Sävenryd 
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Begreppsförklaringar  
B2B är en förkortning för business-to-business och termen avser företagsinriktad 

verksamhet som marknadsföring och försäljning av varor och tjänster till näringslivet. 

Begreppet skiljer sig mot B2C som står för business-to-consumer och termen innefattar 

verksamhet riktad mot konsumentmarknad (Nationalencyklopedin, 2017). I denna 

studie används även termen företagsmarknad som direkt översättning av det engelska 

begreppet business-to-business. 

 

Generationstillhörighet är ett begrepp som i denna studien delar in respondenterna i 

den äldre och yngre generationen utifrån i vilken utsträckning respondenterna är 

uppväxta med sociala medier. Uppdelningen har gjorts enligt följande: Företag som 

tillhör den äldre generationen är Effect Reklam, LevelSeven och Vibra Reklambyrå. 

Den yngre generationen avser Alarmstreet Reklam, Connect Media, Media4You, Viva 

Media och Wilson Creative. 

 

Kunder är ett begrepp som i denna studie syftar till “företagskunder” och inte kunder i 

bemärkelsen “privatpersoner” om inget annat nämns. 

 

Medieföretag är ett begrepp som i denna studie syftar till företag vars huvudsakliga 

affärsverksamhet är att hjälpa andra företag att marknadsföra sig genom olika 

kommunikationskanaler. 

 

Småföretag har mellan 10-49 stycken anställda, medelstora företag har 50-249 stycken 

anställda och stora företag som har minst 250 stycken anställda enligt Burns (2016). 

 

Sociala medier definieras i enlighet med Kim och Kos (2012) beskrivning där 

begreppet innefattar alla applikationer, plattformar och media online som syftar till att 

möjliggöra interaktioner, samarbeten och delning av innehåll. 

  



  
 

v 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ___________________________________________________________ 1	

1.1 Bakgrund ________________________________________________________ 1	
1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 3	
1.3 Syfte ___________________________________________________________ 6	
1.4 Forskningsfrågor __________________________________________________ 6	
1.5 Avgränsningar ____________________________________________________ 7	

2 Metod _____________________________________________________________ 8	
2.1 Förförståelse _____________________________________________________ 8	
2.2 Undersökningsmetod ______________________________________________ 9	
2.3 Vald forskningsansats _____________________________________________ 10	
2.4 Insamlingsmetod _________________________________________________ 11	

2.4.1 Primärdata __________________________________________________ 11	
2.4.2 Sekundärdata ________________________________________________ 11	
2.4.3 Urval ______________________________________________________ 12	
2.4.4 Fallföretag __________________________________________________ 13	
2.4.5 Operationalisering ____________________________________________ 13	
2.4.6 Intervjuer ___________________________________________________ 14	
2.4.7 Tolkning ____________________________________________________ 16	
2.4.8 Etik ________________________________________________________ 17	

2.5 Vetenskapliga kriterier ____________________________________________ 18	
2.5.1 Validitet och tillförlitlighet _____________________________________ 18	

2.6 Metodkritik _____________________________________________________ 19	

3 Teoretisk referensram _______________________________________________ 21	
3.1 Den teoretiska referensramens roll och betydelse _______________________ 21	
3.2 Business-to-business ______________________________________________ 21	

3.2.1 Marknadsföring business-to-business _____________________________ 22	
3.2.2 Mediebranschens olika funktioner, utveckling och utmaningar _________ 23	

3.3 Varumärke ______________________________________________________ 25	
3.3.1 Varumärken business-to-business ________________________________ 26	
3.3.2 Varumärkesvärde business-to-business ____________________________ 27	
3.3.3 Relationsmarknadsföring _______________________________________ 29	
3.3.4 Fysisk interaktion i affärsrelationer ______________________________ 30	
3.3.5 Referensmarknadsföring _______________________________________ 31	

3.4 Sociala medier ___________________________________________________ 32	
3.4.1 Uppbyggnad av sociala medier __________________________________ 33	
3.4.2 Varumärkesbyggande genom sociala medier _______________________ 35	
3.4.3 Rykte och anseende ___________________________________________ 37	
3.4.4 Transparens _________________________________________________ 38	
3.4.5 Sociala medier i företagens integrerad marknadskommunikation _______ 39	



  
 

vi 

4 Resultat och diskussion ______________________________________________ 42	
4.1 Det interaktiva varumärket _________________________________________ 43	

4.1.1 Engagemangets bidrag till varumärkesvärdet _______________________ 43	
4.1.2 Den förtjänade marknadsföringen ________________________________ 45	
4.1.3 Egna reflektioner _____________________________________________ 48	

4.2 Den digitala miljöns växande framfart ________________________________ 49	
4.2.1 Sociala mediers påverkan på marknadsföringskommunikation _________ 49	
4.2.2 Det stora bruset ______________________________________________ 51	
4.2.3 Egna reflektioner _____________________________________________ 52	

4.3 Sociala medier - Den blottade sanningen ______________________________ 53	
4.3.1 Nyckeln till framgång är innehåll ________________________________ 53	
4.3.2 Transparens och ärlighet _______________________________________ 55	
4.3.3 Egna reflektioner _____________________________________________ 57	

4.4 Kompletterande kommunikationsmöjligheter __________________________ 58	
4.4.1 Sociala medier, en del av helheten _______________________________ 58	
4.4.2 Kommunikationens grunder - Den fysiska interaktionen _______________ 60	
4.4.3 Egna reflektioner _____________________________________________ 61	

5 Slutsats ___________________________________________________________ 63	
5.1 Svar på forskningsfrågorna _________________________________________ 63	
5.2 Återkoppling till studiens syfte ______________________________________ 69	
5.3 Studiens praktiska och teoretiska betydelse ____________________________ 70	

Referenser __________________________________________________________ 72	

Bilagor _______________________________________________________________ I	
Bilaga 1 - Intervjuguide ________________________________________________ I	
Bilaga 2 – Operationaliseringsmodell _____________________________________ II	
Bilaga 3 – Företagsbeskrivningar ________________________________________ V	

 
  
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
etta inledande avsnittet syftar till att ge läsaren en grundläggande översikt av 

det valda problemområdet, presentera syftet och de forskningsfrågor som 

studien ligger till grund för. Dessutom kommer de avgränsningar som har gjorts i 

studien att tydliggöras. 

 

1.1 Bakgrund  
”We are in the midst of an altogether new communication landscape” (Kietzmann, 

Hermkens, McCarthy & Silvestre. 2011, 241). 

 

Att de traditionella kommunikationskanalerna inom marknadsföring ligger i en 

förändringsprocess är inget nytt. Järvinen, Tollinen, Karjaluoto & Jayawardhena (2012) 

talar om vikten av hur den digitala miljön har skapat en bättre kund- och 

marknadskommunikation, de menar att den digitala miljöns växande framfart bidragit 

med viktiga möjligheter för företag. De påpekar också att företag nu har tillgång till en 

bredare spelplan genom nya digitala verktyg som sociala medier vilket också har 

medfört att marknadsföring blivit mer mätbar genom att lättare samla in, bearbeta och 

analysera data. 

 

Swani, Milne, Brown, Assaf & Donthu (2016) menar att sociala medier har förändrat 

sättet som företag integrerar med sina kunder på, det har blivit en del av affärsstrategin. 

Det ger marknadsförare en ny möjlighet att påverka varumärkets innehåll samt 

varumärkets popularitet och hur starkt det uppfattas. Kim & Ko (2012) definierar 

sociala medier som applikationer, plattformar och media online som syftar till att 

möjliggöra interaktioner, samarbeten och delning av innehåll. Enligt Cawsay & Rowley 

(2016) innebär sociala medier en mängd olika aktiviteter som användning av social 

nätverk, bloggning, mikrobloggning, bild- och videodelning. Lacka & Chong (2016) 

menar att sociala medier framgångsrikt anammats och används i sammanhang för 

business-to-consumer (B2C)  medan det har ansetts som irrelevant verktyg för business-

to-business (B2B). Detta på grund av bristen på kunskap i hur man använder sig av 

dessa verktyg hos företagen på företagsmarknaden. Cawsey & Rowley (2016) menar 

däremot att företag allt mer börjar se sociala medier som ytterligare ett sätt att 

kommunicera med sina kunder samt potentiella kunder. För företag på 

företagsmarknaden kan sociala medier användas både internt och externt för att 

D 
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förbättra kommunikationen och relationerna inom organisationen samt med kunder och 

leverantörer enligt dem.  

 

Användningsområdena för sociala medier är enligt Cawsey & Rowley (2016) många 

inom business-to-business då de kan användas för att bygga relationer, tillit, skapa 

engagemang och samarbeten, skapa och bearbeta behov, fungera som försäljningsstöd, 

samt ett sätt att förstå kundens behov och som ett verktyg för att driva innovation. 

Keller (1993) beskriver hur grunden till att bygga ett starkt varumärke baseras på 

varumärkeskännedom genom hur väl ett varumärke känns igen och identifieras i olika 

situationer. Ett starkt varumärke business-to-business byggs genom kundens lojalitet, 

företagets utförande, rykten om företaget och den tilliten som kunden känner till 

företaget. Trout (2007) är enlig och menar vidare att ett företags varumärkesprofil starkt 

påverkas av kundens perception av vilka tankar och associationer de kopplar kring 

varumärket. Kapferer (2012) påpekar dessutom vikten av det som finns bakom ett 

varumärke, som personer vilka har en essentiell roll i varumärkets kärna och det som 

ligger till grund för den företagskultur som bygger varumärket och som förmedlas utåt. 

Grönroos (2013) anser däremot att ett varumärke innehåller mer utifrån ett 

serviceperspektiv eftersom tjänster upplevs genom processer där företagskunden 

vanligtvis deltar som också bidrar till varumärkets innehåll. Kapferer (2012) menar 

däremot att företagsledare regelbundet har påpekat att det finns lite vetenskapliga teorier 

om varumärken på företagsmarknaden och Leek & Christodoulides (2011) påpekar att 

det är viktigt att ha en varumärkesstrategi B2B då det ökar köparens förtroende och 

tillfredsställelse med sitt köpbeslut, det ökar även säkerheten och minskar känslan av 

risktagande. 

 

Fördelarna med sociala medier är som tidigare nämnt många och Schaupp & Bélanger 

(2014) menar att alla dessa fördelar är särskilt viktiga för småföretag med begränsade 

medel, eftersom ägarna ofta har många ansvarsområden i organisationen och som ett 

resultat, har många krav på sin tid. Schaupp & Bélanger (2014) hänvisar till en studie 

som visade att 66 procent av alla småföretag med två eller fler anställda anser att sociala 

medier är viktigt för deras affärer. En bransch som idag är präglad av hård konkurrens 

är mediebranschen enligt Olsson (2016). Nygren & Wadbring (2013) menar att 

mediebranschens olika distributionskanaler ändras i mycket snabb takt, där nya aktörer 

utmanar befintliga med nya distributionslösningar och att medieföretagen därför måste 
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kunna anpassa sina verksamheter och vilka mediekanaler de ska använda sig av för att 

kunna nå ut till sin kundkrets med sitt varumärke. Enligt Wang, Pauleen & Zhang 

(2016) så har flera företag anammat fördelarna med att marknadsföra sig genom sociala 

medier och det har även vuxit på företagsmarknaden, de påpekar dock att det 

fortfarande saknas studier på hur småföretag på företagsmarknaden ska använda sig av 

sociala medier. Michealidou, Siamagka & Christodoulides (2011) menar liknande, att 

tidigare forskning har visat fördelarna med branding på företagsmarknaden men att lite 

forskning har gjorts på hur företagen använder sociala medier för att stärka sitt 

varumärke. De menar att det finns ett glapp i forskningen i hur småföretag använder sig 

av sociala medier samt vad de upplever för barriärer och hinder med detta och hur man 

effektivt mäter effektiviteten av dessa verktyg i marknadsföringssyfte. 

 

1.2 Problemdiskussion  
Ovanstående bakgrund leder fram till diskussion vad gäller digitaliseringen och sociala 

mediers påverkan av ett varumärke och möjligheten att utveckla relationer för ett 

medieföretag på företagsmarknaden. Det som Kietzmann et al. (2011) och Järvinen et 

al. (2012) menar, att ett nytt kommunikationslandskap har utvecklats där sociala medier 

har tagit större plats, påpekar även Lacka & Chong (2016) och Cawsey & Rowley 

(2016) som säger att sociala medier har förändrat sättet som företag integrerar och 

kommunicera med sina kunder på. Även Meadows-Klue (2008) påpekar att ett nytt 

kommunikationslandskap har utvecklats och att detta dessutom kräver nya 

strategimodeller för att kunna applicera digitaliseringens utveckling i ett 

marknadsföringssyfte. Han påpekar också att det traditionella förhållandet mellan 

varumärken och kunder har ändrats och att det framförallt är lätt för företag att 

misslyckas med att anamma denna nya trend då det handlar om att engagera kunder 

vilket upplevs som svårt när det kommer till företagsmarknaden. Agnihotri, Dingus, Hu 

& Krush (2016) är av samma åsikt och menar att det krävs en tvåvägskommunikation 

för att engagera kunder och därför har sociala medier fått en så stor roll då det är där de 

nya modellerna och strategierna utformas för att fånga upp och engagera kunder. 

Däremot påpekar de att det finns ett kunskapsglapp om dessa 

kommunikationsaktiviteter på sociala medier och om hur de ska användas för att locka 

företagskunder och hur de ska engagerar dem. 
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Järvinen et al. (2012) hävdar att den digitala miljöns utveckling och marknadsföring 

genom sociala plattformar växer sig större på företagsmarknaden, med att sektorn ligger 

efter jämfört med utvecklingen på konsumentmarknaden. Även Leek & Christodoulides 

(2011) påpekar att användandet av sociala medier har ökat på företagsmarknaden och att 

flera företag, speciellt små till medelstora, använder sig av det för att uppnå olika mål 

som att förstärka sitt varumärke och locka nya kunder. Gordon, Zainuddin & Magee 

(2016) samt Braojos-Gomez, Benitez-Amado & Llorens-Montes (2015) poängterar att 

sociala medier kan påverka ett företags varumärke och utveckling av företagets 

relationer positivt men de skriver även att det finns få studier inom ämnet. Dessutom 

hävdar Järvinen et al. (2012) att företag som agerar på företagsmarknaden fortfarande 

har vissa svårigheter med att applicera digitaliseringen och veta vilka sociala verktyg 

som passar branschen för att nå ut till nya eller gamla företagskunder i ett 

marknadsföringssyfte. De påpekar att digitaliseringen och att införa nya tekniska 

verktyg på en företagsmarknad ofta tar längre tid för att de generellt har färre kunder 

och transaktioner som också har en längre köpbesluts-process. Däremot påpekar 

Michaelidou et al. (2011) att det finns konkreta mål för varför företag bör använda sig 

av sociala medier i ett marknadsföringssyfte vilka är att attrahera nya kunder, vårda 

befintliga relationer, öka deras varumärkeskännedom och kommunicera bättre genom 

varumärket online.  

 

Järvinen et al. (2012) poängterar dock att digitala verktyg som sociala medier inte 

passar alla företag med andra företag som kunder då vissa av deras kunder inte befinner 

sig online. Det kan även finnas risker med att implementera dessa verktyg då 

möjligheten till att kunna kontrollera vad som sker och sägs om företaget online är liten 

enligt dem. De skriver att det ofta handlar om brist på kunskap inom företagen om hur 

dessa verktyg ska appliceras och användas som dessutom kräver tid och resurser för att 

skapa och underhålla dem. Även Leek & Christodoulides (2011) hävdar att aktörer på 

företagsmarknaden inte använder sig av sociala medier i samma utsträckning på grund 

av bristen på relevans för dem i sin bransch eller verksamhet. Dessutom påpekar de att 

företag är osäkra på vilka konkreta mått och effekter som sociala medier kan ge och vad 

de då kan få för användning av det. Däremot skriver Sponder (2013) att sociala medier 

har blivit ett enkelt och tillgängligt sätt för alla företag att använda sig av i ett 

marknadsföringssyfte som också är ett viktigt mätinstrument då det mäter trafik och 

besökare på ett sätt som traditionellt inte går. Bodnar & Cohen (2012) hävdar däremot 
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att sociala medier endast ska ses som ett komplement och en del av helheten vad gäller 

ett företags marknadskommunikation medans annan forskning som Chaffey & Ellis-

Chadwick (2016) menar att sociala medier bidra till att kommunicera med kunder på 

sätt som de traditionella kanalerna inte har möjlighet till vilket gör sociala medier till en 

viktigt kommunikationsarena på företagsmarknaden.  

 

Homburg, Klarmann & Schmitt (2010) säger att grunden till att bygga ett starkt 

varumärke baseras på varumärkeskännedom beroende på hur väl ett varumärke 

identifieras. Leek & Christodoulides (2011) menar att det är viktigt att ha en 

varumärkesstrategi B2B men att trots de uppenbara fördelarna med att stärka ett 

varumärkes image genom sociala medier så används det inte i den utsträckning som 

dessa företag har möjlighet till. Detta mycket på grund av bristen på akademisk teori 

inom området. Järvinen et al. (2012) påpekar även att forskning inom området av 

sociala medier och dess effekter B2B är begränsat i jämförelse med forskning B2C. 

Även Wang et al. (2016) och Meadows-Klue (2008) påpekar att det finns lite forskning 

och att det behövs fler teoretiska bidrag vad gäller forskning inom sociala mediers 

påverkan och effekter på speciellt små till medelstora aktörer på företagsmarknaden. 

Järvinen et al. (2012) menar därför att småföretag som är verksamma på en 

företagsmarknad är intressant att studera då det även inom B2B likställt med B2C är 

viktigt att engagera företagskunder och få dem att engagera sig i en aktiv process. 

 

Den specifika bransch som vi anser är särskilt intressant att studera i det här 

sammanhanget är mediabranschen. Bernhardt & Strandh (2016) menar att vi går mot ett 

mer digitalt samhälle och varje företag och organisation utmanas i att låta det digitala bli 

en självklar del av verksamheten. Den bransch som tar täten är kommunikations- och 

mediebranschen som redan är mitt i förändringen. De menar också att sociala medier 

idag ses som en allt mer självklar del av marknadsföringen. Vårt resonemang utifrån 

detta är att mediebranschen är en snabb och föränderlig bransch där medieföretagen 

ständigt anammar nya arbetssätt och håller sig uppdaterade för att kunna erbjuda sina 

kunder de rätta verktygen och tjänsterna. Det har gått från att mediaföretag erbjudit 

hjälp med från traditionell marknadsföring till att allt fler dessutom erbjuder hjälp med 

konstruktion av webbsidor, sökordsoptimering och strategier för sociala medier. 

Eftersom mediebranschen redan är i en digital förändring anser vi valet av bransch 
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relevant för denna studie då de har nära anknytning och viss kunskap om 

marknadsföring i sociala media, vilket är en del av studiens inriktning. 

 

Samtidigt som mediebyråer ökar i antal, och flera företag ser fördelarna med att 

använda sig av sociala medier för att stärka sitt egna varumärke, har det framgått för oss 

att mediebyråer kan uppleva svårigheter med att marknadsföra sitt egna varumärke till 

sina företagskunder. Vi ser att det finns ett forskningsgap vad gäller området för hur 

medieföretag på företagsmarknaden använder sig av sociala medier för att stärka sitt 

egna varumärke och utveckla relationer med kunder. Att undersöka hur medieföretag, 

vars huvudsakliga affärsverksamhet är att hjälpa andra företag att marknadsföra sig 

genom olika kommunikationskanaler kan stärka sitt egna varumärke genom sociala 

medier, anser vi skulle bidra till att minska detta forskningsgap. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur småföretag inom mediebranschen 

använder sig av sociala medier för att stärka sina relationer, sitt eget varumärke på 

företagsmarknaden och hur en bakomliggande strategi för detta är utformad. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån vår problemdiskussion och syfte är våra forskningsfrågor formulerade enligt 

följande: 

 

1. Vilka strategier har de utvalda medieföretagen för att stärka sitt varumärke genom 

sociala medier på företagsmarknaden?  

 

2. Vad innebär sociala medier för de utvalda medieföretagens sätt att arbeta med att 

utveckla sina kundrelationer?  

 

3. Hur stor roll spelar sociala medier för de utvalda medieföretagens totala 

marknadskommunikation?  
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1.5 Avgränsningar 

Studiens utvalda medieföretag avgränsas geografiskt till Kalmar län där samtliga är 

stationerade. Studien har även avgränsats till medieföretag vars verksamhet riktar sig 

mot att stärka andra företags varumärken genom olika marknadsföringskanaler. 
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2 Metod 
tudiens metodkapitel syftar till att redogöra för de tillvägagångssätt som har 

tillämpats för att kunna genomföra studien. Vidare kommer vald 

undersökningsmetod, forskningsansats, insamlingsmetod samt vetenskapliga kriterier 

att presenteras och motivering av valda metoder att förtydligas. 

 

2.1 Förförståelse  

Förförståelse, förklarar Olsson & Sörensen (2011) med att det är den kunskap och de 

erfarenheter som vi som forskare själva besitter innan en påbörjad studie och att det i sin 

tur kan påverka våra tolkningar. Vår förförståelse ligger även enligt Bryman & Bell 

(2013) till grund för hur vi uppfattar saker och vad vi uppfattar. De menar vidare att 

forskarnas förförståelse kan komma att påverka alla de steg som en studie innefattar 

både på en medveten nivå men kan även påverkas genom vårt omedvetna. 

 

Enligt Fejes & Thornberg (2015) och Bryman & Bell (2013) så finns det två olika typer 

av förförståelse. Den ena grundar sig i den utbildning man innehar vilket bidrar till 

förförståelser i ämneskunskaper samt teoretiska och praktiska färdigheter. Vi som 

forskare i denna studie studerar alla tre sista året på Ekonomihögskolan med inriktning 

Detaljhandel och Service Management vilket bidragit till flera kurser inriktade mot 

marknadsföring, sociala medier och varumärkesbyggande något som är ett stort intresse 

för samtliga i gruppen. Utifrån vår akademiska utbildning anser vi därför att vi besitter 

förförståelse och tidigare kunskaper inom de områden som vår studie riktar sig mot. 

Vårt val av ämne och syfte grundar sig även i våra akademiska förförståelser. 

 

Den andra typen av förförståelse riktar sig enligt Bryman & Bell (2013) till tidigare 

erfarenheter och sociala fördomar något som de menar skulle kunna ha en negativ 

påverkan på studien om den sociala förförståelsen får för mycket utrymme i forskarnas 

tolkningar. Samtliga i gruppen besitter tidigare kunskaper av sociala medier även om 

våra förförståelse bör anses vara begränsade till privat användande som konsument på 

de sociala plattformarna. Vidare har vi till viss del tidigare förförståelse för företag som 

agerar på en företagsmarknad, den förförståelse består dock främst av akademiska 

kurser inriktade mot B2B och möten med företag i vardagen.  Då vi anser att våra 

sociala förförståelser kring valt ämne inte påverkar i alltför stor omfattning så ser vi 

S 
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dem inte som något hinder för vår studie utan snarare att vi kommer kunna tillämpa dem 

för att kunna ta in ny kunskap på ett djupare och mer förståeligt sätt. 

 

2.2 Undersökningsmetod  

Den forskningsmetod som har valts för insamling av data är av en kvalitativ karaktär. 

Enligt Bryman & Bell (2013) ligger tonvikten vid kvalitativa studier på ord medan 

kvantitativa studier snarare är mer inriktad på siffror. Enligt Alvehus (2013) så vill man 

med en kvalitativ metod få fram meningar eller innebörder snarare än statistiskt 

verifierbara samband. Yin (2013) påpekar att det är svårt att komma fram till en enda 

definition av kvalitativ forskning men att ett av de utmärkande dragen är att sådan 

forskning täcker in sammanhang och omständigheter och återger studiedeltagarnas 

åsikter och synsätt. Olsson & Sörensen (2011) menar vidare att forskarna vid en 

kvalitativ ansats strävar efter en helhetsförståelse av speciella förhållanden för att få en 

så fullständig bild som möjligt av situationen. Då detta är vad vi eftersträvar med denna 

studie blev kvalitativ ansats ett naturligt val för denna forskningsgrupp. 

 

Inom undersökningsdesign finns det enligt Bryman & Bell (2013) fem ledande tekniker, 

experimentella undersökningar, tvärsnittsundersökningar, longitudinella 

undersökningar, fallstudier och komparativa undersökningar. De menar att val av design 

grundar sig i de frågeställningar och hypoteser man ska undersöka och att det även styr 

vilken metod man kommer att använda sig av. Bryman & Bell (2013) beskriver att 

fallstudieforskning belyser den komplexitet och specifika natur som det specifika fallet 

uppvisar. Vidare beskriver Olsson & Sörensen (2011) fallstudier som den gemensamma 

benämningen på de metoder som används för att studera ett fall, en person, en grupp 

eller en social enhet. Vi anser att denna uppsats skulle kunna beskrivas som en fallstudie 

då småföretag inom mediebranschen kan ses som en grupp. 

 

För att få ett rikt empiriskt underlag har vi valt att intervjua åtta olika företag inom 

mediebranschen för att få kunskaper om hur de jobbar med sociala medier på 

företagsmarknaden, detta för att materialet ska bestå av olika synvinklar och en bredd 

som belyser hur det ser ut inom just denna bransch. Baserat på ovanstående kommer vi 

därför i denna studie utgå från fallstudie som design med en kvalitativ 

forskningsstrategi. 
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2.3 Vald forskningsansats 

Fejes & Thornberg (2015) menar att det finns två grundläggande ansatser som en studie 

mer eller mindre kan vara utformad efter. Bryman & Bell (2013) beskriver hur en 

induktiv forskningsansats har sin utgångspunkt i studiens empiriska datainsamling där 

forskaren analyserar och drar slutsatser baserade utifrån insamlad empirisk data. 

Bryman & Bell (2013) menar vidare att det är insamlad data som styr vilket teoretiskt 

material som forskarna därefter tar fram och att en induktiv forskningsansats därför bör 

anses som subjektiv. Fejes & Thornberg (2015) menar att med en induktiv 

forskningsansats ligger forskarnas egna tolkningar av intervjuer och observationer 

ligger till grund för studien. Detta innebär att tolkningar av empiriskt material kan 

variera bör kritiskt tas i beaktning, något som även Bryman & Bell (2013) instämmer i. 

De menar däremot att en induktiv ansats tenderar att generera i resultat baserade på 

verkligheten, vilket denna studie har i syfte att göra. 

 

Motsatsen till en induktiv ansats anses vara deduktiv ansats där utgångspunkten istället 

grundar sig i tidigare teoretisk forskning följt av att samla in empirisk data och slutligen 

studera sambandet mellan teori och empiri i en slutsats. Bryman & Bell (2013) menar 

att en deduktiv ansats styrs av teoretisk data där insamlad empirisk data används för att 

kontrollera om verkligheten överensstämmer med vad teorin hävdar. Gentemot en 

induktiv ansats som anses subjektiv så är en deduktiv ansats objektiv utan påverkan av 

forskarnas egna tolkningar och känslor. 

 

Denna studien kan anses vara en kombination av en induktiv och deduktiv ansats då 

studien i den inledande utformningen är deduktiv genom att teoretiskt material 

sammanställdes och studerades innan den empiriska datainsamlingen genomfördes för 

att ge en teoretiskt förförståelse till ämnet. Bryman & Bell (2013) menar att även om en 

induktiv ansats och en deduktiv ansats bör ses som varandras motsatser så kan en studie 

med fördel ha inslag av båda ansatserna. Denna studies insamlade empiriska material 

har anknytning till det tidigare teoretiska underlaget men under forskningsprocessen har 

teori som inte längre anses som relevant utifrån den insamlade empiriska data sorterats 

bort och ny teori som ansetts ha större relevans tillförts utifrån ett med induktivt 

arbetssätt. Alvehus (2013) beskriver abduktion som en kombination av deduktion och 

induktion där varken empirin eller teorin är låst utan istället ses som två dimensioner 

som kommer i kontakt med varandra och omformas kontinuerligt genom processen för 
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att successivt komma fram till en förståelig förklaring. Han menar vidare att en abduktiv 

ansats bygger på tidigare existerande kunskap för att finna ett teoretiskt mönster och 

tydliggöra den empiriska data som tolkas och genomarbetas. Utifrån de teoretiska 

förklaringar som nu har presenterats finns det särdrag i studien som gör att den bör 

anses likna en abduktiv ansats. 

 

2.4 Insamlingsmetod  

Enligt Eriksson & Wiederheim-Paul (2014) finns det två olika typer av datainsamling - 

primärdata och sekundärdata. Det vanligaste är att en forskningsstudie är uppbyggd 

genom en blandning av dessa två datatyper. 

 

2.4.1 Primärdata 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) är primärdata sådan data vi samlar in 

själva. I denna studie skedde insamlandet av data genom intervjuer men insamlingen 

kan också ske genom exempelvis enkäter, mätning eller direkta observationer. 

Fördelarna med primärdata är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) 

anpassningen mellan fråga och data, och nackdelarna kan vara tidsåtgång och 

tillgänglighet. Hox & Boeije (2005) menar att när primärdata samlas in tillför forskarna 

alltid ny teori till ett ämne vilket i sin tur kan användas som sekundärdata. Den största 

fördelen med information från primärdata är att den är anpassad till forskarens syfte 

vilket gör den till den mest relevanta källan för en studie. För vår studie var primärdata 

av stor betydelse och vikt då den kompletterade sekundärdata och skapade balans 

mellan dessa två. Primärdata kunde på ett effektivt sätt samlas in och var av stor 

relevans och tillför tillförlitlighet till vår studie, dock var efterarbetet tidskrävande då 

intervjuer kräver transkribering. Ändock var primärdata i form av intervjuer essentiellt 

för vår studie då den gav oss olika infallsvinklar och djup som var till stor nytta för 

analysarbetet. 

 

2.4.2 Sekundärdata 

Vid företagsekonomisk forskning utgör sekundärdata en viktig del av insamlingen av 

informationen enligt Bryman & Bell (2013). Sekundärdata är sådana uppgifter som 

redan finns insamlat i register, databaser och arkivdokument etc. menar Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2014). Vidare menar de att fördelarna med sekundärdata är 

omfattning och tillgänglighet medan nackdelarna med denna typ av data kan vara 
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anpassning mellan fråga och data. Bryman & Bell (2013) påpekar en annan fördel med 

att använda sig av sekundärdata är att det oftast är omfattande data som samlats in under 

kvalitativa förhållanden. Däremot bör man vara vaksam vid sekundära uppgifter vid 

forskning då man bör utvärdera de noggrant innan användning. I förarbetet till denna 

studie använde vi oss av främst vetenskapliga artiklar, vilket Olsson & Sörensen (2011) 

menar också ses som sekundärdata. Detta gav oss en orientering inom området, en 

överblick av hur liknande undersökningsproblem har behandlats tidigare samt relevanta 

uppgifter för vår egna undersökning, vilket Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) 

påpekar är det sättet de flesta studier påbörjas. De påpekar också att 

insamlingsprocessen är successiv och att det är vanligt att man under arbetets gång 

samlar in ytterligare data som ett sätt att både komplettera och fördjupa den 

informationen man redan har. Detta är något som även vi gjort, då vi kompletterat vårt 

teorikapitel med ytterligare vetenskapliga artiklar samt litteratur inom ämnet från olika 

författare. 

 

2.4.3 Urval 

Baserat på Brinkmann (2013) kan urval inom kvalitativ forskning ske genom stickprov 

eller genom att välja ut sitt specifika urval. Om forskaren ska välja ut sitt specifika urval 

beror det på vem och vad som bör vara i fokus i studien. Kvalitativ forskning tenderar 

till att vilja studera små och djupare snarare än stora och breda urval. Därför är det som 

Brinkmann (2013) kallar för ett informations-orienterat urval relevant i denna studie då 

målet är att maximera informationen från enskilda fall inom samma bransch. Dessa fall 

är speciellt utvalda baserade på den förväntade kunskap som förväntades komma från 

respondenterna och därför har samtliga respondenter ledande positioner i företagen som 

vi anser nödvändiga för att kunna bidra med den kunskap som vi efterfrågar. Detta 

medför även att forskarnas kunskap inom ämnet blir mer relevant för området enligt 

Brinkmann (2013). 

 

Vi har begränsat urvalet för denna studie till småföretag inom mediebranschen som 

jobbar på företagsmarknaden och som ligger geografiskt placerade i Kalmar län. För att 

göra fallstudier inom samma bransch ledde detta avgränsade område oss fram till åtta 

medieföretag. Dessa har uteslutande företagskunder och medieföretagens huvudsakliga 

verksamhet är att hjälpa andra företag att stärka sina varumärken genom olika 

marknadsföringskanaler. Utbudet av tjänster varierar något mellan de olika företagen. 



  
 

13 

 

2.4.4 Fallföretag 

De företag vi har undersökt är mediebyråerna: Alarmstreet Reklam, ConnectMedia, 

Effect Reklambyrå, LevelSeven, Media4You, Vibra Reklambyrå, Viva Media och 

Wilson Creative som alla är geografiskt placerade i Kalmar län. Alla utom ett av dessa 

företag har färre än 49 personer anställda och klassas därför som småföretag, undantaget 

är Viva media som har 130 anställda och klassas därför som ett medelstort företag. De 

respondenter vi har träffat presenteras nedan i ordning efter intervjudatum: 

 

• Media4You: Alban Krasnici, Verkställande Direktör. Personlig intervju 2017-

04-18 kl: 09:00, 28 minuter. Kalmar flygplats cafeteria.  

• Viva Media: Robert Andersson, Projektledarchef och Matilda Taylor, 

Projektledare. Personlig intervju 2017-04-18 kl: 11:00, 52 minuter. Viva Medias 

konferensrum på Kalmarkontoret. 

• ConnectMedia: Niclas Ottosson och Mats Glefors, Mediestrateger. Personlig 

intervju: 2017-04-19 kl: 15:00, 39 min. ConnectMedias konferensrum. 

• Vibra Reklambyrå: Hans Widell, Projektledare. Personlig intervju 2017-04-20 

kl.: 09:00, 44 minuter. Vibra Reklambyrås mötesrum. 

• LevelSeven: Åke Persson, Verkställande Direktör. Personlig intervju 2017-04-

20 kl: 11:00, 55 minuter. LevelSevens mötesrum.  

• Alarmstreet Reklam: Joel Eliasson, Projektledare och Linn Stigsson-Stern 

Redaktör Nöjesnytt. Personlig intervju 2017-04-21 kl: 09:00, 65 minuter. 

Alarmstreet Reklams konferensrum.   

• Effect Reklambyrå: Jimmy Andersson, Verkställande Direktör. Personlig 

intervju: 2017-04-21 kl: 14:30, 39 minuter. Effect Reklambyrås mötesrum. 

• Wilson Creative: Hans Hofvergård, Verkställande Direktör. Personlig intervju 

2017-04-24 kl: 13:00, 37 minuter. Wilson Creatives konferensrum. 

 

2.4.5 Operationalisering 

För att undersöka syftet och forskningsfrågorna i denna studie skapades frågorna i 

intervjuguiden med hjälp av en operationalisering. Bryman & Bell (2013) menar att 

detta hjälper forskarna att får frågorna till att täcka eller beröra den teorin och ämne som 

studien behandlar. Det teoretiska kapitlet är uppbyggt utifrån tre större teoretiska fält; 

Sociala medier, Varumärken och Business- to- business. Delkapitlen går in i varandra 
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och berör de tre större fälten över ämnesgränserna. Vilket fält, syfte och forskningsfråga 

den ställda frågan berör och i vilket syfte frågan ställdes tydliggörs i 

operationaliseringsmodellen i bilaga 2. Den teori som är en del av teorikapitlet men inte 

täcks in av frågorna i intervjuguiden täcktes av kompletterande följdfrågor eller har ett 

stödjande syfte för helhetsförståelsen av studien. 

 

2.4.6 Intervjuer 

Den insamlingsmetod vi använt oss av i denna studie är intervjuer. Forskning av 

kvalitativ inriktning bygger på individuell tolkning eller bearbetning av ett resultat där 

förståelsen blir utgångspunkten för tolkningen enligt Olsson & Sörensen (2011). Enligt 

Bryman & Bell (2013) kallas intervjuer inom kvalitativ forskning för kvalitativa 

intervjuer som innebär att intresset ligger i respondentens värderingar och åsikter. Detta 

gör att insamlingsmetoden genom intervjuer blir mer flexibel och följsam i sin struktur 

och som bidrar till att ge respondenten mer utrymme till egna åsikter. Vi ville, som 

Olsson & Sörensen (2011) skriver, få kunskap om intervju-respondenternas värld för att 

sedan tolka detta mot teorin. Då vi önskade en hög grad av inflytande från 

respondenterna i intervjuerna, för ökad möjlighet till ytterligare information inom 

ämnet, hade intervjuerna en låg grad av standardisering med öppna frågor. Olsson & 

Sörensen (2011) beskriver att detta innebär att intervju-respondenten kan tolka frågorna 

fritt beroende på egna erfarenheter som ökar graden av samarbete och möjligheten till 

att få mer intressanta svar i intervjun. Baserat på Bryman & Bell (2013) och Barriball & 

While (1994) har vi därför gjort det som kallas för semistrukturerad intervju som 

innebär att forskaren använder sig av en intervjuguide (se bilaga 1) som innehåller 

förhållandevis specifika frågor eller teman att hålla sig till under intervjun. Intervju-

respondenten har sedan stor frihet att utforma sina svar inom dessa teman och 

följdfrågor kan förekomma från forskarens sida. Frågorna som ställdes under 

intervjuerna var till stor del utformade som generella teman för att sedan kunna anpassa 

och rikta följdfrågor utefter vad respondenten svarade. 

 

Vid intervjuerna med Alarmstreet Reklam, Connect Media och Viva Media deltog två 

respondenter, vid de andra intervjutillfällena gjordes enskilda intervjuer med 

respondenterna. Vi hade möjligheten att göra personliga intervjuer med alla 

respondenter då företagen ligger geografiskt placerade i Kalmar Län. Brinkmann (2013) 

påpekar att individuella intervjuer oftast leder till mest relevant kunskap av ämnet då det 
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är lättare för de som intervjuar att styra samtalet till viss del trots att det inte är en 

strukturerad intervju. Brinkmann (2013) skriver även att personliga intervjuer ger mer 

kunskap då de som intervjuar kan läsa av respondentens kroppsspråk vilket ökar 

möjlighet till att känna av hur samtalet utvecklas och kan ställa mer följdfrågor och få 

ett mer öppet samtal.  

 

Vid alla tillfällen utom ett deltog alla tre korrespondenter. Vid sista intervjun med 

Wilson Creative och Hans Hofvegård deltog endast två korrespondenter. Alla tre 

korrespondenter ställde frågor men inför varje intervju utsågs en person till den som 

skulle vara den mest styrande i att ställa frågorna, de andra två fick inflika med 

följdfrågor när det uppkom tillfällen under samtalets gång. Alla korrespondenter turades 

om att vara ansvariga. Kylén (2004) nämner detta tillvägagångssättet och menar att man 

kan ha en huvudintervjuare och att de andra då intar biroller som har till syfte att 

antingen lyssna, göra anteckningar eller spontant ställa frågor för att fördjupa samtalet.  

 

De åtta intervjuer som gjordes genomfördes under tidsspannet av en vecka. Kontakt och 

bokandet av dessa möten skedde via mejlkontakt, vilket innebar att det första fysiska 

mötet skedde först vid intervjutillfället. Respondenterna fick på förhand information om 

att intervjun skulle pågå under ungefär en timmes tid. Den intervjuguide vi 

sammanställt skickades till respondenterna innan intervjutillfället för att ge dessa en 

möjlighet till att läsa genom frågorna och ge dem en chans till att reflektera över svar. 

Detta gjordes även med syftet att ge respondenterna en uppfattning om intervjuns 

inriktning och göra dem mer säkra i situationen. Respondenterna bestämde själva var 

intervjuerna skulle äga rum och alla intervjuer genomfördes slutligen på respektive 

företags kontor eller i anknytning till deras egna lokaler. Respondenterna informerades 

om att intervjun skulle spelas in och att syftet med detta enbart var för denna studies 

syfte samt för att underlätta vårt arbete. Korrespondenterna inledde även intervjuerna 

med en kort presentation om vad syftet med denna studie var för att sedan börja ställa 

frågor med utgångspunkt ur den intervjuguide respondenterna mottagit tidigare. 

Intervjutiden varierade, den genomsnittliga tiden för en intervju var 45 minuter. Kylén 

(2004) menar att en timma är en ganska vanlig tid för djupintervjuer. Efteråt 

genomfördes transkribering av alla inspelningar. 
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2.4.7 Tolkning  

Tidigare i metodkapitlet har valet av att genomföra en kvalitativ forskningsstudie 

redogjorts. Bryman & Bell (2013) beskriver hur en kvalitativ studie i hög grad präglas 

av tolkning vilket kan bidra till att vi som författare tolkar våra respondenters svar 

annorlunda från hur andra författare hade kunnat tolka dem. Vidare beskriver de att en 

kvalitativ studie aldrig kan vara helt objektiv vilket enligt dem innebär att vi som 

författare påverkar våra egna tolkningar av det empiriska materialet genom våra egna 

subjektiva åsikter och bedömningar. På grund av vår universitetsutbildning och att vårt 

ämne anses vara ett aktuellt ämne med ett stort intresse både hos oss och hos 

allmänheten så har vi författare en förförståelse som vi är medvetna om kan påverka vår 

tolkning. Vi anser däremot att vår förförståelse snarare bör ses ur ett positivt perspektiv 

än ett negativt då det kan bidra till en mer djupgående analys av vår studie. Yin (2013) 

beskriver hur målet är att utveckla en omfattande tolkning som avser aktuell data men 

där huvudtemat för tolkningen lägger grunden för hur hela studien ska förstås. Han 

menar vidare att det inte finns någon fast definition av vad som utgör en god eller 

omfattande tolkning men att en författare bör sträva efter att finna fullständighet, 

skälighet, empirisk korrekthet, mervärde och trovärdighet i sin tolkning. Yin (2013) 

poängterar även att författarnas frågeställningar i en studie som är riktade till 

respondenter kan tolkas olika från respondent till respondent vilket kan medföra 

avsevärda skillnader i deras svar. 

 

Fejes & Thornberg (2015) menar däremot att den särskilda tolkningsläran även kallad 

Hermeneutik kan tillämpas vid en kvalitativ studie där författarnas syfte är att i så hög 

mån som möjligt få tillgång till respondenternas egna upplevelser och även ge 

respondenterna stort eget utrymme att själva välja vad de vill prata om. Även Bryman & 

Bell (2013) belyser hermeneutiken och får medhåll av Fejes & Thornberg (2015) som 

menar att syftet är att tolka, förstå och förmedla empirisk data vilket överensstämmer 

med vår avsikt för studien. Bryman & Bell (2013) beskriver hur tolkning genom 

hermeneutik ofta tillämpas när ett fenomen har många förklaringsvariabler. Detta 

vidhåller även Patel & Davidson (2011) och de menar samtidigt att forskarnas roll 

utifrån hermeneutiken kännetecknas som öppen, subjektiv och engagerad. Utifrån 

studiens syfte som var att undersöka och skapa oss en förståelse för hur småföretag på 

företagsmarknaden inom mediebranschen använder sig av sociala medier för att stärka 
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sitt varumärke har vi delvis tagit inspiration utifrån hermeneutik i vår empiriska 

tolkning. 

 

2.4.8 Etik  

Det finns svårigheter att avgöra var gränsen går mellan etiska och oetiska 

tillvägagångssätt. Bryman & Bell (2013) påtalar att det länge har förts diskussioner om 

etiska ställningstaganden inom företagsekonomisk forskning och som ett resultat av 

detta har olika professionella organisationer utformat etiska regler för sina medlemmar. 

Hur man ska behandla de individer som studeras och huruvida det finns aktiviteter som 

man bör eller inte bör engagera sig i tillsammans med de personer som studeras, är 

frågor som har väckts. Patel & Davidson (2011) påpekar även hur viktigt det är att ta 

hänsyn till de forskningsetiska aspekterna i utformningen av sina undersökningar och att 

den etiska prövningen av forskningsprojekt är lika viktig vid mindre undersökningar 

som exempelvis uppsatsarbeten. De menar vidare att det även är viktigt att under 

arbetets gång att ifrågasätta och fundera över om allt fungerat som man tänkt eller om 

man måste göra några justeringar. Brinkmann (2013) menar liknande Patel & Davidson 

(2011) att forskare som tagit etiska aspekter i beaktning visar på tecken på god kvalitet i 

intervjurapporter. Vidare menar Bryman & Bell (2013) att de etiska reglerna brukar röra 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt 

inblandade i forskningen. De nämner även krav som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets-och anonymitetskrav, falska förespeglingar och 

nyttjandekravet. 

 

De etiska reglerna som Bryman & Bell (2013) påpekar är något som tagits i beaktning i 

vår studie. I första kontakten med de utvalda företagen informerades personerna om vad 

syftet med studien var, hur intervjuerna skulle gå till och hur vi tror de skulle kunna 

bidra till vår studie. Respondenterna fick även i samband med första kontakten 

information om att vi hade en önskan om att kunna ljudinspela intervjun, något som de 

fick ta ställning till och godkänna. Att företagen ville delta menar vi visar på frivillighet 

och samtycke i enlighet med samtyckeskravet. Frågorna ville vi utforma på ett sådant 

sätt att den informationen vi fick ta del av inte på något sätt skulle vara känslig eller 

skadlig för våra respondenters verksamhet, och på så sätt få dem att känna sig trygga 

och ge så ärliga svar som möjligt. Vårt syfte med denna studie var inte att få fram någon 

konfidentiell information. Vi var även noga med att inte ge falsk eller vilseledande 
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information, detta undveks i stor utsträckning genom att ha öppna och i största möjliga 

mån ställa ledande frågor eller påståenden. Den informationen som samlats in har 

endast samlats i syfte att användas i denna studie. 

 

2.5 Vetenskapliga kriterier 
2.5.1 Validitet och tillförlitlighet 
Bryman & Bell (2013) talar om trovärdighet inom kvalitativ forskning och skriver att 

trovärdigheten består av fyra kriterier som är; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet till att styrka och bekräfta. Dessa kriterier motsvarar begreppen validitet 

och reliabilitet som används mer inom kvantitativ än kvalitativ forskning. För att uppnå 

kvalitet inom kvalitativ forskning, talar Patel & Davidsson (2011) om att validitet 

omfattar hela forskningsprocessen och att man eftersträvar att upptäcka företeelser samt 

tolka och förstå innebörden. De skriver att validitet kopplas till huruvida forskningen 

lyckats skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning, men menar också att 

forskningsprocessen kan skilja sig mellan olika fall som då blir unika och att det därför 

inte går att sätta upp några speciella regler för att säkerställa validiteten. Därför används 

begreppet triangulering enligt Patel & Davidsson (2011) som innebär att forskarna 

hämtar information från olika källor som vägs samman och analyseras för att få ett 

djupare underlag. Patel & Davidsson (2011) påpekar också att tillförlitlighet, det 

observerade värdet, är att beakta i kvalitativ forskning då det inte går att erhålla ett mått 

på reliabiliteten. När det gäller intervjuer är därför undersökningens tillförlitlighet 

relaterad till intervjuarens förmåga enligt författarna som påpekar att reliabiliteten kan 

öka i takt med standardisering samt genom att “lagra verkligheten” och ljudinspela det 

respondenterna säger för att ökar chansen att tolka rätt. Både Patel & Davidsson (2011) 

och Bryman & Bell (2013) belyser autenticitet, som betyder äkthet och som innebär att 

det finns kriterier att uppnå, som att ge en rättvis bild av det som studeras genom att se 

över om det finns tillräckligt med information och olika åsikter av det område som 

studerats. 

 

För att kunna genomföra denna studie har åtta olika företag inom mediebranschen 

intervjuats vars resultat sedan ställts mot teori för att analysera våra tolkningar med 

annan forskning för att uppnå en högre validitet. Vi har även i resultatet gjort det som 

Patel & Davidsson (2011) påpekar är positivt, att väva in kommentarer blandat med 

citat från intervjuerna i vårt resultat för att understödja egna tolkningar men också för att 
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ge kommande läsare en chans att själv bedöma trovärdigheten av våra tolkningar. Vi är 

medvetna om att det område vi studerat, företagsmarknaden, fortfarande är begränsat 

inom tidigare forskning. Även området varumärkesbyggande genom sociala medier är 

ett relativt nytt område och ämne som ändras ständigt förnyas. Därför är vi medvetna 

om att resultatet för denna studie jämfört med andra eventuellt kommande studier inom 

samma område kan se annorlunda ut på grund av att andra respondenter kan svara 

annorlunda. Dessutom kan även svaren från våra respondenter bli annorlunda om de 

intervjuas vid ett senare tillfälle beroende på om de får ny kunskap eller om deras 

åsikter inom området ändras. 

 

2.6 Metodkritik 

Yin (2013) beskriver den kritik mot subjektivitet som ofta omnämns vid en kvalitativ 

forskningsmetod. Han menar att det är forskarnas egna tolkningar av information och 

vad dem finner som relevant som styr en kvalitativ metod. Det bidrar enligt Patel & 

Davidson (2011) till att författarna kan komma att subjektivt påverka sina 

frågeställningar till respondenterna och tolkningar av svaren vilket även medför att om 

andra författares subjektiva bedömningar skiljer sig ifrån våra så bidrar det även till att 

resultatet kommer att återspeglar dessa skillnader. Med vad Yin (2013) och Patel & 

Davidson (2011) påtalar i åtanke inser vi att det kan finnas en föreliggande risk med att 

vårt resultat i denna studie speglas av våra egna subjektiva bedömningar och 

intresseområden genom vårt val av metod. Nämnda forskare får medhåll från Bryman & 

Bell (2013) som beskriver hur forskarnas egna subjektiva bedömningar och intressen 

även kan ha en stor påverkan på möjligheten att replikera det framtagna 

forskningsresultatet. De menar att respondenterna högst sannolikt blir påverkade av 

forskarnas egna tidigare egenskaper och kunskaper samt att en kvalitativ 

forskningsstudie ofta är uppbyggd utifrån ett ostrukturerat arbetssätt vilket också bidrar 

till att det ligger en svårighet i att replikera en kvalitativ undersökning. Som forskare är 

vi medvetna om den kritik som Bryman & Bell (2013) framför, under datainsamlingens 

gång har vi försökt tolka den information som tilldelat oss med ett kritiskt öga samtidigt 

som vi gentemot våra respondenter försökt agera objektivt för att inte påverka eller styra 

dem i det insamlade empiriska underlaget. 

 

En annan typ av kritik som också har riktats mot kvalitativa forskningsmetoder är enligt 

Bryman & Bell (2013) problematiken med generalisering. De menar att kvalitativa 
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forskningsresultat ofta är svåra att generalisera inom andra ämnen eller områden utöver 

det område som forskningsstudien är inriktad mot. Även Patel & Davidson (2011) är av 

samma åsikt och de ifrågasätter i vilken utsträckning ett resultat i en kvalitativ studie är 

applicerbart och aktuellt i andra branscher utanför studien. För att en kvalitativ 

forskningsstudie ska vara möjlig att generalisera i en statistisk mening krävs det enligt 

Fejes & Thornberg (2015) att de personer eller sociala händelser som ingår i studien 

utgör ett godkänt stickprov som anses vara representativt för hela den kända 

populationen som studien riktar sig mot. Med restriktioner tror vi att delar av det 

resultat som vår forskningsstudie visar är möjligt att applicera på fler medieföretag i 

branschen men även på andra småföretag på andra företagsmarknader. Med argumentet 

att vi har intervjuat åtta olika företag med totalt elva respondenter, och det resultat vi 

fått fram är så pass tillförlitligt att det kan anses vara till nytta även för andra företag. 
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3 Teoretisk referensram 

tudiens teoretiska referensram är indelad i tre olika delar med målet att 

presentera teori kopplat till det problemområde som vill undersökas. Först 

presenteras teorier om business-to-business sedan varumärken, följt av ett avslutande 

avsnitt om sociala medier och digital marknadskommunikation. 

 

3.1 Den teoretiska referensramens roll och betydelse 

Den teoretiska referensramen består av delar som fyller olika funktioner för denna 

studien som är att anse som nödvändiga. Emellertid kommer inte samtlig teori tillämpas 

i det kommande resultat- och diskussionskapitlet. Istället kan vissa delar av teorin ses 

som en stödjande funktion vars syfte är att ge grundläggande förståelse för de element 

som är väsentliga för att kunna diskutera varumärkesstärkande genom sociala medier. 

Utifrån den teoretiska referensramens tre huvudavsnitt: Business-to-business, 

Varumärken samt Sociala medier kan det första avsnittet anses ha en stödjande funktion 

där business-to-business och mediebranschen definieras. De avsnitt som till stor del 

används som grund för resultat- och diskussionskapitlet är det andra och tredje 

avsnitten, vilket också bidragit till att dessa två avsnitten är mer omfattande än det 

första.  Studiens teoretiska referensram har utformats utifrån syftet, vilket innebär att 

innehållet i teorikapitlet har grundats på de nyckelord som tidigare har tagits fram enligt 

följande: Företagsmarknad, småföretag, sociala medier, varumärken. 

 

3.2 Business-to-business  

Brennan, Canning & McDowell (2007) menar att det huvudsakliga särskiljande 

karaktärsdraget som definierar business-to-business är att kunderna är organisationer 

och företag, snarare än den enskilda konsumenten. De menar vidare att många produkter 

är speciella produkter som enbart köps av organisationer och aldrig av den enskilda 

konsumenten men att man inte kan skilja entydigt mellan en företagsmarknad och en 

konsumentmarknad sett till produkten, då både organisationer och enskilda 

konsumenter i många fall köper samma sorts produkter som exempelvis datorer, 

städservice och bilar.  

 

Hollyoake (2009) menar att en stor skillnad mellan företagsmarknaden och 

konsumentmarknaden är att på företagsmarknaden har man oftast färre men betydligt 

S 
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större kunder. Även på stora företagsmarknader är det ett fåtal kunder som står för de 

flesta inköpen. Efterfrågan skiftar också̊ betydligt mer på företagsmarknader, behovet av 

produkter och tjänster ändras även snabbare och oftare. Hur kunderna visar sitt missnöje 

på är en annan sak som skiljer på företagsmarknaden mot konsumentmarknaden menar 

Hollyoake (2009). När det handlar om konsumentmarknaden går en kund ofta till en 

annan affär eller ett annat företag om de inte är nöjda medan en företagskund i ett 

sammanhang av business-to-business istället klagar direkt till den ansvariga 

avdelningen eller till den kundansvarige. Eftersom företag på företagsmarknaden direkt 

nås av kundens klagomål går det till och med att öka kundrelationen om klagomålet tas 

på̊ allvar och behandlas snabbt. 

 

3.2.1 Marknadsföring business-to-business 

Keefe (2008) definierar marknadsföring som den aktivitet institutioner använder sig av 

för att skapa, kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som har värde för kunder, 

klienter eller partners. Hon beskriver också att marknadsföring ändras med tiden genom 

den konstanta utveckling av tekniken och produkter. Truong & Simmons (2010) 

påpekar att digitala medier har påverkat marknadsföringens utformning radikalt. De 

skriver att flera företag och marknadsförare inser att den traditionella push-

marknadsföringen inte längre är lika effektiv då den inte ger möjlighet till en omedelbar 

återkoppling från kunderna. Vidare menar de att pull-marknadsföring därför har kommit 

att bli mer effektiv, men att företagen också måste jobba mer effektivt för att kunderna 

ska hitta dem. Gummesson (2008) påpekar i sin tur att det inte bara är konkurrens på 

marknaden utan att det nu är konkurrens om att synas på marknaden. Enligt Agnihotri et 

al. (2016) är därför informationskommunikation, som de digitala 

kommunikationskanalerna, en positiv bidragsgivare till kundernas positiva erfarenheter 

och att det kan användas för att förbättra kundnöjdheten och deras förtroende till ett 

företag. De menar också att relationerna stärks genom kommunikation och att det är 

viktigt B2B då det är mer fokus på relationerna i den sektorn. Enligt Michealidou et al. 

(2011) finns det däremot en komplexitet i de digitala kanalerna som är svår att applicera 

på företagsmarknader då det redan är en komplex affärsmiljö, men de säger också att 

användandet av marknadsföringsstrategier, som digitala kanaler, inom sektorn är viktigt 

då det främjar till mer effektiva affärsrelationer.   
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Enligt Holliman & Rowley (2014) skiljer sig marknadsföring på företagsmarknaden 

från konsumentmarknaden då företagsmarknaden ofta bildar mer långsiktiga relationer 

eftersom de i högre grad ägnar sig åt att skapa ett ömsesidigt värde i relationen. 

Säljcykeln är ofta längre och mer komplicerad som kan involvera många aktörer på 

vägen. Dessutom träffar företag på företagsmarknaden vanligtvis inte heller sina kunder 

ansikte-mot-ansikte. De påpekar att många företagskunder därför värderar tillgång på 

information till de aktörer som deltar högt, vilket också bidrar till större nätverk av 

relationer. Brennan et al. (2007) påpekar att det är viktigt att inte anta att 

marknadsföring på företagsmarknaden är synonymt med marknadsföring av varor och 

tjänster till produktionsindustrier. De menar att marknadsföringen handlar om att bygga 

upp en grund för långsiktiga relationer och att företag då måste förstå, analysera och 

leverera kundvärde. De säger att kundvärde i detta sammanhang är avvägningen mellan 

vad en kund måste ge upp och vad en kund får ut i en affärstransaktion eller relation, då 

det är själva nätverket av relationer som är viktigt då det ger konkurrensfördelar. 

Brennan et al. (2007) påpekar även att det är en marknadsföringsstrategi i sig är att ha 

ett stort nätverk då resurserna i nätverket är källan till fortsatta konkurrensfördelar och 

att relationerna även är nyckeln till framgång för att lyckas på företagsmarknaden. 

 

3.2.2 Mediebranschens olika funktioner, utveckling och utmaningar 

Enligt Berglez & Olausson (2009) så ryms inom mediebegreppet vanliga massmedier 

som tv, radio och press men även internet och mobiltelefoni. Massmedierna förknippas 

med massproduktion och samtidigt massmottagandet av ett och samma meddelande 

eller informationsinnehåll. Ofta beskrivs tv, radio och press som “de traditionella 

medierna”. Internet utgör en blandning av masskommunikation och en mer avgränsad, 

privat kommunikation. Ett exempel på detta är att både tv-tittande och telefonsamtal 

idag kan ske via internet. Detta medium kan ses som en teknologisk mötesplats där 

medie- och kommunikationsformer som tidigare varit åtskilda nu konvergerar och växer 

samman. Bruhn Jensen & Larson (2009) menar att de olika medier som finns utgör var 

för sig en institution vars sociala form har utvecklats över tid och funktionen för mediet 

har förändrats när ett nytt medium tillkommit. Idag är det till exempel självklart att tv 

riktar sig till den enskilde konsumenten och det privata hushållet men i detta mediums 

barndom var detta inte på något sätt givet. När tv blev ett bildmedium i vardagsrummet 

förändrades biograf-filmens betydelse och de två medierna fick olika arbetsområde. 
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Med detta vill Bruhn Jensen & Larson (2009) poängtera att varje medium har sin egna 

kulturella profil. 

 

Vidare så nämner han ett av de mest omtalade begreppen gällande den senaste 

medieutvecklingen - konvergens. Med konvergens menas att det finns ett särskilt 

förhållande mellan de enskilda medierna, att vissa medier har en tendens till 

sammankoppling eller till och med att medier kan upplevas sammansmälta. Även 

Falkheimer (2009) nämner konvergens som den tydligaste rörelsen i vår tid, medierna 

smälter samman och börjar arbeta tillsammans. Bruhn Jensen & Larson (2009) påpekar 

dock att vissa forskare menar att man inte kan kan smälta ihop nutidens mediebild till en 

enskild tendens utan att dagens teknologiska möjligheter snarare skapar större olikhet, 

fragmentering eller divergens i medieformerna och deras tillämpning. Vidare nämner 

Bruhn Jensen & Larson (2009) bland annat branschmässig, marknadsmässig eller 

industriell konvergens. Tidigare åtskilda branscher inom medie-, information- och 

underhållningsindustrin ingår idag i varierande konstellationer. Idag samlas olika 

funktioner och branscher under ett och samma tak; förlag, filmbolag, reklambyråer, 

musikproducenter, programmerare och så vidare blir mediehus och 

multimediaindustrier. Detta av en mängd olika orsaker menar Bruhn Jensen & Larson 

(2009), bland annat för att det krävs fler kompetenser för att producera åt de 

konvergerande medierna. De enskilda företagen satsar på att kunna erbjuda flera 

produkter och tjänster för att försöka skaffa sig garantier i en osäker teknologisk och 

ekonomisk framtid, ett resultat av detta blir också att de olika mediesektorerna 

expanderar och rör sig in på varandras områden vilket kan ta sitt uttryck i strategiska 

allianser, partnerskap och uppköp. 

 

Nygren & Wadbring (2013) menar att mediebranschen är en av de världar där 

förändringarna sker i mycket snabb takt. Nya medieformer växer fram samtidigt som de 

traditionella förändras. Idag produceras och distribueras medieinnehåll ofta digitalt och 

medial information finns tillgänglig på olika kanaler. Konsumenterna vill ta del av 

informationstjänsterna genom alla de kanaler, apparater och informationsbärare som 

finns och dagens teknik gör att medierna smälter samman allt mer. Ohlsson (2016) 

menar att världens mediemarknad idag präglas av hård konkurrens. Internet är på̊ väg att 

utvecklas till den huvudsakliga spelplanen för medieföretagen och användarna förflyttar 

sig från traditionella till digitala medier i en allt snabbare takt. Nygren & Wadbring 
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(2013) menar att nya aktörer utmanar de befintliga med nya erbjudanden och 

affärsmodeller och medieföretag måste därför anpassa sin verksamhet och se vilka 

kanaler man ska använda sig av för att kunna erbjuda och leverera information till den 

kundkrets man vill nå. Samtidigt som medier blir allt mer nischade och fragmenterade 

är det viktigt att medieföretagen kan erbjuda en mängd tjänster som gör det möjligt för 

dem att publicera på den mediemarknad som idag karakteriseras av en mängd 

distributionskanaler. 

 

3.3 Varumärke 

Att exakt definiera vad ett varumärke innebär har skapat oenigheter mellan forskare 

menar Kapferer (2012), då alla har sin egen definition. Kapferer (2012) definiera ett 

varumärke som ett namn, symbol, tecken, färg eller form, eller en kombination av dem 

som identifierar ett företags varor eller tjänster för att skilja dem från andra företag på 

marknaden. Kapferer (2012) menar vidare att ett starkt varumärke driver beteenden hos 

kunderna som vanligtvis innebär att skapa associationer hos företagets målgrupp vilket 

gör att de kan vara beredda att köpa mer eller betala mer för en produkt eller tjänst. 

Grönroos (2013) anser däremot att ovanstående definition av ett varumärke inte är 

tillräckligt utifrån ett serviceperspektiv. Han menar att eftersom tjänster upplevs genom 

processer där företagskunden vanligtvis deltar, så bidrar serviceprocessen även till att 

särskilja ett företags tjänster från ett annat och att serviceprocessen därför utgör 

varumärkets hjärta då det är i den processen som det mest grundläggande för företagets 

tjänst skapas.  

 

Sääksjärvi och Samiee (2011) anser i sin tur att varumärket är ett företagets mest 

värdefulla immateriella tillgång och menar därför att varumärket är en förutsättning för 

ett företags framgångar. De menar vidare att ett varumärkes uppgift är att framhäva en 

produkt eller tjänst funktioner för att skapa värde. Dessutom menar de att en produkt 

eller tjänst med hjälp av ett starkt varumärket kan få en fördelaktig position på 

marknaden gentemot konkurrenterna. Detta är något som även Kapferer (2012) menar 

är av stor vikt och att namnet, symbolen, eller logotypens betydelse och kraft är 

avgörande för kundernas val av produkt eller tjänst och som även lättare skapar ett 

förtroende. Enligt Grönroos (2013) så kan företag skapa ramar för hur de vill att deras 

varumärke ska uppfattas av deras kunder genom sina kommunikationsval, men han 

poängterar att det i slutändan alltid är i kundens tankevärld som ett varumärke skapas.  
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Homburg et al. (2010) beskriver hur många aktörer på företagsmarknader är duktiga på 

sina varumärkesbyggande aktiviteter där det primära är att sprida varumärke men att de 

upplever en svårighet i att utveckla en mer omfattande varumärkesidentitet utspridd 

över hela verksamheten. Grönroos (2013) beskriver hur varumärkesidentitet är den 

termen som beskriver den image som företaget själva vill att kunderna ska förknippa 

varumärket med medan varumärkesimage är den förknippade image som ett varumärke 

har i kundernas tankar. Han menar dock att eftersom kunden vanligtvis är inkluderad i 

varumärkesprocessen där image av ett varumärke skapas så bör ett varumärke 

begreppsmässigt alltid benämnas som en image. Vidare menar Grönroos (2013) att om 

ett företag lyckas skapa de rätta ramarna för sin varumärkesprocess så kommer 

varumärkesimage som växer fram att överensstämma med den avsedda 

varumärkesidentiteten.  

 

3.3.1 Varumärken business-to-business 

Konečný & Kolouchová (2013) menar att ha ett starkt varumärke är lika viktigt B2C 

som B2B för att det ska nå framgång. Vitale, Giglierano & Pfoertsch (2010) beskriver 

skillnaden på synen av ett varumärke inom konsumentmarknaden och 

företagsmarknaden och menar att det finns klara distinktioner mellan dessa. De nämner 

hur komplexiteten av industriella tjänster och produkter, färre antal kunder, längre 

relationer med företagskunder och större köpta volymer bidrar till hur ett varumärke tas 

in annorlunda av företagskunder. De menar vidare att varumärken är en specifikt viktig 

påverkande faktor inom fem områden: känslor, arbetskraft, premiumpriser, värde samt 

kassaflöde. Varumärken påverkar kundens känslor vid köpbeslut, det attraherar kunnig 

och duktig arbetskraft, varumärken gör det även möjligt för företag att kunna hålla 

premium priser för sina produkter. Varumärken bidrar även i viss mån till företagets 

värde och den allmänna uppfattning är även att varumärken påverkar företags 

kassaflöden positivt. Anderson, Narus & Narayandas (2008) menar att varumärken 

underlättar identifiering av produkter, service och företag samt differentiering gentemot 

konkurrenter. Vitale et al. (2010) menar dessutom att de viktigaste förutsättningarna för 

att en aktör på företagsmarknaden ska kunna bygga upp ett starkt varumärke externt är 

att även bygga ett starkt varumärke internt och att de anställda då spelar en stor 

fundamental roll i företagskulturen, att bygga upp såväl förtroende hos kunderna som ett 

starkt rykte kring företaget som bidrar till att göra varumärket levande. Även Kapferer 
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(2012) poängterar vikten av det som finns bakom ett varumärkes symbol och beskriver 

hur personerna bakom varumärket har en essentiell roll i varumärkets kärna och det som 

ligger till grund för den företagskultur som bygger varumärket och som upplevs och 

förmedlas utåt. 

 

Konečný & Kolouchová (2013) menar att varumärket idag är viktigare för företag som 

har andra företag som kunder än det brukade vara, detta för att produkter är mindre 

differentierade idag. Företagsmarknaden är idag mer konkurrensutsatt, mer 

fragmenterad och innehåller många fler aktörer än förr. Den viktigaste aspekten för att 

lyckas med globalt varumärkesbyggande inom företagsmarknaden är enhetlighet. Det 

måste finnas en enhetlighet  i samtliga aktiviteter som företaget utför. För att företag ska 

kunna uppnå enhetlighet måste samma varumärkesidentitet kommuniceras ut till 

samtliga marknader världen över.  

 

3.3.2 Varumärkesvärde business-to-business 

Grönroos (2013) definiera varumärkesvärde som den upplevelse som kunden upplever 

för hur värdefullt en vara eller tjänst är för kunden i förhållande till andra alternativ på 

marknaden. Vidare menar han att ett högt varumärkesvärde skapar bättre förutsättningar 

till att kunden förbli lojal gentemot företaget, men att om varumärkesvärdet istället 

sjunker kan det bidra till att kunden blir mer öppen för andra lösningar och då även mer 

mottaglig för kommunikationsbudskap från andra företag på marknaden. Grönroos 

(2013) beskriver hur varumärkesvärdet utifrån hur kunderna uppfattar det är 

grundläggande för företagets försäljning och även möjligheten att skapa värde utifrån 

varumärket. Han menar samtidigt att varumärket även förser företaget med värde genom 

att ju mer värdefullt kunderna anser att varumärket är, desto bättre försäljningssiffror 

genererar det till företaget. För att beskriva varumärkets värde för företaget används 

vanligtvis termen varumärkeskapital. Aaker & Joachimstaler (2002) beskriver hur ett 

varumärkeskapital kan delas in i fyra olika tillgångar för att stärka varumärkets värde 

för företaget – varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalité, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociationer. Varumärkeskapital är enligt Aaker & Joachimstaler (2002) en 

samling av tillgångar och förpliktelser som kan kopplas till ett varumärkes namn eller 

symbol och som ökar eller minskar varumärkets totala värde hos företagets kunder. 

Grönroos (2013) poängterar dock att varumärkeskapital bör anses skapa värde för såväl 

kunder som för företaget. Utifrån företagets perspektiv är syftet att ett starkare 



  
 

28 

varumärkeskapital ska bidra till att förbättra verksamhetens lönsamhet på lång sikt. För 

att det ska vara genomförbart krävs det enligt Aaker & Joachimstaler (2002) att 

kundernas upplevda värde av varumärket ökar. Genom ett ökat upplevt 

varumärkesvärde leder det i sin tur till en förhöjd lojalitet från kunderna och en viljan 

att betala mer för varumärket.  

 

Leek & Christodoulides (2012) beskriver hur många marknadsförare på 

företagsmarknaden tidigare har ansetts vara skeptiska till de hävdade fördelar som 

varumärkesbyggande sägs har kunnat leda till. Istället har den konventionella synen 

med rationellt och fokuserat beslutsfattande B2B varit i fokus och inslag av B2C 

marknadens känslomässiga- och relationsbyggande inom varumärket har i många 

avseenden saknats. Det har bidragit till att företag som agerar på en företagsmarknad 

inte har förstått eller värdesatt värdet av sitt varumärke. På senare tid har detta däremot 

ifrågasatts menar Leek & Christodoulides (2012), forskningen de senaste åren har visat 

att även varumärken på en företagsmarknad behöver skapa förtroende med sina kunder 

och utveckla affektiva och kognitiva samarbeten. Hirvonen, Laukkanen & Salo (2016) 

beskriver hur ett strategiskt varumärkesbyggande och varumärkesvärde skapar trygghet 

hos kunderna vilket bidrar till att kundernas osäkerhet för investeringen minskar. De 

menar därför att företag som jobbar mot andra företag bör investera i att utveckla de 

kanaler som de kommunicera ut sitt varumärke i för att skapa ett mer känslomässigt 

band mellan kunderna och varumärket för att på så sätt stärka varumärkets värde hos 

kunderna.  

 

Även Leek & Christodoulides (2012) beskriver att den ökade konkurrensen kräver att 

även företag på företagsmarknaden behöver fokusera mer på att öka sitt 

varumärkesvärde för att skapa lojalare och långsiktiga kundrelationer där det 

ömsesidiga behovet av samarbetet mellan företaget och kunderna skapar starkare band. 

Framgångsrika företag har börjat komma till insikt med hur de ska skapa ett starkt 

varumärkesvärde genom att tillsammans med sina kunder skapa värde och erbjuda 

lösningar på varandras problem menar Brennan et al. (2007). Kapferer (2012) 

poängterar att förtroende är en essentiell del i ett företags varumärkesbyggande för att 

öka varumärkets värde. Han beskriver även hur ett varumärke som är laddat med 

ömsesidigt förtroende är viktigt för företaget då det leder till långvariga relationer. 

Dessutom menar han att förutsättningar för ett varumärkes framgångar skapas genom 
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tillgångar som lojalitet, företagskultur och personal som kopplas samman och  utgör 

kärnan och det essentiella i varumärket. 

 

3.3.3 Relationsmarknadsföring 

Grönroos (2013) beskriver hur många företag hävdar att de tillämpar 

relationsmarknadsföring och att de har en relationsinriktning i alla sina 

marknadsföringsaktiviteter, något som många av deras kunder däremot inte anser när de 

blir tillfrågade. Istället menar Grönroos (2013) att en relation endast kan växa fram när 

alla eller åtminstone de flesta av ett företags kontakter med sina kunder är 

relationsstödjande. Vidare menar han att marknadsföring är att etablera, upprätthålla och 

förstärka lönsamma kundrelationer så att de inblandade parternas mål kan uppnås. Detta 

kan åstadkommas genom relationsmarknadsföring där ömsesidiga utbyten och 

uppfyllelser av löfte skapas. Gummesson (2008) beskriver relationsmarknadsföring som 

en form av marknadsföring som grundas på interaktion med kunderna. Företag som 

väljer att tillämpa relationsmarknadsföring strävar efter att bygga långsiktiga relationer 

med både sina kunder och med sina intressenter.  

 

Att bygga upp och utveckla långsiktiga relationer är enligt Gummesson (2008) ett 

verktyg som ska skapa ett mer konkurrenskraftigt företag och leda till lönsamma 

resultat. Även Andersen (2005) argumenterar för relationsmarknadsföring, han menar 

att marknadsföringsfokuset har gått ifrån kortsiktig transaktionsmarknadsföring till 

långsiktiga kundrelationer med ständigt underhåll och relationsutveckling för att bevara 

relationerna. Han menar dessutom att relationsmarknadsföring är att anse som särskilt 

gynnsamt på B2B-marknaden, på grund av den som vi tidigare nämnt, kostsamma 

omvärld som marknaden karaktäriseras av genom hårdare konkurrens, ökade kostnader 

för marknadsföring och de komplexa kundrelationerna som marknaden domineras av. 

Även Gummesson (2008) anser att just företag på företagsmarknaden kan skapa sig 

fördelar gentemot sina konkurrenter genom att identifiera viktiga relationer och även i 

ett större perspektiv identifiera relationer i sina olika nätverk. Han menar vidare att 

företag som agerar på företagsmarknaden i många fall har ett begränsat potentiella 

kunder för sin verksamhet och att vikten av att upprätthålla och bevara en relation då 

blir ännu viktigare på företagsmarknaden. Grönroos (2013) menar att bevara och stärka 

redan etablerade kundrelationer i flera fall även har visat vara mer lönsamt för business-
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to-business-företag än att etablera nya som är både energi- och tidskrävande för 

verksamheten. 

 

Gil-Saura, Frasquet-Deltoro & Cervera-Taulet (2009) menar att det alltid existerar en 

relation mellan ett företag och deras kund. De menar däremot att kundrelationer ser 

olika ut och att den främsta skillnaden är hur frekvent kommunikationen mellan 

parterna är och hur viktig relationen anses vara för de berörda parterna. De menar vidare 

att genom att stärka och underhålla en relation där de båda berörda parterna ser ett värde 

i relationen öppnar möjligheter för att skapa en ännu bättre förståelse för varandra och 

en starkare ömsesidig relation. Det leder i sin tur till ökat förtroende, engagemang och 

en bättre kundtillfredsställelse. Långvariga relationer på företagsmarknaden kan enligt 

Grönroos (2013) hjälpa båda parterna att få ett högre värde och ett starkare varumärke 

genom sin relation och som dessutom kan gynna både företaget och kunden på deras 

respektive marknader utanför relationen genom att prata positivt om varandras 

varumärke och verksamhet till andra företag på marknaden. 

 

3.3.4 Fysisk interaktion i affärsrelationer 

Prenkert (2016) menar att affärsrelationer mellan ett köpande och säljande företag är 

dynamiska och påverkas av interaktion och är därmed alltid i en föränderlig process. 

Relationer påverkas av de deltagande parternas karaktär och de interaktionsprocesser de 

deltar i. Gummesson (2008) menar att de parterna i de komplexa likaså enkla nätverken 

har kontakt. De utför aktiviteter och samspelar med varandra, de interagerar. Vidare 

menar Gummesson (2008) att relationer, nätverk och interaktioner kan vara fysiska, 

mentala och emotionella. Den fysiska närheten underlättar ofta den mentala och 

emotionella kontakten. Vissa relationer kan bli mycket personliga om man har tät 

kontakt, träffas ofta och kanske till och med umgås privat. Denna fysiska närhet skapar 

trygghet vilket också internet kan göra i form av det virtuella, däremot kan internet 

bidra till fysisk distans mellan parter. Gummesson (2008) menar dock att betydelsen av 

IT ökar hela tiden. Han menar att fysiska och elektroniska interaktioner kompletterar 

varandra men att det virtuella nog aldrig kommer att ersätta den fysiska interaktionen 

fullt ut. Även Leigert (2013) beskriver den fysiska interaktionen som grunden för 

relationsutveckling och att sociala medier snarare kan ses som ett värdefullt 

komplement för företag för att kommunicera och interagera med sina kunder, men att 

det inte helt kan ersätta de traditionella kanalerna.  
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Gummesson (2008) beskriver hur den gemensamma nämnaren för fysisk interaktion 

mellan företag och deras företagskunder är att både företaget och kunden tillsammans 

samverkar i tjänsteprocessen vilket bidrar att dem tillsammans skapar värde och 

trygghet till sin relation genom kundens medverkan som medproducent. Ellis (2011) 

menar att personlig försäljning är den viktigaste formen av marknadskommunikation på 

företagsmarknader. Det fysiska mötet ger chansen till en ansikte mot ansikte interaktion 

mellan individerna som representerar det säljande respektive det köpande företaget. 

Personlig försäljning som genomförs på ett professionellt sätt ger möjlighet till 

omedelbar återkoppling direkt till säljande part, vilket också innebär att den säljande 

parten kan svara lika fort. Därmed upprättas en sann dialog parterna emellan. Ellis 

(2011) påpekar att om personalen har förmågan att lyssna samt reagera på kundens 

intressen bygger man en relationsdialog som till stor del ligger utanför kapaciteten som 

massmedier har. Även Leigert (2013) talar om att genom att skapa en fysisk dialog 

med  kunden så kan företaget bättre analysera kundens önskemål och genom det bättre 

anpassa produkter och tjänster.   

 

3.3.5 Referensmarknadsföring  

Enligt Berman (2016) bygger referensmarknadsföring på att använda sig av tidigare 

eller befintliga kunder som referenser i syfte att få en ökad synlighet bland nya 

potentiella kunder. Referensmarknadsföring har ökat väsentligt på grund av den ökade 

populariteten av sociala medier samt större användning av kunddatabaser hos företag 

enligt författaren. Han beskriver även fördelarna med referensmarknadsföring som han 

menar är att det bidrar till större trovärdighet om reklam och rekommendationer 

kommer från befintliga kunder än från betalda annonser. Därför påpekar Berman (2016) 

även att referensmarknadsföring kan användas som komplement eller till och med 

ersätta traditionella kommunikationsverktyg.  

 

Kumar, Cohen & Rajan (2015) menar att referensmarknadsföring även kan ha 

ekonomiska fördelar då en ökad synlighet medför fler antal kunder. Berman (2016) 

påpekar dessutom att marknadsföring genom word-of-mouth och 

referensmarknadsföring är världens mest effektiva, men också den minst förstådda 

marknadsstrategin då det finns lite forskning kring ämnet. Däremot menar Kumar et al. 

(2015) att varumärkesbyggande har stor påverkan av referensmarknadsföring och att det 

kan påverka ett varumärkes rykte, positivt som negativt. 
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Roelens, Baecke & Benoit (2016) påpekar att anskaffningsarbetet för att locka nya 

kunder har en betydande inverkan på kundens långsiktiga värde. De påpekar nämligen 

att de mest värdefulla kunderna inte alltid är de som köper mest, utan de vars 

rekommendationer som lockar nya och fler lönsamma kunder. Dessutom påpekar 

Berman (2016) att referensbaserade kunder även kan vara bättre än de som förvärvats 

genom traditionell marknadsföring på grund av ömsesidighet. Han skriver att det kan 

leda till att kunderna känner mer förtroende för ett företag om det jobbat med liknande 

fall innan. Berman (2016) påpekar dessutom att kunder kan känna mer tillförlitlighet till 

ett företag som rekommenderas av andra kunder. Det bidrar i sin tur till att de har lättare 

för att knyta kontakt med företaget och bygga en stark och långsiktig relation med 

varandra enligt författaren. Roelens et al. (2016) påpekar även att kunder som lockats 

genom referenser ofta innebär lägre kostnader för företaget då en annan kund kan ge 

hjälp med frågor redan innan de tar kontakt med företaget. Berman (2016) skriver också 

att för just småföretag eller på nischade marknader, som ofta har en mer begränsad 

marknadsbudget, kan referensmarknadsföring används för ekonomiska fördelar men 

också på grund av effektiva fördelar som att nå liknande målgrupper. 

 

3.4 Sociala medier 

Kim & Ko (2011) menar att sociala medier är online-applikationer, plattformar och 

media som syftar till att underlätta samverkan, samarbeten och utbyten av innehåll. De 

beskriver hur användningen av dess olika aktiviteter har ökat exponentiellt och de 

påpekar att det inte bara är privata nätverkare utan även företag och statliga 

organisationer som använder dem som kommunikationsverktyg. De menar att företag 

använder sociala medier som en kanal för reklam och marknadsföring, för att interagera 

med kunder, få fram budskap, visa underhållning eller skapa kontakter med 

återförsäljare. Enligt Cawsey & Rowley (2015) är sociala medier och sociala nätverk en 

viktig digital mötesplats för privatpersoner men som också utvecklats till en betydande 

kommunikationsarena för företag. De skriver att sociala medier är sociala aktiviteter 

som erbjuder en tvåvägskommunikation och en möjlighet för både privatpersoner och 

företag att tjäna pengar genom människors nätverk. Kohli, Suri & Kapoor (2015) i sin 

tur skriver att sociala medier används mest genom mobiltelefoner för att dela innehåll, 

interagera och skapa dialog. Därför hävdar även de att sociala medier har omvandlat den 

traditionella marknadsföringen som endast var en envägskommunikation från företagen 
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till en tvåvägskommunikation där interaktion mellan företag och kunder ökat drastiskt. 

Cawsey & Rowley (2015) påpekar att många företag därför börja se fördelar med 

sociala medier som en marknadsföringskanal där de kan kommunicera och interagera 

med sina kunder vilket man inte kan på samma sätt i de traditionella kanalerna. 

 

Cawsey & Rowley (2015) menar att sociala medier kan användas som säljstöd och för 

att förstå kundernas specifika behov samt till att få dem att engagera sig genom att 

utvecklas och samverka genom innovation och nya lösningar. Kim & Ko (2011) 

beskriver att fördelarna med dessa nya digitala kommunikationskanaler är att de går att 

genomföra med mindre ansträngning, med snabbare spridning och till låga kostnader 

jämfört med tidigare marknadsföringsaktiviteter. Cawsey & Rowley (2015) påpekar 

också att konsumentmarknaden och företagsmarknaden skiljer sig i form av kundbas 

och därav skiljer sig metoderna åt för både varumärkesbyggande, kommunikation och 

relationsbyggande. De säger att den kunskap som utvecklats inom business-to-consumer 

inte helt kan överföras till business-to-business på grund av dessa olikheter. 

Traditionellt ses företagsmarknaden som en marknad där en säljavdelning har en 

starkare och viktigare roll än vad själva varumärket har enligt författarna. Detta på 

grund av att de ofta har färre men större kunder där köp-processen tar lång tid och som 

bygger på långsiktiga affärsrelationer. De hävdar att varumärkesbyggande därför 

hamnat ur fokus inom sektorn tidigare men att det idag blir allt viktigare på 

företagsmarknaden att strategiskt jobba med varumärkesbyggande. De påpekar därför 

att sociala medier kan användas på företagsmarknaden för att förbättra 

kommunikationen med kunder och leverantörer men också för att bygga upp nya 

relationer och öka förtroendet till potentiella kunder.  

 

3.4.1 Uppbyggnad av sociala medier 

Enligt Sponder (2013) är det en sak att skapa sociala medier men en helt annan sak att 

på rätt sätt mäta och optimera dess innehåll. Eftersom sociala medier är ett tillgängligt 

och gratis kommunikationsverktyg för alla så påpekar han att det kan vara ett viktigt 

mätinstrument att använda då man enkelt kan mäta träffar, följare och antal 

sidvisningar. Han påpekar att effekterna av sociala medier och dess möjligheter till nya 

affärer och vad det genererar i för lönsamhet däremot är svårt att mäta. Michaelidou et 

al. (2011) påpekar däremot att det finns fyra konkreta mål för varför företag som har 

andra företag som kunder bör använda sig av sociala medier som 
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marknadsföringsaktivitet. Dessa fyra mål är att attrahera nya kunder, vårda befintliga 

relationer, öka deras varumärkeskännedom och kommunicera genom varumärket online. 

 

Holliman & Rowley (2014) påpekar att internet har bidragit till en ny marknadsförings-

miljö som är pull-styrd där företag drar kunder till sin webbplats genom bland annat 

sociala medier. Leigert (2013) beskriver hur företags kommunikation genom sociala 

medier bör vara fokuserad på att bygga kundrelationer, öppna upp för dialoger och 

genom det skapa förtroende. Genom att inrikta sin kommunikation utifrån dessa 

byggstenar skapas goda möjligheter att lyssna på både sina kunder och omvärld för att 

sedan kunna dra nytta av den värdefulla informationen Holliman & Rowley (2014) 

säger att det vuxit fram ett intresse hos både befintliga och potentiella företagskunder att 

söka efter varumärken som förmedlar ett engagerande och värdefullt innehåll som är 

relevant för deras behov. Enligt dem har därför content marketing, som innebär att 

skapa och engagera genom innehåll i olika former för att attrahera och behålla kunder, 

blivit en viktig nyckel vad gäller ett företags marknadsföringsmetoder. Förståelsen för 

hur innehåll kan användas i ett marknadsföringssyfte har fått en större roll för B2B då 

det främjar till interaktion och engagemang med ett varumärke enligt författarna. Enligt 

Sponder (2013) har branded content skapats genom sociala medier medans sökmotorer 

istället förmedlar information. Branded content innebär att ett varumärke får mer social 

synlighet genom delning på grund av ett mer socialt innehåll än bara information om ett 

varumärke. Detta bidrar enligt författaren till att människor blir mer intresserade av ett 

innehåll från ett varumärke som delats än av ett varumärke som inte delats i sociala 

medier. Han påstår också att övervakning av det innehåll som delas på sociala medier 

ökar till ett bättre varumärkesinnehåll. Därför borde det ingå i den långsiktiga 

marknadsföringsstrategin så att ett värdefullt innehåll blir hållbart. Bodnar & Cohen 

(2012) påpekar däremot att företag ska se sociala medier som en del av en större maskin 

där det egentligen är själva erbjudandet i innehållet som är det viktiga. För att skapa ett 

erbjudande i innehållet påpekar Holliman & Rowley (2014) vikten av content marketing 

och att dess tillhörande digitala marknadsföringsmetoder nu är bland de viktigaste 

prioriteringarna för marknadsförare som agerar på en företagsmarknad. 

 

Enligt Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) är digital marknadsföring ett sätt att uppnå 

marknadsföringsmål genom digitala teknologier. För att utveckla en hållbar strategi och 

nå ut och påverka potentiella kunder online, är det främst tre olika mediekanaler som 
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marknadsförare bör överväga att använda sig av enligt författarna. Dessa tre kanaler är 

earned, owned och paid media. De beskriver earned media som gratis publicitet på 

sociala nätverk, bloggar eller andra medieplattformar från personer som hittat, gillat och 

delat innehållet från ett varumärke. Detta är en kanal vars fördelar är att den når många 

potentiella kunder men vars nackdelar är att det som sägs om varumärket inte går att 

påverka. Owned media är den publicitet som ägs av varumärket som egna webbsidor, 

bloggar, mobil applikationer eller varumärkets egna sociala preferenser på sociala 

medier. I dessa kanaler kan varumärket påverka sina kunder med ett strategiskt innehåll 

beroende på vad de vill förmedla och vilka de vill nå. De beskriver paid media som 

betald publikation där ett företag eller varumärke betalar för att locka besökare till 

webbsidan genom digitala annonser eller affiliate marketing.  

 

Grönroos (2013) beskriver planerad och oplanerad kommunikation som tillämpas i de 

tre nämnda mediekanalerna. Han menar att planerad kommunikation kännetecknas av 

hur väl marknadsföraren förmår att planera alla aspekter av ett planerat budskap till 

skillnad mot oplanerad kommunikation. Samtidigt kan planerade budskap i viss 

utsträckning även leda till oplanerad kommunikation utanför företagets kontroll vilket 

företag behöver ta i beaktning. Grönroos (2013) beskriver att oplanerad kommunikation 

lätt leder till negativa effekter på kundernas upplevelse. Han poängterar därför vikten av 

analysera alla källor som tillämpas vid kommunikation och vilka deras möjliga effekter 

är, såväl planerade som oplanerade. Samtidigt menar Grönroos (2013) att det i praktiken 

nästan är omöjligt för företag att helt undanröja källor till oplanerad kommunikation 

men genom att planera så mycket som möjligt av sina potentiella 

kommunikationssituationer så minimeras riskerna med ofördelaktig oplanerad 

kommunikation. 

 

3.4.2 Varumärkesbyggande genom sociala medier 

Gordon et al. (2016) påpekar att internets framfart har ändrat sättet för företag att synas 

och öka varumärkeskännedom på och även Kohli et al. (2015) poängterar att sociala 

medier drastiskt har förändrat människors beteende vad gäller deras preferenser av 

varumärken. De hävdar också att det snabbt växande digitala landskapet har i vissa fall 

gjort det svårt för företag rent ekonomiskt då sociala medier har förändrat sättet som 

varumärken hanteras på. Gordon et al. (2016) påpekar också att trots internets framfart 

så finns det ändå få studier rörande hur sociala medier påverkar ett företags varumärke. 
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De poängterar däremot att marknadsföring i social media handlar om att vidga 

varumärket mer socialt snarare än kommersiellt. De skriver att det finns ett brett utbud 

av aktörer på marknaden, även myndigheter, statliga organ och organisationer, som 

levererar social marknadsföring i syfte att kommunicera och öka sitt varumärke socialt. 

De påpekar därför att social marknadsföring och varumärkesbyggande snarare handlar 

om en kommunikationsstrategi. Kohli et al. (2015) anmärker därför att content 

marketing är nyckeln till att lyckas med social marknadsföring av ett varumärke. 

 

Enligt Braojos-Gomez et al. (2015) kan sociala medier användas som en hävstång för 

att förbättra företags sätt att skapa och leverera värde på. De skriver att sociala medier 

även kan förbättra företags kunskaper vad gäller att skapa nya affärsmöjligheter och 

utnyttja dess resurser på. De menar även att företag kan använda sociala medier för att 

förbättra relationer vilket också kan öka förtroendet för ett varumärke och leda till en 

ökad varumärkeslojalitet. Clark & Melancon (2013) påpekar att de företag som är aktiva 

på sociala medier anses satsa mer investeringar på sina kundrelationer som förbättrar 

relationskvalitén vilket resulterar i högre nivåer av kundnöjdhet, lojalitet och ett positiv 

word-of-mouth. De anmärker att sociala medier därför tyder på att ha en positiv 

påverkan på relationsmarknadsföring som även kan leda till fler kunder. Enligt Leigert 

(2013) återfinns det faktiska värdet för företagen i relationer, nätverkande och nya 

kunskaper och att värdet av antalet besökare på digitala plattformar är inte lika viktigt 

längre utan att det istället handlar mer om engagemang, deltagande och uppmärksamhet. 

Leigert (2013) poängterar dock vikten av att sociala mediers roll i den totala 

kommunikationsstrategin måste utformas utifrån företagets egna inställning och attribut 

för att det ska anses som sammanhängande kommunikation för kunden. 

 

Braojos-Gomez et al. (2015) påpekar att sociala medier kan ha en större betydande roll 

för småföretag än för stora företag, då småföretag oftast har mindre ekonomiska 

resurser för att kunna konkurrera effektivt på marknaden. De bör därför använda sig av 

sociala medier för att det påverkar social konkurrens, marknadsföring samt innovation 

som alla är viktiga mekanismer genom vilka småföretag kan lära sig av för att utvecklas 

snabbt och effektivt enligt författarna. 
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3.4.3 Rykte och anseende 

Engagemang i sociala medier innebär att företag öppnar upp för inblick och dialog 

enligt Carlsson (2012). Aula (2010) menar att företag som använder sig av sociala 

medier måste i sitt strategiska arbete med sociala medier ta till hänsyn de konsekvenser 

som det kan resultera i. Sociala medier bidrar till företags kommunikationsstrategier 

genom att de underlättar informationssökning, minimerar tröskeln för publicering, 

underlättar dialoger, ger en snabb och bred spridning av information och annat innehåll 

samt ger ett nätverk och kontakt med samhället. Dessa dynamiska intresserelationer 

innebär dock mindre kontroll för företag över intresserelationerna men enklare 

kommunikation dem sinsemellan enligt Aula (2010). Vad som är viktigt att ha i åtanke 

när det kommer till strategiskt arbete med sociala medier, är att det inte går att 

kontrollera innehåll och vad som sägs i förväg på samma sätt som i de traditionella 

medierna. Det innebär i praktiken att det är praktiskt taget omöjligt för företag att 

kontrollera vad som sägs om deras verksamhet. Leigert (2013) menar dock att genom 

att aktivt söka upp och delta i pågående konversationer i sociala medier kan företaget bli 

mer delaktiga i varumärkesbyggande då de kan bemöta den eventuella kritik och 

felaktiga påståenden som cirkulerar om deras varumärke. Aula (2010) vidhåller däremot 

att ett gott rykte står på spel trots aktivt agerande mot kritik och felaktiga påståenden, 

och att förlora sitt goda anseende utgör ett stort hot mot organisationer. Kaul, Chaudhri 

& Cherian et al. (2015) påpekar samma, att sociala medier kan ha en stor inverkan på ett 

företags rykte och de menar att ett företags anseende är den enskilt högst värderade 

tillgången som ett företag har. Aula (2010) menar vidare att ett försämrat rykte påverkar 

företagets anseende på många plan, exempelvis företagets konkurrenskraft, 

positionering, intressenters förtroende och lojalitet, mediaförhållanden och i extrema 

fall kan ett försämrat anseende även leda till att företag slutar att existera. 

 

Aula (2010) hänvisar till studier som gjorts, som visar att företagsledare inom Europa 

anser att ett försämrat anseende anses vara det största hotet mot affärsverksamheten och 

organisationers marknadsvärde. Eccless, Newquist & Schatz (2007) har identifierat tre 

olika faktorer som kan öka risken för ett försämrat anseende. Den första faktorn är att 

gapet blir för stort mellan hur organisationens rykte menar att de är och hur de är i 

verkligheten. Bilden som skapas av ryktena lever inte upp till eller överensstämmer med 

hur organisationerna är i verkligheten. Den andra faktorn som ökar risken för försämrat 

anseende enligt Eccless et al. (2007) är kundernas förändrade förväntningar. Den tredje 
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faktorn som kan öka risken för försämrat anseende är när organisationen inte kan 

samordna sin verksamhet internt när det sker förändringar, vilket leder till att olika 

beslut fattas av olika affärsenheter och funktioner inom organisationen. 

 

Aula (2010) menar att det hävdats att sociala medier bidragit till att företag utsätter sig 

för en större risker och därmed riskerar att få ett sämre anseende. Sociala medier 

genererar ofta i oberäknad information, både sann och falsk. Det är viktigt att företag 

reflekterar över de frågor som användarna anser vara viktiga och bemöter de 

förväntningar som skapas av användarna i sociala medier. Avslutningsvis menar Aula 

(2010) att det är viktigt att ett företag inte bara porträtterar sig bra utåt sett, det måste 

kunna stå för vad det är som det utger sig för att vara, annars finns en risk att det som 

målas upp i de sociala medierna kommer att slå tillbaka till företaget nackdel. 

 

3.4.4 Transparens 

Lee & Park (2016) skriver att transparens genom sociala medier innebär att information 

om till exempel ett företag eller deras produkter blir mer genomskinligt, lättillgängligt 

och fritt för alla, både intressenter men också konkurrenter. Enligt Kohli et al. (2015) 

gör sociala medier varumärken mer transparenta eftersom man genom sociala medier 

lätt får tillgång till information och har möjligheten att sprida den snabbt. Enligt 

författarna för detta det lättare för kunder att jämföra olika varumärken. Lee & Park 

(2016) påpekar att transparens kan öka tillförlitligheten till ett varumärke om det 

presenteras på ett mer öppet och ärligt sätt. De påpekar även att kunder och intressenter 

kan få ökat förtroendet för ett varumärke genom mer insyn och öppenhet till det. De 

påpekar därför att ett mer transparent företaget kan få ett gott rykte om de blir mer 

öppna och ärliga utåt genom sociala medier.  

 

DiStaso & Bortree (2012) skriver att ökningen och populariteten av sociala medier har 

inneburit både utmaningar och möjligheter för företag vad gäller öppenhet. De påpekar 

att företag genom transparens i sociala medier kan förbättra sina relationer och 

förtroende med sina kunder som bidrar till en mer öppen dialog. De skriver också att det 

i sin tur uppmuntrar till mer interaktion med kunderna och att en mer öppen dialog 

uppmuntran till att stärka relationen mellan varumärket och kunden. Kohli et al. (2015) 

påpekar däremot att varumärken måste bli bättre på varumärkesuppbyggnad eftersom 

transparensen gör varumärket och företagets identitet mer genomskinligt. Det kan 
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medföra mer tillförlitlighet då kunder säger sanningen om en produkt eller ett 

varumärke men det kan också vara mer riskfyllt om något negativt sprids om en produkt 

eller ett företag. De skriver också att miljön blir mer öppen och ärlig från företagen och 

också från kunderna vilket kan medföra både positiva och negativa faktorer som 

företagen måste vara beredda på och som måste tas i beaktning i företagets sociala 

mediestrategi. DiStaso & Bortree (2012) beskriver hur den transparens som skapats 

genom sociala medier har bidragit till att högre krav har ställts på företag när det 

kommer till att behöva stå till svar för vissa handlingar, beslut och ställningstagande i 

frågor som berör både företagsvärlden men också politiska frågor.  Vidare menar de att 

sociala medier är inte bara en nytt kommunikationsverktyg för att marknadsföra ett 

varumärke, ett varumärke kan påverka sina kunder men också konkurrenter mer vad 

gäller olika ställningstagande. 

 

3.4.5 Sociala medier i företagens integrerad marknadskommunikation 

Percy (2008) beskriver integrerad marknadskommunikation (IMC) som en samling av 

all den samordnade kommunikation som ett företag kommunicerar ut till sina kunder 

med en strategi att skapa en tydlig helhetsbild av företaget och varumärket. Integrerad 

marknadskommunikation anses även enligt Percy (2008) vara ett samlingsnamn för 

planering och genomförande av ett företags alla olika typer av reklam- och 

marknadsföringsbudskap där målet är att kommunicera ett konsekvent och enhetligt 

budskap ut till kunderna. Gentemot den traditionella marknadskommunikationen så 

utmärker sig enligt Maqsood & Taimoor-Khan (2011) IMC av ett mer kundorienterat 

arbete med ett utåtvänt perspektiv centrerat kring kunden för att ge företaget en djupare 

förståelse om sina kunder. IMC bygger dessutom på tre faktorerna; Strategi, utvärdering 

och mätning för att strategiskt kunna uppnå uppsatta mål, utvärdera sina 

kommunikationsverktyg för förbättring och kunna utföra mätningar under hela 

processen.  IMC kan enligt Csikósová, Antošová & Čulková (2014) ses som en metod 

för varumärkeskommunikation där företagets alla olika kommunikationskanaler arbetar 

tillsammans för att skapa en skräddarsydd upplevelse för kunden och där budskapet som 

presenteras är i liknande ton och stil för att stärka varumärket huvudsakliga budskap. 

Målet är enligt Grönroos (2013) att all marknadskommunikation, såsom reklam, 

marknadsföring, direkt marknadsföring, digital kommunikation och sociala medier 

tillsammans med övriga kommunikationsaspekter som leverans, konsumtion av varor 

eller tjänster och kundkontakt och kundservice tillsammans ska arbeta som en enad kraft 
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för att maximerar företagets kostnadseffektivitet för all sin kommunikation. Grönroos 

(2013) menar därför att IMC utifrån sitt totala innehåll bör ses ur ett långsiktigt 

perspektiv. 

 

Luxton, Reid & Mavondo (2015) poängterar de många utmaningar som under de senare 

åren har vuxit fram i marknadsföringsmiljön på företagsmarknaden. De menar att en 

viktig aspekt att ta hänsyn till för att kunna bygga ett starkt varumärke är vilka nya 

möjligheter som finns för att utveckla pågående kommunikationsstrategier i IMC med 

målet att säkerställa att marknaden ser och hör varumärket vilket i sin tur ger 

möjligheten att utveckla och upprätthålla ett långsiktigt och starkt varumärkesvärde. 

Percy (2008) beskriver att ett första steg i att bygga ett starkt varumärke genom IMC är 

att fastställa en gemensam och konsekvent placering av sina 

kommunikationsverktyg.  Även Mulhern (2009) samstämmer och menar att det nu har 

blivit allt viktigare för företag att förmedla ett enhetligt budskap av sitt varumärke 

genom både sin egna organisation och på alla de plattformar som företaget är aktiva på 

för att kunna bibehålla ett välarbetat IMC-arbete. För att kunna göra det finns det enligt 

Percy (2008) två frågor rörande placeringen som en aktör på företagsmarknaden 

behöver ta ställning till; Vilket behov ska varumärket tillfredsställa och vilka är 

varumärkets främsta fördelar som bör framhävas för att bäst kunna kommunicera ut vad 

varumärket erbjuder? Genom att svara på dessa frågor kan ett företag få hjälp med hur 

de ska placera sitt varumärke genom sina kommunikationsverktyg för att optimera sin 

varumärkeskännedom och genom det bygga en starkt varumärkesattityd och ett starkt 

varumärkesvärde. 

 

Csikósová et al. (2014) beskriver Interaktiv Integrerad Marknadskommunikation 

(IIMC) som en naturlig vidareutveckling av den traditionella termen IMC. Interaktiv 

avser att representera de elektroniska kommunikationskanaler som sakta har börjat att 

tillämpas som kommunikationsstrategier bland aktörer på företagsmarknaden. Ett mål 

med att tillföra detta till den traditionella IMC är enligt Csikósová  et al. (2014) att 

kunna nyttja interaktiviteten som elektroniska medier för med sig och genom det skapa 

en tvåvägskommunikation mellan företaget och dess kunder. Ottosson & Parment 

(2016) poängterar hur företag som använder sig av IIMC behöver vara ännu mer 

konsekventa i sitt användande av varumärkeslogotyp, färger, bilder och typsnitt i sin 

kundkontakt och i sina budskap. Det behöver finnas en strategiskt röd tråd genom allt 
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tryckt material och de digitala budskap som ett företag levererar eller publicera för att 

kunden ska få samma känsla oavsett vilken kommunikationskanal företaget väljer att 

tillämpa. Ottosson & Parment (2016) menar att budskap som sänds ut i olika 

kommunikationskanaler smälter samman för kunderna och bildar en uppfattning om 

företaget och varumärket. Inkonsekventa budskap i olika kommunikationskanaler skulle 

kunna leda till förvirring gällande företagets varumärket. 

 

Genom digital kommunikation och sociala medier har kunddata blivit mer lättillgängligt 

för företaget menar Mulhern (2009). Det har bidragit till att företag har bättre 

möjligheter att förstå sina kunder och anpassa sin kommunikation utifrån kunden på 

bästa möjliga sätt. Mulhern (2009) menar att de digitala medierna dessutom har bidragit 

till förbättrade kunddatabaser som har underlättat arbetet med IIMC och även skapat 

preciserade och mer tillförlitliga resultat. Holliman & Rowley (2014) beskriver hur fler 

företag som har andra företag som kunder har blivit bättre i att hantera och utveckla sin 

digitala varumärkesnärvaro i sin totala IIMC. Samtidigt menar de att det den ökade 

digitala närvaron även bidragit till nya utmaningar i att försöka engagera kunderna på 

ett nytt sätt på de digitala plattformarna och skapa ett förtroende vilket är svårare genom 

de digitala kommunikationsverktygen än de traditionella. Mulhern (2009) poängterar 

dock hur utvecklingen mot en mer interaktiv integrerad marknadskommunikation är 

nödvändig för många aktörer inom olika företagsmarknader för att kunna fortsätta 

tillfredsställa kundernas krav på olika kommunikationskanaler. Mulhern (2009) får även 

medhåll från Ottosson & Parment (2016) som menar att allt fler företag som jobbar B2B 

bör överväga att utnyttja digitala kommunikationskanaler mer för att skapa nya 

mötesplatser som öppna för diskussioner med kunderna, det bidrar enligt Ottosson & 

Parment (2016) till att kunder blir mer lojala vilket ger varumärket bättre förutsättningar 

att bli mer attraktivt.  
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4 Resultat och diskussion 
 kommande kapitel kommer studiens empiriska resultat att presenteras tillsammans 

med en teoretisk och empirisk diskussion. Det essentiella empiriska resultatet 

kommer presenteras utifrån fyra huvudområden som är utformade utifrån studiens syfte.  

 
Strukturen för det här kapitlet är baserat på Backmans (2016) rekommendationer att det 

i vissa fall är lämpligare att slå ihop “resultat och diskussion” när studien innehåller en 

större mängd frågeställningar som respondenterna har besvarat och som läsaren behöver 

minnas när man ska läsa diskussionskapitlet. Han menar att en hopslagning av dessa 

kapitel underlättar för läsaren och skapar en mer lättförståelig läsning och en tydligare 

struktur men ställer samtidigt större krav på författarna i det nästkommande kapitlet när 

hela studien ska knytas samman. Utifrån det kommer därför det empiriska materialet 

och analysen att blandas. Genom detta tillvägagångssätt undviks återupprepningar för 

läsaren och leder förhoppningsvis till en mer intressant och lättöverskådlig läsning. I 

studiens teoretiska och empiriska analysen frigör vi oss delvis ifrån teorin och fokusera i 

vissa avsnitt i kapitlet på det empiriska materialet och analysera det men fortfarande 

med stöd av teorin. Huvudområdena i detta kapitel är utformade utifrån det som 

respondenterna diskuterade under intervjuerna och ligger därmed till grund för de 

rubriker och den struktur som kapitlet har tilldelats. 

 

För att på ett så konkret sätt som möjligt underlätta för läsaren i resultatkapitlet kommer 

varje respondent vid första gång hen nämns under varje ny rubrik benämnas med 

förnamn, efternamn, typ av intervju och intervjudatum följt av endast förnamn och 

efternamn. Respondenterna från intervjuerna presenteras igen nedan enligt 

bokstavsordning på förnamn: 

 

• Alban Krasnici, Verkställande Direktör, Media4You. 

• Hans Hofvergård, Verkställande Direktör, Wilson Creative. 

• Hans Widell, Projektledare, Vibra Reklambyrå. 

• Jimmy Andersson, Verkställande Direktör, Effect Reklambyrå. 

• Joel Eliasson, Projektledare, Alarmstreet Reklam. 

• Linn Stigsson-Stern, Redaktör Nöjesnytt, Alarmstreet Reklam. 

• Matilda Taylor, Projektledare, Viva Media. 

• Mats Glefors, Mediestrateg, ConnectMedia. 

I 
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• Niclas Ottosson, Mediestrateg, ConnectMedia.  

• Robert Andersson, Projektledarchef, Viva Media. 

• Åke Persson, Verkställande Direktör, LevelSeven. 

 

Huvudområdena för detta kapitel är uppbyggt enligt följande: 

4.1 Det interaktiva varumärket - behandlar det interaktiva varumärket ur ett 

övergripande perspektiv och redogör hur detta kommer till uttryck genom 

engagemangets bidrag till varumärkesvärde och den förtjänade marknadsföringen. 

 

4.2 Den digitala miljöns växande framfart - berör sociala mediers påverkan på dagens 

marknadsföringskommunikation och hur det öppnar upp för en mer personlig och 

humoristisk atmosfär från företagens sida, samt det stora “bruset” som de behöver 

komma igenom för att synas på den digitala marknaden. 

 

4.3 Sociala medier - den blottade sanningen - innehåller faktorer som transparens och 

ärlighet vilka kan medföra både positiva och negativa effekter och som framkallat en ny 

blottad sida av företagen där innehåll kan ses som nyckeln till framgång. 

 

4.4 Kompletterade kommunikationsmöjligheter - behandlar hur sociala medier snarare 

bör ses som ett komplement till den totala marknadskommunikationen och hur den 

fysiska interaktionens betydelse för relationsskapande påverkas av 

generationstillhörighet.  

 

4.1 Det interaktiva varumärket 

4.1.1 Engagemangets bidrag till varumärkesvärdet   

När respondenterna blir tillfrågade om hur de upplever att de själva kan påverka värdet 

av deras varumärke, var samtliga respondenter eniga och menar att deras stora 

engagemang i varje kund ligger till grund för det egna varumärkesvärdet som skapas. 

Alla respondenter beskriver hur det snarare är deras kunders framgångar som de vill 

lyfta fram och att deras egna varumärke medvetet inte ska synas mer än kundens. 

Respondenterna är eniga med Leek & Christodoulides (2012) och Hirvonen et al. 

(2016) som menar att varumärken som är synliga på företagsmarknader behöver skapa 

förtroende och ingiva trygghet hos sina kunder för att utifrån de kunna bygga ett starkt 

varumärke och öka varumärkets värde i kundernas medvetande. Enligt Grönroos (2013) 
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avser varumärkesvärde den upplevelse som en kund upplever av hur värdefull en vara, 

en tjänst eller känslan av ett varumärke är för kunden i förhållande till andra alternativ 

som finns på marknaden. Vitale et al. (2010) beskriver även att företagens anställda 

spelar en stor fundamental roll vid varumärkesbyggande och att öka ett varumärkes 

värde genom att både bygga förtroende hos kunden men även bidra till ett starkt rykte 

kring företaget som bidrar till att göra varumärket levande. Åke Persson beskriver hur 

de på LevelSeven skapar starkare relationer med sina kunder:  

“Vi skapar starkare relationer med många av våra kunder genom att 

gilla och dela inlägg som våra kunder har gjort på olika digitala 

plattformar för att vi vill visa kunden vårt engagemang, att vi bryr oss 

och att vi hela tiden håller oss uppdaterade på vad som händer hos 

kunden.” - Åke Persson (Personlig intervju 2017-04-20) 

Även Matilda Taylor (Personlig intervju 2017-04-18) på Viva Media poängterar 

flertalet gånger vikten av att stå bakom det som deras kunder publicera genom att gilla 

och dela även utanför arbetstid för att kunden ska se att de alltid finns i deras tankar. 

Hans Hofvergård (Personlig intervju 2017-04-24) på Wilson Creative nämner det 

ställningstagandet man gör för de kunder man har genom att visa att man stöttar upp 

dem. Han menar vidare att om man som företag inte kan stå bakom det kunderna säger, 

så kan man inte heller jobba med dem. Något Gil-Saura et al. (2009) menar även ökar 

kundens förtroende för företaget och en förbättrad kundtillfredsställelse. 

 

Åke Persson, Alban Krasnici (Personlig intervju 2017-04-18), Robert Andersson 

(Personlig intervju 2017-04-18) och Linn Stigsson-Stern (Personlig intervju 2017-04-

21) återkommer ständigt i sina respektive intervjuer, till den glädje man känner över 

sina kunders framgångar och hur det lyfts fram utan att se till att ta åt sig äran för sina 

kunders framgång. Att istället försöka leverera en känsla av man som mediebyrå 

tillsammans med sina kunder är med och skapa framgångsrika varumärken. Hans 

Hofvergård beskriver hur deras kunders framgångar indirekt även bidrar till att Wilson 

Creatives egna varumärke också stärks utan att företaget strategiskt behöver arbeta för 

det. Leek & Christodoulides (2012) har poängterat hur den ökade konkurrensen för 

business-to-business-företag har bidragit till ett större fokus på ett ökat 

varumärkesvärde för att skapa mer långsiktiga och lojala relationer med ett ömsesidigt 

behov i samarbetet och att skapa starkare band mellan företag och företagskunder. Det 
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kan även kopplas samman med Grönroos (2013) som menar att i flera fall har strategier 

i att stärka och bevara redan etablerade kundrelationer visat sig vara mer lönsamt för 

företag på företagsmarknaden än att etablera nya relationer som är både tids- och 

kostnadskrävande för företaget. Samtliga respondenter instämmer i detta och menar att 

det är bättre och mindre kostsamt att vårda de relationer man redan har än att hela tiden 

försöka skapa nya kundrelationer. Jimmy Andersson (Personlig intervju 2017-04-21) på 

Effect Reklambyrå förklara hur långsiktiga och lojala kundrelationer även är 

sammankopplat med hur lika preferenser, ambitioner och visioner företaget och kunden 

har inom kunskap och referensram. Att alltför olika preferenser resulterar i att alla 

kunder inte blir en bra kund för att kunden och företaget står alltför långt bort ifrån 

varandra för att det ska bli ett bra samarbete där båda parterna är nöjda och relationen 

fungerar. Jimmy Anderssons resonemang beskriver även Robert Andersson på Viva 

Media och han menar att vissa företag upplever Viva Media som ett för stort företag 

vilket kan leda till att matchen mellan parterna inte blir bra. Däremot menar 

respondenten att det fortfarande är viktigt att visa engagemang till kunden då det kan 

leda till framtida samarbeten där matchen mellan parterna stämmer överens bättre. 

 

4.1.2 Den förtjänade marknadsföringen  

När respondenterna får frågan hur de själva går tillväga för att försöka stärka sina egna 

varumärken, har i samtliga intervjuer ordspråken som “Skomakarens egna barn”, 

“Snickarens egna kök”, “Rörmokarens egna rör” och “Bagarens egna bullar” blivit de 

samstämmiga svaren. Samtliga respondenter är eniga och menar att deras verksamheter 

är utformade för att göra deras kunders varumärken framgångsrika och att tiden och 

resurserna att utveckla och stärka sina egna varumärken saknas och prioriteras bort. 

Jimmy Andersson beskriver problematiken med att få tid till sitt egna varumärke;  

“Vi kämpar och sliter först för våra kunder, sedan tar vi hand om vårt 

egna som steget efter. Vi har massor med planer för vad vi vill göra, 

vissa saker som vi vill göra med vårt egna varumärke, väljer vi att 

göra för en kund istället. Vi har mycket kompetens i vår 

organisationen men tiden räcker inte till vårt egna varumärke.” - 

Jimmy Andersson  (Personlig intervju 2017-04-21). 

Även Åke Persson (Personlig intervju 2017-04-20) beskriver tiden som en stor svårighet 

“Det är svårt att hinna med sitt egna, man borde nästan anlita en egen reklambyrå som 
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jobbar med vårt varumärke.” Grönroos (2013) är en av de forskare som menar att 

långvariga relationer på företagsmarknaden kan gynna båda parterna i att utveckla 

starka varumärken genom sin relation utan att det blir tidskrävande. Han menar att 

företag med olika aktörer på olika företagsmarknader på ett ömsesidigt gynnsamt sätt 

kan kommunicera positivt om varandras varumärken till andra på sina respektive 

marknader utanför relationen. Berman (2016) och Kumar et al. (2015) definierar sådan 

kommunikation som referensmarknadsföring och menar att det bygger på att använda 

sig av tidigare eller befintliga kunder som referenser och genom det ökar sitt 

varumärkes synlighet på marknaden på ett tidseffektivt sätt. Samtliga respondenter som 

har intervjuats är eniga och menar att marknadsföring som kommer genom kunders 

referenser är den marknadsföring som man som företag värdesätter mest och som 

kommer gratis genom framgångarna i olika projekt. Hans Widell (Personlig intervju 

2017-04-20) på Vibra Reklambyrå säger; ”Vi brukar säga att ingen marknadsföring är 

så bra som när dina egna kunder pratar bra om dina produkter och tjänster av egen fri 

vilja.” Även Joel Eliasson (Personlig intervju 2017-04-21) beskriver hur referenser bäst 

lyfter deras varumärke. Roelens et al. (2016) beskriver hur ett företags mest värdefulla 

kunder inte alltid är de kunderna som köper mest, utan det är de kunderna vars 

rekommendationer lockar nya och fler lönsamma kunder. 

 

Berman (2016) beskriver hur marknadsföring genom Word-of-mouth och 

referensmarknadsföring anses vara världens mest effektiva marknadsföringskanal, men 

samtidigt benämns den av många forskare som den minst förstådda marknadsstrategin. 

Det är något som Alban Krasnici (Personlig intervju 2017-04-18), Linn Stigsson-Stern 

(Personlig intervju 2017-04-21) och Robert Andersson (Personlig intervju 2017-04-18) 

delvis håller med om samtidigt som de antyder att det inte alltid behöver tillämpas som 

en strategi utan att man som företag istället ser det som earned media som något som 

följer med gratis genom att deras lyckade projekt får lite mer uppmärksamhet på 

marknaden. Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) beskriver earned media som gratis 

publicitet både genom digitala medieplattformar och genom word-of-mouth mellan 

både befintliga och potentiella kunder. Earned media kan enligt Grönroos (2013) ses 

som både planerad och oplanerad kommunikation där planerade budskap i viss 

utsträckning kan leda till oplanerad kommunikation utanför företagens kontroll, något 

som respondenterna förklarar att de är medvetna om men att fördelarna med 

marknadsföring genom earned media väger tyngre. Hans Hofvergård på Wilson 
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Creative beskriver hur deras marknadsföring idag nästintill endast är genom 

referensmarknadsföring;  

“Idag är det nästan uteslutande kunder som söker upp oss för att dem 

behöver hjälp och har hört talas om tidigare arbeten vi har gjort för 

andra varumärken, och det är den nivån vi vill ligga på idag. Nu går 

vår marknadsföring ut på att vi aldrig gör ett dåligt jobb för att det är 

jobbet och resultaten utav jobben som är vår marknadsföring.”- Hans 

Hofvergård (Personlig intervju 2017-04-24) 

Referensmarknadsföring kan enligt Berman (2016) användas som ett komplement eller 

inom vissa företag kan denna form av marknadsföring helt ersätta de tidigare 

traditionella marknadsföringsverktygen till ett företagets fördel. Dessutom menar 

Berman att kunder som förvärvats genom referensmarknadsföring kan känna mer 

förtroende för ett företag om företaget har jobbat med liknande fall innan och även har 

blivit rekommenderade utifrån de jobben. Referensmarknadsföring bidrar enligt Berman 

(2016) till en större trovärdighet när reklam och rekommendationer kommer från 

befintliga kunder vilket i sin tur skapar mer tillförlitlighet till företaget om en kund har 

blivit rekommenderade dem genom andra kunder som använt sig av deras tjänster. 

Referensmarknadsföring genom stora kunder kan bidra till att trovärdigheten och 

tillförlitligheten blir ännu starkare och det kan även ha en stor påverkan på 

varumärkesbyggandet enligt Kumar et al. (2015), något som även Matilda Taylor 

beskriver;  

“Har vi stora kunder som är väldigt nöjda kan vi ha de som 

referenskunder, mindre bolag som rör sig i samma bransch som våra 

referenskunder ser ofta upp till dem och försöker analysera hur dem 

har lyckats så bra med sin verksamhet, hur har de gjort, vilka har de 

tagit hjälp av? Och så får dem rekommendationer och kommer till 

oss.” - Matilda Taylor (Personlig intervju 2017-04-18) 

Även Robert Andersson nämner att desto större bolag som agerar referensföretag desto 

större trovärdighet skapar det för deras varumärke, något som även teorin poängterar. 

Berman (2016) beskriver dessutom att kunder som blivit rekommenderade ett företag 

genom referenser lättare kan knyta kontakt med företaget och bygga en stark och 

långsiktig relation med dem då deras tillförlitlighet till företaget redan i den inledande 

kontakten är stark. Dessutom ser vi likheter i detta med det Hirvonen, Laukkanen & 
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Salo (2016) beskriver som ett strategiskt varumärkesbyggande och att varumärkesvärde 

skapar trygghet hos kunderna vilket bidrar till att kundernas osäkerhet för investeringen 

minskar. De menar därför att företag som jobbar mot andra företag bör investera i att 

utveckla de kanaler som de kommunicera ut sitt varumärke i för att skapa ett mer 

känslomässigt band mellan kunderna och varumärket för att på så sätt stärka 

varumärkets värde hos kunderna. 

 

4.1.3 Egna reflektioner 

En av de viktigaste förutsättningarna för att påverka och stärka sitt varumärkesvärde 

visar sig vara engagemang. Samtliga respondenter är eniga och menar att genom att 

gilla, kommentera och dela sina kunders inlägg så visar de kunden sitt engagemang och 

att de samtidigt står bakom det deras kunder publicera. Det visar sig dessutom att det är 

kundernas framgångar som man vill lyfta fram och belysa inom mediebranschen och att 

det egna varumärket inte ska framhävas mer än kundernas. Genom sina kunders 

framgångar har det visat sig att det även indirekt bidrar till att företagets egna 

varumärke stärks, vilket vi tolkar utan att respondenterna bekräftar det är en del i 

företagens strategier för att stärka sina egna varumärken. Genom intervjuerna med 

respondenterna har vi upplevt att det finns en outtalad och ibland även en omedveten 

strategi av att det egna varumärket stärks genom uppmärksamheten som uppstår vid 

sina kunders framgångar. 

 

Vi upplever att hos samtliga respondent-företag finns både ambitioner, planer och 

kompetens för att kunna utveckla och stärka sina egna varumärken men att bristen på tid 

är en svår problematik, något som samtliga respondenter också uttrycker vid sina 

intervjutillfällen. Att ta tillvara och underhålla redan etablerade kundkontakter visar sig 

genom både teorin och respondenterna kunna gynna båda parterna i en relation och 

bidra till att utveckla starka varumärken. Genom långvariga och lojala kundrelationer 

med hög kundtillfredsställelse kan vi konstatera att det i många fall leder till 

rekommendationer i form av referensmarknadsföring något som vi tolkar kommer 

genom kundernas framgångar och därför kan ses som något som inte företaget aktivt 

lägger resurser eller tid på. Där visar det sig att respondenterna är eniga och menar att 

det är marknadsföring genom referenser som företagen värdesätter mest och som 

genererar i högre trovärdighet och tillförlitlighet för deras varumärke ur kundernas ögon 

samtidigt som det ur den bristande tidsaspekten är positivt. Dessutom får vi 
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uppfattningen av att kunder som blivit rekommenderade ett företag lättare knyter 

kontakt med företaget genom att deras tillförlitlighet till företaget redan i den inledande 

kontakten har utvecklat sig starkt.  Även här upplever vi en omedvetenhet hos flera 

respondenter att dem inte förknippar referensmarknadsföring som en del i företagets 

strategi i att stärka sitt egna varumärke.  

 

4.2 Den digitala miljöns växande framfart  

4.2.1 Sociala mediers påverkan på marknadsföringskommunikation 

När vi frågar samtliga respondenterna “På vilka sätt upplever du att sociala medier har 

ändrat sättet för företag att marknadsföra sig på mot andra företag”, ser vi likheter 

mellan svaren för området då samtliga respondenter är eniga om att sociala medier har 

ändrat sättet för företag att nå ut på. Mats Glefors (Personlig intervju 2017-04-19), Joel 

Eliasson (Personlig intervju 2017-04-21), Linn Stigsson-Stern (Personlig intervju 2017-

04-21), Matilda Taylor (Personlig intervju 2017-04-18) och Jimmy Andersson 

(Personlig intervju 2017-04-21) säger att sociala medier har skapat möjligheter att 

kommunicera snabbare, direkt, enklare och öppnare. Alban Krasnici (Personlig intervju 

2017-04-18), Hans Hofvergård (Personlig intervju 2017-04-24), Robert Andersson 

(Personlig intervju 2017-04-18), Niclas Ottosson (Personlig intervju 2017-04-19), Hans 

Widell (Personlig intervju 2017-04-20) och Åke Persson (Personlig intervju 2017-04-

20) säger också att sociala medier har blivit ett forum för marknadsföring då det går att 

mäta och följa upp resultatet som man tidigare inte kunnat men att det också kräver 

strategi då det är en del av något större. 

 

Hans Hofvergård på Wilson Creative påpekar att B2B traditionellt sätt inte kopplas ihop 

med sociala medier men det dyker upp mer och mer. Precis som Aula (2010) påpekar, 

att sociala medier bidrar till företagets kommunikationsstrategier och Kim & Ko (2011) 

som säger att aktiviteter på sociala medier syftar till att underlätta samverkan, 

samarbeten, utbyte av innehåll för att interagera med kunder, så säger Jimmy Andersson 

att det som särskiljer sociala medier är att de ökar interaktionen och möjligheten att 

kommunicera och nå varandra. Han säger också att ”ingenting är nytt och allting är 

annorlunda” genom de digitala kanalerna och menar att behovet av kommunikationen 

är detsamma, men hur man kommunicerar har ändrats. Här ser vi även likheter med 

Gordon et al. (2016) som påpekar att marknadsföring i sociala media handlar om att 

vidga varumärket mer socialt och att varumärkesbyggande snarare handlar om en 
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kommunikationsstrategi. Vi ser då även likheter med Åke Persson på LevelSeven som 

påpekar att ”sociala medier handlar inte om sociala medier, det handlar om strategisk 

kommunikation.” I likhet med teorin så säger även Hans Hofvergård att kommunikation 

genom sociala medier handlar om en ständig kommunikation där du som företag ska 

vara beredd på att besvara kundernas frågor men samtidigt se det som en möjlighet att 

själv kunna interagera med dina kunder. Truong & Simmons (2010) samt Holliman & 

Rowley (2014) säger att pull-marknadsföring därför har kommit att bli mer effektiv. 

“Tillgängligheten att faktiskt kunna kommunicera är en stor skillnad 

idag från för bara några år sedan eftersom det idag finns en helt 

annan närhet och enkelhet eftersom alla har tillgång till en mobil 

eller dator.” - Mats Glefors (Personlig intervju 2017-04-19). 

Flera av respondenterna som Joel Eliasson, Matilda Taylor, Hans Hofvergård och Hans 

Widell anser att sociala medier även öppnat upp för en mer personlig och humoristisk 

nivå för företagen att visa sig från mot sina kunder och att det med fördel kan vara att 

visa sig ”oseriös” i en positiv benämning att företagen vågar släppa på tyglarna. Här ser 

vi likheter med Vitale et al. (2010) som påpekar för att en aktör på företagsmarknaden 

ska kunna bygga upp ett starkt varumärke utåt så är det viktigt att bygga ett starkt 

varumärke även internt som bidrar till att göra varumärket levande genom en stark 

företagskultur. Även Kapferer (2012) poängterar att förutsättningar för ett varumärkes 

framgångar skapas genom tillgångar som lojalitet, företagskultur och personal som 

kopplas samman och utgör kärnan och det essentiella i varumärket. 

 

Joel Eliasson på Alarmstreet säger bland annat att de generellt har en stor humoristisk 

ton utåt och att de tycker att det är viktigt att spegla företagets roliga insida utåt. Han 

säger också att “sociala medier bidragit till mer frihet”, och att de på företaget kan vara 

mer öppna vilket också har gjort det lättare att nå ut. Matilda Taylor säger att de på Viva 

Media placerar sig mer på kundens nivå idag och att det då inte behöver vara så strikt 

hela tiden i sociala medier. Hans Hofvergård påpekar också att när de på Wilson 

Creative marknadsför sig själva så jobbar de med en avslappnad stämning och tonalitet 

som lyfter fram sina kunder och personal genom att våga ”tramsa” lite för att visa sig 

mer öppna. Även Hans Widell säger att sociala medier bidragit till att det är enklare och 

går snabbare att nå ut med information på ett öppnare och inte lika strikt sätt som det 

har varit tidigare. Inom detta område kan därför likheter dras till teori från även 
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Grönroos (2013), Gummesson (2008) och Andersen (2005) som alla talar om vikten av 

relationsmarknadsföring och att förstärka relationerna genom ökad interaktion till att 

skapa långsiktiga relationer på företagsmarknaden. Teori från Braojos-Gomez et al. 

(2015) drar dessutom kopplingar mellan relationsmarknadsföring och sociala medier då 

de påpekar att sociala medier kan användas som en hävstång för att skapa värde, nya 

affärsmöjligheter och förbättra relationer vilket också kan öka förtroendet och lojalitet 

för ett varumärke. Även Clark & Melancon (2013) påpekar att de företag som är aktiva 

på sociala medier anses satsa mer på sina kundrelationer som förbättrar relationskvalitén 

vilket också tyder på att det har en positiv påverkan på relationsmarknadsföring. 

 

Braojos-Gomez et al. (2015) påpekar att sociala medier kan ha en större betydande roll 

för småföretag än för stora företag. Vad gäller skillnaden mellan hur småföretag och 

stora företag marknadsför sig på genom sociala medier så menar Åke Persson samt 

Mats Glefors att för småföretag erbjuds det fler möjligheter då det inte kostar lika 

mycket som traditionell marknadsföring. De har även möjlighet att nå ut genom det 

virala och få spridning genom att människor delar och sprider innehåll vilket gör det 

möjligt för det lilla företaget att kunna hävda sig mot de större vad gäller att ta plats på 

marknaden. Niclas Ottosson på ConnectMedia påpekar att större företag kan använda 

sig av sociala medier mer som en plattform utåt som en kundtjänst medans ett mindre 

företag mer använder sig av sociala medier för att visa upp sina produkter eller tjänster. 

 

4.2.2 Det stora bruset 

Under intervjuerna har ordet ”bruset” framkommit vilket innebär att det finns så mycket 

olika saker som försöker fånga vår uppmärksamhet på sociala medier hela tiden att det 

svåra är att synas och sticka ut från bruset. Respondenter som bland annat Mats Glefors 

(Personlig intervju 2017-04-19), Niclas Ottosson (Personlig intervju 2017-04-19), 

Robert Andersson (Personlig intervju 2017-04-18) har på ett likartat sätt diskuterat att 

det är svårt att komma igenom bruset men att de måste för att synas på marknaden. Här 

ser vi likheter med Gummesson (2008) som skriver att det idag inte är konkurrens på 

marknaden utan det är konkurrens om att synas på marknaden. För att komma igenom 

bruset säger Linn Stigsson-Stern (Personlig intervju 2017-04-21) att det handlar om 

snabbhet eftersom sociala medier är en direktkommunikation och kunden använder det 

för att få svar direkt. Som Cawsey & Rowley (2015) säger,  är sociala medier en viktig 

digital mötesplats som utvecklats till en betydande kommunikationsarena för företag 
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eftersom det erbjuder en tvåvägskommunikation, så påpekar Niclas Ottosson att sociala 

medier därför ställer mer krav på företagen då kunderna förväntar sig snabba svar på 

sociala medier. Både Robert Andersson och Mats Glefors säger att det är svårt att sticka 

ut i bruset idag och att man måste vara extremt relevant i det man gör för att det ska 

sticka ut och synas vilket också är den stora utmaningen på sociala medier. 

 

Cawsey & Rowley (2015) påpekar att många företag börjar se fördelarna av att använda 

sociala medier som en marknadsföringskanal där de kan kommunicera och interagera 

med sina kunder. Som Sponder (2013) påpekar, att sociala medier är ett tillgängligt 

kommunikationsverktyg för alla och att det kan vara ett viktigt mätinstrument att 

använda, så påpekar även Niclas Ottosson, Hans Hofvergård (Personlig intervju 2017-

04-24) och Matilda Taylor (Personlig intervju 2017-04-18) att de genom 

digitaliseringen nu lättare kan man mäta resultat än vad man tidigare kunde. Niclas 

Ottosson säger att man kan få stor räckvidd med små medel, och större möjlighet att 

samla in data och utnyttja det på ett marknadsföringssätt. Han påpekar också att 

nackdelen om företag väljer att inte öppna upp sig är att de tappar mark och den digitala 

närvaron. Hans Hofvergård menar att genom digitala plattformar kan man mäta exakt 

allt och att detta kräver mer analysering än tidigare. Matilda Taylor påpekar att “kraften 

av sociala medier är magisk” för att de erbjuder en stor möjlighet att kunna växa snabbt 

just för att det är så lätt att kunna nå rätt målgrupp och få en stor spridning snabbt. 

 

4.2.3 Egna reflektioner 

Vad som tydligt kan utläsas från intervjuerna under kategorin “Den digitala miljöns 

växande framfart” är att alla respondenter anser att sociala medier har en stark påverkan 

på det digitala landskapet och att det har förändrats. Vi upplever att alla respondenter 

anser att det ändrats i den riktning att företagen blir mer öppna och att en mer enkel och 

humoristisk sida visas från dem tack vare detta. Den digitala miljön har även ökat 

möjligheterna för dem att synas på flera ställen, nå ut snabbare och till specifika 

målgrupper som även enkelt och exakt går att mäta för att veta vad som funkar eller 

inte. Vi upplever också att det tydligt framgår från respondenterna att de anser att 

sociala medier är positivt för dem och att de ser fördelar med att använda sig av dem för 

att kommunicera med nya och befintliga kunder och stärka relationerna med dem. Vad 

gäller bruset, så upplever vi att många av respondenterna anser att det är svårt att ta sig 

igenom bruset då det man gör på sociala medier måste vara relevant för rätt person. Det 



  
 

53 

svåra är också att veta vad man ska göra för att komma igenom bruset då det måste gå 

snabbt, vara relevant och bidra till bättre kommunikationen. Som flera av 

respondenterna säger, upplever även vi att en strategi för aktiviteter på sociala medier är 

på tapeten för att hänga med i utvecklingen. Vi tolkar det så eftersom sociala medier 

inte längre bara är något som privatpersoner använder utan det har kommit att bli ett 

forum och en marknadsföringsplats även för företagsvärlden. Vi upplever däremot 

respondenternas svar som att de använder sociala medier inom ramen för en outtalad 

strategi i syfte att stärka sitt egna varumärke, kommunicera bättre samt som ett verktyg 

för att stärka relationerna till sina kunder. 

 

4.3 Sociala medier - Den blottade sanningen 

4.3.1 Nyckeln till framgång är innehåll 

Ämnet content marketing och vikten av att skapa ett intressant innehåll för att engagera 

och öka interaktion från kunder är inte ett uttalat tema i intervjuguiden. Respondenterna 

Åke Persson (Personlig intervju 2017-04-20), Robert Andersson (Personlig intervju 

2017-04-18), Matilda Taylor (Personlig intervju 2017-04-18), Hans Widell (Personlig 

intervju 2017-04-20) och Hans Hofvergård (Personlig intervju 2017-04-24) tog alla upp 

ämnet och använde begreppen content marketing, innehåll eller engagemang i sina svar 

och kom in på ämnet själva som en viktig synpunkt för området. Vid intervjutillfället 

med Mats Glefors (Personlig intervju 2017-04-19) och Niclas Ottosson (Personlig 

intervju 2017-04-19) ställdes en följdfråga kring ämnet efter frågan “vilken betydelse 

upplever ni att sociala medier har haft för varumärken?” från intervjuguiden. Med 

övriga respondenter, Jimmy Andersson (Personlig intervju 2017-04-21), Joel Eliasson 

(Personlig intervju 2017-04-21), Linn Stigsson-Stern (Personlig intervju 2017-04-21) 

och Alban Krasnici (Personlig intervju 2017-04-18) diskuterades ämnet underliggande 

och därför ställdes ingen följdfråga till dessa även om begreppen inte uttrycktes. 

 

Holliman & Rowley (2014) påpekar att sociala medier främjar till interaktion på 

företagsmarknaden och Kohli et  al. (2015) menar även att sociala medier bidragit till att 

en tvåvägskommunikation skapats. Teorin från både Holliman & Rowley (2014) och 

Kohli et al. (2015) pekar på att nyckeln till framgång på sociala medier ligger i det 

innehåll som förmedlas där och även Hans Widell på Vibra Reklambyrå påpekar att 

content marketing och förmågan att skapa innehåll som är intressant med en bra story 

att kunna bygga vidare på är viktigt. Han säger att deras innehåll ska vara ”tydligt, 
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angeläget, med sympati och även överraskande” och att det inte ska vara fokus på vad 

man säljer, utan att med humor fånga kundernas intresse. Robert Andersson och Matilda 

Taylor säger att det inte handlar om vad företagen tycker, utan det handlar om vart 

kunderna befinner sig och företag måste därför själva engagera sig för då kommer det 

gå ännu bättre. 

”Det svåra och den största utmaningen är att sticka ut och att vara 

unik det är inte så lätt idag. Man måste framkalla någon form av 

reaktion som glädje, förvåning eller sorg, då är det lättare att 

relatera till det.” - Robert Andersson (Personlig intervju, 2017-04-

18). 

Niclas Ottosson och Mats Glefors på ConnectMedia pratar om att man måste göra något 

som inspirerar och lockar till att få besökaren att stanna till och dela det vidare, därför 

har det blivit mer fokus på innehåll och att ha ett syfte bakom det man gör och att tänka 

till innan man lägger ut något på sociala medier. Joel Eliasson och Linn Stigsson-Stern 

på Alarmstreet anmärker att det svåra med sociala medier är att man måste vara 

“blixtcool” snabb, då företag bara har några sekunder på sig innan den som tittar väljer 

att fortsätta och scrolla förbi, och de påpekar att det inte alltid är så lätt att vara det som 

företag. De säger också att kunderna börjar leta mer äkta relationer där humor och 

självinsikt går hem och att varumärken har blivit ”personer” istället. Jimmy Andersson 

på Effect Reklam påpekar att många företag runt dem är medvetna om den sociala 

medievärlden men att de är vilsna och inte vet hur de ska agera. Han säger även att om 

några år kommer utgångspunkten för kommunikation utgå ifrån hur vi ser ut i telefonen. 

Även Hans Hofvergård på Wilson Creative påpekar att man påverkas av alla olika 

sorters budskap hela tiden och att det då handlar om att engagera för att nå igenom. 

”Företag som kommunicerar ut sina budskap genom att informera 

kommer försvinna snabbt på sociala medier, man måste engagera och 

få folk att bry sig, att göra saker som visar att ditt varumärke bryr 

sig.” - Hans Hofvergård (Personlig intervju 2017-04-24) 

Sponder (2013) påpekar att branded content, som gör att ett varumärke får mer social 

synlighet, ökar genom sociala medier vilket därför bör ingå i den långsiktiga 

marknadsföringsstrategin. Kopplingar kan dras mellan detta och Alban Krasnici på 

Media4You som säger att deras mål är att få in användaren till deras plattform som 

presenterar vilka de är så att besökaren ska få en känslan av ”välkommen till oss, det här 
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är vi.” Åke Persson på LevelSeven säger också att genom sociala medier så finns det 

mer valmöjligheter och att det blir lättare att nå ut, men att det handlar om innehåll, det 

som berör är viktigt och vad och hur du skriver, inte hur ofta. 

 

4.3.2 Transparens och ärlighet 

Eftersom alla respondenter under intervjuerna diskuterade föregående ämne: content 

marketing och engagemang, vilket klargjorts ovan, diskuterades även ämnet ”hur 

sociala medier gjort varumärken och företag mer transparenta och ärliga”. Vilket kom 

fram under intervjuguidens frågor ”vilken betydelse upplever ni att sociala medier har 

haft för varumärken?” och ”hur upplever ni att ni kan påverka andra företag genom 

sociala medier?” 

”Genom sociala medier så blottar företag strupen och det som finns 

bakom fasaden och den öppenhet bidrar till att företag behöver vara 

beredda på både positiva och negativa synpunkter.” - Hans 

Hofvergård (Personlig intervju, 2017-04-24) 

Kopplingar till teori från Carlsson (2010) som påpekar att engagemang i sociala medier 

innebär att företag öppnar upp för inblick och dialog, och Aula (2010) som menar att 

företag måste ta till hänsyn de konsekvenser som sociala medier kan resultera i och att 

det inte går att kontrollera. Samt både Aula (2010) och Kaul & Chaudhri (2015) 

framhäver att företagets rykte kan stå på spel så säger Alban Krasnici (Personlig 

intervju 2017-04-18) på Media4You att det både finns för och nackdelar med den 

transparenta sida som sociala medier bidragit till. Han säger att ”det positiva är att att 

alla kan säga vad de tycker och känner, men det kan vara negativt ur ett företags 

synvinkel då det kan sägas mycket negativt om dem.” Även Mats Glefors (Personlig 

intervju 2017-04-19) på ConnectMedia säger att det är tudelat vad gäller om det är bra 

eller inte att vara transparant och att många företag är rädda för att visa upp sig då de ser 

det snarare som ett bekymmer än som ett tillfälle att istället bemöta kunderna rätt och att 

faktiskt ha kontroll över dialogen. Han påpekar även att det kan bli en press för att det 

blir något ytterligare som ska skötas och att det bara leder till förväntningar. Mats 

Glefors anmärker däremot att det kan upplevas märkligt om ett företag inte skulle finnas 

på sociala medier som Facebook, och att kunder skulle tänka ”finns de inte på 

Facebook så finns de inte”. 
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Aula (2010) menar att sociala medier bidragit till att företag utsätter sig för större risker 

och därmed riskerar att få ett sämre anseende då sociala medier genererar i både sann 

och falsk oberäknad information. Enligt Aula (2010) och Leigert (2013) måste därför 

företag reflektera över och bemöta de förväntningar som skapas i sociala medier genom 

att delta i pågående konversationer och bemöta den eventuella kritik och felaktiga 

påståenden som cirkulerar om deras varumärke. Både Jimmy Andersson (Personlig 

intervju, 2017-04-21) på Effect Reklam och Åke Persson (Personlig intervju, 2017-04-

20) på LevelSeven pratar om de fördelar och nackdelar som skapats genom sociala 

medier, som att det kan gå snabbt för nya företag att bli en stjärna på toppen men att det 

även kan gå lika snabbt till att ligga på botten. Jimmy Andersson påpekar att just ”slaget 

för att finnas” existerar hela tiden på den digitala plattformen då allt är transparent och 

på grund av det kan negativa rykten spridas snabbt. Åke Persson framhäver även att det 

kan ha både positiv och negativ inverkan att vara transparent och att det därför är viktigt 

att vara mer vaksam idag än förr om vad man säger och gör och att en strategi därför är 

viktigt. 

 

Eccless et al. (2007) påpekar olika faktorer som kan öka risken för ett försämrat 

anseende genom sociala medier. En faktor är att gapet blir för stort mellan hur 

organisationens rykte är mot hur de är i verkligheten och att bilden som skapats av 

ryktena inte överensstämmer med verkligheten. Lee & Park (2016) påpekar därför att 

transparens kan öka tillförlitligheten och förtroendet för ett varumärke om det 

presenteras på ett mer öppet och ärligt sätt och att ett mer transparent företaget genom 

sociala medier kan få ett gott rykte. Matilda Taylor (Personlig intervju, 2017-04-18) och 

Robert Andersson (Personlig intervju, 2017-04-18) på Viva Media pratar om att de vill 

vara öppna och transparenta och att det gärna får vara lite genomskinligt på sociala 

medier då de vill visa personerna bakom varumärket vilket de också säger visats sig 

vara uppskattat utåt. 

”Genom att ta steget och ta sig ut på sociala medier, och våga öppna 

upp sig genom att möta kundernas både positiva men också negativa 

kommentarer så ökar det även trovärdigheten för kunderna till 

företaget.” - Robert Andersson (Personlig intervju 2017-04-18) 

DiStaso & Bortree (2012) beskriver hur den transparens som skapats genom sociala 

medier har bidragit till att högre krav har ställts på företag när det kommer till att 
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behöva stå till svar för vissa handlingar, beslut och ställningstagande. De menar också 

att sociala medier inte bara är ett nytt kommunikationsverktyg för att marknadsföra sig 

utan ett varumärke kan även påverka sina kunder men också konkurrenter mer vad det 

gäller olika ställningstagande. Både Hans Widell (Personlig intervju, 2017-04-20) på 

Vibra Reklambyrå och Åke Persson på LevelSeven pratar om att man genom sociala 

medier kan påverka mycket och arbeta med ställningstagande och att det handlar om att 

använda sociala medier på rätt sätt och att jobba aktivt med det för då ser man vilken 

kraft det verkligen har. Joel Eliasson (Personlig intervju, 2017-04-21) på Alarmstreet 

säger även att varumärken kommer bli en människa med åsikter och att de då kommer 

kunna yttra sig ytterligare en nivå. Genom detta resonemang kan vi även dra paralleller 

till Kapferer (2012) som poängterar vikten av att se det som finns bakom ett varumärkes 

symbolik och beskriver hur personerna bakom varumärket har en essentiell roll i 

varumärkets kärna och hur det måste lyftas fram för att skapa förutsättningar att stärka 

varumärket. 

  

4.3.3 Egna reflektioner 

Vi upplever att alla respondenter är eniga om att det gäller att synas och sticka ut på 

sociala medier genom ett innehåll som är intressant, roligt eller som på något sätt 

framhäva reaktioner och känslor. Vi får uppfattningen genom respondenternas svar och 

med stöd av teori att det inte är tillräckligt att bara lägga ut en bild på sociala medier 

med företagets logotyp utan det måste vara ett syfte och en plan bakom för att det ska 

lyckas även om det kan vara att visa sig ur en rolig och icke helt seriös vinkel. Vi 

upplever att det som varje företag förmedlar på sociala medier måste handla om mer än 

vad varumärket är, det ska istället visa vad varumärket står för, visa upp personerna 

bakom och även våga och vilja ha åsikter som om det vore en egen person. Vi upplever 

att genom att lyfta fram detta skapas mer utbyte som i sin tur ökar till interaktion med 

kunderna och som kan få företag att växa mer. Gällande transparens och ärlighet som 

sociala medier bidragit till så upplever vi att respondenternas svar skiljer sig åt en aning 

angående om transparens upplevs som en positiv eller negativ faktor ur ett företags 

synvinkel. Men vi ser att alla respondenter är uppmärksamma över hur de använder 

sociala medier eftersom de är medvetna om att det finns risker som att kunder kan 

sprida negativ eller falsk information vilket kan sänka ett varumärke helt. Vi tolkar 

däremot respondenterna som att de ändå anser att sociala medier inte går att vara utan, 
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utan företagen måste finnas där och istället bemöta och kontrollera det som sägs på 

sociala medier. 

 

4.4 Kompletterande kommunikationsmöjligheter  

4.4.1 Sociala medier, en del av helheten   

Den tvåvägskommunikationen som sociala medier har möjliggjort mellan företag och 

deras kunder (Kim & Ko 2011; Cawsey & Rowley 2015) är något som alla 

respondenter ständigt återkommit till i sina intervjuer och samtliga beskriver det som ett 

av de mest positiva karaktärsdragen hos sociala medier. ”Sociala medier har bidragit 

till att enklare skapa relationer” menar Hans Widell (Personlig intervju 2017-04-20) på 

Vibra Reklambyrå, han får även medhåll från Hans Hofvergård (Personlig intervju 

2017-04-24) på Wilson Creative; ”Sociala medier och digitala medier har gjort 

varumärken mer tillgängliga.” Åke Persson (Personlig intervju 2017-04-20) på 

LevelSeven poängterar däremot att det är viktigt att förstå att sociala medier inte 

handlar om sociala medier, utan att det handlar om strategisk kommunikation; ”Det 

handlar om samma saker som det alltid har gjort, kommunikationsförmåga och sociala 

medier är en kommunikationskanal.”  Åke Perssons resonemang kan kopplas samman 

till Gordon et al. (2016) som beskriver hur social marknadsföring och 

varumärkesbyggande handlar om en kommunikationsstrategi och förmågan att kunna nå 

ut oavsett kommunikationskanal. 

 

Åke Persson förklarar; “vem som helst kan jobba med sociala medier men att jobba 

med kommunikation, att strategiskt jobba med sitt varumärke och hur man väljer att 

lyfta fram sitt varumärke i olika kanaler strategiskt är inte enkelt, men oerhört viktigt”. 

Detta kan kopplas samman till Braojos-Gomez et al. (2015) som förklarar att 

framgångsrika företag på sociala medier har förstått hur det kan förbättra sina kunskaper 

och skapa nya affärsmöjligheter samtidigt som de förstått hur de ska tillämpa sociala 

medier för att förbättra sina kundrelationer och skapa en ökad varumärkeslojalitet. 

Csikósová et al (2014) beskriver hur företags integrerade marknadskommunikation har 

utvecklats och blivit mer interaktiv genom de elektroniska kommunikationskanalerna 

som skapats vilket har öppnat upp kommunikationsmöjligheter som inte har funnits 

innan. Cawsey & Rowley (2015) nämner även hur företag på företagsmarknaden kan 

använda sig av sociala medier dels för att förbättra kommunikationen med sina kunder 

och leverantörer men också för att bygga upp nya relationer och öka förtroendet till 
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potentiella kunder. Jimmy Andersson (Personlig intervju 2017-04-21) på Effect Reklam 

är enig med teorin och beskriver dessutom hur sociala medier gentemot den traditionella 

kommunikationen särskiljs genom den ökade interaktionen och att kunna nå ut till sina 

kunder på en ökad individualiserad nivå. Ottosson & Parment (2016) poängterar dock 

hur möjligheten till att kunna kommunicera med kunderna genom flera 

kommunikationskanaler har bidragit till att företag behöver vara ännu mer 

konsekventa  i sitt användande av logotyp, färger och typsnitt i sina budskap. Det 

behöver även finnas en strategiskt röd tråd genom både tryckta material och digitala 

budskap för att kunden ska få samma känsla oavsett vilken kommunikationskanal 

företaget väljer att tillämpa. Detta är något som respondenterna delvis håller med om 

och de menar att det i grunden behöver finnas en röd tråd i samtliga 

marknadsföringsinsatser så att kunderna förknippar insatser i alla de olika 

kommunikationskanalerna med företaget. Däremot menar Matilda Taylor (Personlig 

intervju 2017-04-18), Robert Andersson (Personlig intervju 2017-04-18) och Niclas 

Ottosson (Personlig intervju 2017-04-19) att det är viktigt att hitta en egen strategi för 

varje kanal utifrån vad man vill uppnå genom i varje kommunikationskanal och att man 

därför inte kan ha samma strategi för alla sina kanaler. 

 

De digitala kommunikationskanalerna beskrivs av Agnihotri et al. (2016) som ett 

positivt komplement till företagens övriga kommunikation för att förbättra kundernas 

positiva erfarenheter, kundnöjdhet och förtroende till företaget. Även Leigert (2013) står 

bakom Agnihotri et al. och menar att sociala medier inte helt kan ersätta de traditionella 

kanalerna men kan ses som ett värdefullt kompletterande sätt för företag att 

kommunicera och interagera med sina kunder. Baserat på företagets karaktär och 

inställning till sociala marknadskommunikationer styrs sedan enligt Leigert i hur hög 

utsträckning sociala medier ska tillämpas som ett komplement. Detta kan kopplas till 

Joel Eliassons (Personlig intervju 2017-04-21) resonemang att det är viktigt att 

komplettera sociala medier med företagets fysiska kommunikation och att 

kommunikationen hela tiden måste komplettera varandra och anpassas utifrån företaget 

attribut för att det ska upplevas som sammanhängande för kunden. Hans Widell 

använder ordet ”korsbefruktning” och menar att företag hela tiden ska sträva efter att 

tillämpa och blanda olika kommunikationskanaler; ”Allting hänger ihop, bra 

marknadsföring är inte så isolerad längre till bara en kanal utan hänger ihop i en 

strategi som sprids genom många olika kanaler”. Hans Widells och Joel Eliassons 
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resonemang stärks också av Bodnar & Cohen (2012) och Gordon et al. (2016) som 

påpekar att företag bör se sociala medier som en del av en större maskin och ytterligare 

en del i varumärkens kommunikationsstrategier. Det är något som även Åke Persson 

uttrycker att sociala medier är en del av helheten och ett bra komplement till resterande 

kommunikationsinsatser men att det viktigaste fortfarande är att hitta en bra mix av 

kommunikationskanalerna. 

 

4.4.2 Kommunikationens grunder - Den fysiska interaktionen 

Vad som är gemensamt för samtliga respondenter i diskussionen om hur samspel och 

interaktion mellan ett företag och deras kund yttra sig, är att det är den fysiska 

interaktionen i olika utsträckningar är grundläggande för hur relationen utvecklas. 

Precis som Gummesson (2008) menar att den digitala interaktionen inte helt kan ersätta 

den fysiska, hävdar Åke Persson (Personlig intervju 2017-04-20) på LevelSeven och 

Hans Widell (Personlig intervju 2017-04-20) på Vibra Reklambyrå att den fysiska och 

elektroniska interaktionen kan komplettera varandra men att den fysiska interaktionen 

måste vara fundamental. Joel Eliasson (Personlig intervju 2017-04-21) uttrycker hur 

sociala medier är en del av relationerna med kunderna men att de fysiska mötena är 

viktigare och att man därför inte ska lägga alltför stor vikt på sociala medier utifrån ett 

primärt kommunikationssyfte. Istället menar respondenten att; ”sociala medier bör ses 

som ett roligt komplement till hur vi bygger relationer”. Något som även stärks av 

Leigert (2013) som beskriver hur den fysiska interaktionen bör ses som grunden för 

relationsutveckling men att sociala medier samtidigt ska ses som ett värdefullt 

komplement för att ge företag möjligheten att lättare kunna kommunicera och interagera 

med sina kunder. Detta är något som även Ellis (2011) poängterar och som kan kopplas 

samman med både Leigert och Joel Eliassons argumentation. Ellis menar att det fysiska 

mötet upprätthåller en sann dialog mellan företaget och kunden och att förmågan att 

lyssna och reagera på kundens intressen skapar en relationsdialog som inte är möjlig 

genom de digitala kanalerna. 

 

Ur diskussionen kring den fysiska interaktionens primära betydelse för 

relationsbyggande kan en viss skillnad skymtas beroende på respondenternas 

generationstillhörighet. Åke Persson, tillhör en generation som inte har vuxit upp med 

sociala medier och han poängterar att; ”Relationsbyggandet på sociala medier kan ju 

skapas genom att man gillar eller delar något som leder till en kontakt, med det som 
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aldrig kommer att försvinna eller gå ur tiden är det personliga mötet”. Han får även 

stöd av Hans Widell på Vibra Reklambyrå och Jimmy Andersson (Personlig intervju 

2017-04-21) som tillhör samma generation, respondenterna menar att den personliga 

och fysiska kontakten bidrar till att hålla dialogen och relationen med kunden levande 

vilket den digitala interaktionen inte kan tillgodose på samma sätt. Robert Andersson 

(Personlig intervju 2017-04-18) och Matilda Taylor (Personlig intervju 2017-04-18) på 

Viva Media är två respondenter från den yngre generationen som till viss del 

ifrågasätter det fysiska mötet som grundläggande för relationsskapande och uttrycker 

istället att sociala medier nästan ersatt det fysiska mötet genom sin enkelhet och sina 

virala kontaktmöjligheter. Robert Andersson förtydliga och beskriver hur sociala medier 

bidragit till att lättare kunna utveckla redan befintliga relationer genom den öppenhet 

och tillgänglighet som finns och att lättare kunna jobba med mjuka värden blandat med 

nytta. Matilda Taylor vidareutvecklar i samma intervju och menar att den yngre 

generationen har öppnat upp förutsättningarna för företag att utveckla sina relationer 

genom digital interaktion då den fysiska interaktionen inte är lika viktig dem. Båda 

generationernas syn på den fysiska interaktionens primära betydelse kan kopplas 

samman till Prenkert (2016) förklaring där han menar att relationer till stor del påverkas 

av de deltagande parternas karaktär och inställning samt hur parterna gemensamt 

utvecklar de interaktionsprocesser som de deltar i. 

 

4.4.3 Egna reflektioner 

Utifrån respondenternas svar visar det sig att den tvåvägskommunikation som sociala 

medier har möjliggjort mellan företag och deras kunder anses vara ett av de mest 

positiva fördelarna med sociala medier. Däremot poängteras det flera gånger att sociala 

medier inte ska ses som sociala medier utan som ytterligare en del i företagens 

strategiska kommunikation. Det visar sig även med stöd av teorin att sociala medier bör 

ses som ett värdefullt komplement till resterande kommunikationskanaler och att det 

enligt respondenterna ska tillämpas utifrån en del av helheten där en strategisk mix av 

de olika kommunikationsinsatserna är av störst betydelse. Däremot upplever vi en 

tvetydighet för hur stor del sociala medier ska anses ha i den totala kommunikationen 

och att skillnaderna upplevs baseras på respondentföretagens egna inställning och 

kunskaper kring sociala medier. 
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Utifrån resultatet har det visat sig att den fysiska interaktionen beroende på 

generationstillhörighet i olika utsträckningar är grundläggande för relationsutvecklingen 

mellan ett företag och deras kund. Vi upplever att de respondenter som tillhör den 

generationen som inte är uppväxta med sociala medier i större utsträckning anser att den 

fysiska och personliga interaktionen är av större vikt för att hålla relationen med kunden 

levande och skapa ett djupare förtroende. Medan den yngre generation istället anser att 

sociala medier snarare bidragit till att det fysiska mötet nästan har ersatts av det digitala 

genom sin enkelhet och sina virala kontaktmöjligheter. Resultatet visar även att den 

yngre generationen har öppnat upp för nya förutsättningar för företag att kunna utveckla 

sina relationer genom mer digital interaktion då det för den yngre generationen inte är 

lika viktigt med fysisk interaktion. 

  



  
 

63 

5 Slutsats  
 detta avslutande kapitlet redovisar vi svaren på studiens forskningsfrågor som har 

genererats genom den teoretiska och empiriska diskussionen i föregående kapitel. 

Utöver svar på studiens forskningsfrågor presenteras även studiens teoretiska och 

praktiska bidrag  till forskningens område. 

 

5.1 Svar på forskningsfrågorna 

Syftet med denna studie var att undersöka hur småföretag inom mediebranschen 

använder sig av sociala medier för att stärka sina relationer, sitt eget varumärke på 

företagsmarknaden och hur en bakomliggande strategi för detta var utformad. De 

utvalda medieföretag för denna studie är verksamma inom Kalmar län vars verksamhet 

riktar sig mot att stärka andra företags varumärken genom olika 

marknadsföringskanaler. Syftet delades in i tre forskningsfrågor. För att på ett tydligt 

sätt besvara studiens tre frågeställningar, har vi valt att presentera respektive fråga och 

svar var för sig enligt nedan: 

 

1. Vilka strategier har de utvalda medieföretagen för att stärka sitt varumärke 

genom sociala medier på företagsmarknaden? 

 

Av studiens resultat har det framkommit att respondenterna anser att en noga utarbetad 

strategi är nödvändig vid tillämpning av sociala medier på företagsmarknaden för att 

lyckas med marknadsföringsinsatser något som även framförs av Sponder (2013), 

Grönroos (2013) och Percey (2008). Det som vi finner intressant med detta är dock att 

samtliga respondenter endast diskuterar detta resonemang utifrån ett kundperspektiv och 

sina egna kunders verksamheter och inte utifrån sitt egna varumärkesbyggande. De 

poängterar betydelsen av en välarbetad strategi för de digitala 

kommunikationskanalerna för att företag ska lyckas på de sociala plattformarna vilket 

även är i linje med Braojos-Gomez et al. (2015) och Chaffey & Ellis-Chadwick (2016). 

Men samtidigt skapas en tvetydig bild när samtliga respondenter beskriver hur de inte 

har någon egen uttalad strategi för de sociala kommunikationskanalerna för sitt egna 

varumärke även om samtliga varumärken i den här studien är verksamma på dagens 

stora sociala plattformar. 

 

I 
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Det har genom den här studien framkommit att bristen av tid och resurser för att stärka 

sitt eget varumärkesbyggande genom sociala medier är grunden till den uteblivna 

digitala strategin enligt samtliga respondenter. Istället är deras verksamheter utformade 

för att göra sina kunders varumärken framgångsrika och de har medvetet valt att deras 

egna varumärke inte ska synas mer än kundens vilket bidragit till att deras egna 

marknadsföringsinsatser fått stå tillbaka. Det har i den här studien emellertid visat sig 

att det är genom kundernas framgångar som respondenternas egna varumärken indirekt 

stärks utan att de enligt respondenterna strategiskt behöver arbetar för de. Utifrån 

studiens resultat har ett mönster på respondenternas agerande på sociala medier 

uppenbarat sig och utifrån deras svar har vi kunnat tolka det som att dem inte är 

medvetna om hur deras eget agerande på sociala plattformar tar sig i uttryck i det 

faktiska stärkandet av deras varumärke. Det har under samtliga intervjuer framkommit 

att sociala medier idag hos de medverkande företagen tillämpas genom vad Grönroos 

(2013) klassificerar som oplanerad kommunikation, och där det är vanligt 

förekommande att de anställda får ansvara för företagets uppdateringar under olika 

tidsintervaller vilket ofta resulterar i impulsiva och oreflekterade publikationer utan en 

strategiskt plan. Det har däremot visat sig att genom att låta personalen vara delaktig 

och synas på varumärkets sociala plattform så öppnar varumärket upp och visar en mer 

transparent sida samtidigt som kunden får ta del av personerna bakom varumärket vilket 

har visat sig skapa en ökad tillförlitlighet och förtroende för varumärket något som även 

Lee & Park (2016) beskriver. Utifrån studiens resultat så upplevs det emellertid inte 

som att de medverkande företagen är medvetna om den underliggande strategin som de 

faktiskt skapar för deras varumärkesstärkande när de lyfter fram personalen och öppna 

upp sin verksamhet för kunderna. Istället verkar respondenterna uppleva sitt agerande 

som en lättsam aktivitet där de får möjlighet att visa upp personerna i företaget, sin 

arbetsplats och hur stämningen är på kontoret utan någon större eftertanke. Vi ser 

däremot att utifrån studiens resultat där samma mönster har visat sig hos samtliga 

respondent-företag att detta är att anse som en strategi för varumärkesstärkande även om 

respondenterna idag inte är medvetna om att de faktiskt tillämpar en strategi genom sitt 

agerande på sociala plattformar.   

 

Baserat på studiens resultat har det även framkommit att rekommendationer genom 

referenser av andra kunders framgångar är något som respondenterna värdesätter högt 

och som genererar i högre trovärdighet och tillförlitlighet till deras varumärke vilket 
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även stämmer överens med Roelens et al. (2016) resonemang. Referensmarknadsföring 

har i den här studien visat sig vara den idag den huvudsakliga 

marknadsföringsaktiviteten för samtliga respondenter både i de traditionella och digitala 

marknadsföringskanalerna. Däremot så antyder studiens resultat att respondenterna inte 

har uppfattat referensmarknadsföring som en del av sin strategi för att stärka sitt 

varumärke vilket vi kan dra paralleller till Berman (2016) som beskriver 

referensmarknadsföring som den minst förstådda marknadsstrategin. Istället är vår 

uppfattning att respondenterna betraktar referensmarknadsföring som förtjänad 

marknadsföring där företaget inte behöver lägga ytterligare resurser utan snarare ser det 

som ett positivt bidrag från tidigare lyckade arbetsinsatser med andra kunder. 

Respondenternas tolkning av referensmarknadsföring kan definieras som en omedveten 

eller outtalad strategi hos de medverkande företagen men som vi enligt det resultat vi 

har fått fram i denna studien anser ska benämnas som en strategi då det tillämpas hos 

samtliga respondent-företag. 

 

Sammanfattning: På grund av bristen på tid och resurser och att inte vilja synas mer än 

sina kunder tillämpas idag sociala medier hos respondenterna utan en utarbetad strategi 

och ses istället som en lättsam aktivitet där företagen kan visa upp sin personal och 

aktiviteter på kontoret. Studiens resultat har emellertid visat att respondenterna inte är 

medvetna om den underliggande strategin som de faktiskt skapar för deras 

varumärkesstärkande när de lyfter fram personalen på sociala plattformar något som vi 

menar är att anse som en strategi då samma mönster har visat sig hos samtliga 

respondent-företag. Studiens resultat har dessutom visat att respondenterna använder 

referensmarknadsföring som en omedveten strategi för att stärka sitt varumärke i både 

traditionella och sociala kommunikationskanaler vilket vi också menar ska definieras 

som en strategi då det även här är ett återkommande mönster hos samtliga respondent-

företag. 

 

2. Vad innebär sociala medier för de utvalda medieföretagens sätt att arbeta med 

att utveckla sina kundrelationer? 

 

Resultatet i denna studie visar att respondenterna anser att sociala medier påverkar dem 

och utvecklingen av deras befintliga kundrelationer i en positiv riktning då det 

framkommit att sociala medier främjar till möjligheten att nå ut och kommunicera 
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enklare, snabbare, direkt och med en öppnare dialog. Alla respondenter är eniga med 

teori från Aula (2010), Kim & Ko (2011) och Gordon et al. (2016) som säger att sociala 

medier ökar till interaktion som underlättar för kommunikation och att varumärket i sig 

blir mer socialt. Vi kan därför framhålla att detta är en positiva faktorer som sociala 

medier medför för företagens utveckling av sina kundrelationer och att resultat och teori 

stämmer överens. Vi ser även att sociala medier underlättar för företagen när det 

kommer till att vara mer på kundens nivå och inte utmärka en hierarki utan att istället 

utge sig på en mer fri och humoristisk nivå som även det kan anses vara en positivt 

bidragsfaktor som framkommit av sociala medier. Vi ser däremot att detta inte 

understöds av alla respondenter. Majoriteten av denna åsikt är de respondenter som 

anses tillhöra en yngre generation vars företag mer fokuserar på evenemang eller vars 

många kunder finns utanför Kalmar län. Inom detta område kan vi därför dra paralleller 

till teori från Grönroos (2013), Gummesson (2008), Andersen (2005), Braojos-Gomez 

et al. (2015), Cawsey & Rowley (2015) och Clark & Melancon (2013) som alla pratar 

om vikten av och dra kopplingar mellan relationsmarknadsföring och sociala medier för 

ökad lojalitet till ett varumärke. Det har även framkommit i resultatet, vilket stöds av 

Kapferer (2012), att det även handlar om att se bakom varumärkets symbol. Vi ser 

därför även här att resultatet från vissa respondenter stämmer med teori om att sociala 

medier medför till att möjliggöra och öka chansen till att utveckla relationer på en mer 

lättsam nivå samt på ett mer äkta sätt visa personerna bakom varumärket och att det inte 

bara är en symbol utan en företagskultur. 

 

DiStaso & Bortree (2012) samt Lee & Park (2016) påpekar att transparens skapats 

genom sociala medier och att det ökar tillförlitligheten och förtroendet till ett 

varumärke. Dessutom påpekar Carlsson (2012) att sociala medier öppnar upp för dialog 

och inblick. I enlighet med teorin så visar studiens resultat att de utvalda företagen blivit 

mer transparenta i hur och vart de syns, men att de just måste synas för att bekräfta eller 

utveckla relationerna med sina kunder. Däremot kommer det fram i resultatet att 

transparens både anses vara positivt och negativt och vi ser dessutom skillnader i svaren 

mellan respondenter från en generation som inte vuxit upp med sociala medier i samma 

utsträckning. De är nämligen mer restriktiva i sina svar och menar på att det medför 

risker som att kunder eller utomstående personer kan skada varumärket i den betydelse 

att de kan säga negativa kommentarer eller ge falska förespeglingar. Det framkommer 

också att alla respondenter tydligt är överens, i enlighet med Gummesson (2008), om att 
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de måste finnas på sociala medier för att finnas kvar och konkurrera på ett nytt sätt då 

det digitala landskapet inte kommer att försvinna. Detta resonemang stärks i enlighet 

med Truong & Simmons (2010) samt Holliman & Rowley (2014) som talar om denna 

nya utvecklingen där effekten av pull-marknadsföring har kommit att bli betydelsefull. 

Vi ser även att det finns en parallell till samma teori, då det framkommer i resultatet att 

potentialen för att lyckas med marknadsföring som drar kunderna till dem, synas bättre 

och stärka relationerna handlar om en sak. Att med ett unikt och enkelt innehåll, som 

förmedlar en personlig innebörd som engagerar och sticker ut i bruset. I enlighet med 

Braojos-Gomez et al. (2015) så påpekar respondenterna att sociala medier möjliggör 

chansen att nå ut och få en snabbare och bredare spridning vilket medför att småföretag 

erbjuds fler möjligheter att konkurrera och synas på marknaden likvärdigt med större 

företag. Utifrån möjligheten att utveckla relationer genom sociala medier så ser vi att 

småföretagen som främst vänder sig till en lokal marknad anses mer trovärdiga i sin 

kundkrets genom sociala medier då de får större möjlighet att visa upp personerna 

bakom varumärket.  

 

Sammanfattning: Sociala medier möjliggör att bibehålla och utveckla kundrelationer 

mer öppna, personliga, humoristiska och äkta som medför att de blir mer trovärdiga 

vilket vi tolkar ökar chansen för långsiktiga och hållbara relationer som gynnar både 

respondenternas företag och deras kunder. Vi ser även att sociala medier öppnar upp 

varumärket och gör det till mer än bara en symbol och det får ett innehåll som är värt att 

dela med sig av och visa upp för att stärka varumärket utåt genom personerna bakom 

det.  

 

3. Hur stor roll spelar sociala medier för de utvalda medieföretagens totala 

marknadskommunikation?  

 

Av studiens resultat har det framkommit att sociala medier är en viktigt faktor för 

respondenterna som alla anser att deras företag måste finnas på dessa plattformar för att 

konkurrera om att synas på marknaden. Det har även framkommit i resultatet att det 

tack vare sociala medier har blivit enklare att skapa relationer och att de har gjort 

varumärken mer tillgängliga och att det därför är en viktig marknadsföringskanal för de 

utvalda företagen i denna studie. I enlighet med Gordon et al. (2016), Braojos-Gomez et 

al. (2015), Csikósóva et al. (2014) och Cawsey & Rowley (2015) ser vi därför att 
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resultatet stämmer överens med teorin. Vi kan däremot se att det framkommit i 

resultatet att sociala medier inte är det essentiella för respondenterna utan att det ingår 

som ett komplement och som en del av helheten för alla kommunikations- och 

marknadsföringsverktyg. Vi ser därför stora likheter med teori från Agnihotri et al. 

(2016) och Leigert (2013) som talar om sociala mediers fördelar och att det är ett 

värdefullt verktyg för att kommunicera och interagera med kunder, men att det endast 

ses som ett komplement och att det därför inte kan ersätta alla traditionella kanaler. 

Studiens resultatet visar därför att respondenterna anser att det är viktigt att använda sig 

av sociala medier för att komplettera upp marknadskommunikationen men att helheten 

är viktigare och att ha en röd tråd genom alla sina traditionella kanaler tillsammans med 

sociala medier. Vi kan därför se att det framkommit att sociala medier är en del av 

helheten som respondenterna anser vara ett viktigt och nödvändigt komplement för 

deras kommunikationsstrategi. 

 

Resultatet för denna studie visar istället att det är den fysiska interaktion som är en 

grundläggande faktor för kommunikation vilket har visat sig vara en viktig del för 

respondenternas relationer och uppbyggnaden av respektive företags varumärke. Vi kan 

se att det framkommer ett likartat mönster från respondenterna i resultatet som visar att 

det inte är sociala medier i sig utan personerna bakom som ligger till grund för att 

utveckla och stärka relationerna och agera marknadskommunikation utåt. I enlighet med 

Gummesson (2008) som säger att den digitala interaktionen inte helt kan ersätta den 

fysiska, tillsammans med Leigert (2013) och Ellis (2011) ser vi därför att resultatet 

främst visar att sociala medier inte kan ta över eller ersätta det som fysisk interaktion 

ger i en relation eller när det används som marknadsföring för varumärket.  

 

Vi ser skillnader i resultatet, både mellan respondenter och i förhållande till teorin då de 

respondenter som tillhör det största av de utvalda företagen och som dessutom har flera 

kunder utanför Kalmar Län, inte anser att den fysiska interaktionen är lika 

grundläggande för dem. Vi kan utläsa kopplingar till att de inte anser detta då det inte 

alltid går att fysiskt träffas på grund av geografiska förhållanden. Resultatet från dessa 

respondenter visar därför att andra kommunikationssätt, som sociala medier är att 

föredra då de gör det lättare för det företaget att bibehålla och utveckla deras relationer. 

Vi ser även skillnader i resultatet i form av åldersskillnader mellan respondenterna där 

de som tillhör en yngre generationen, som respondenterna på det största företaget men 
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även från andra, anser att sociala medier i stora drag kan ersätta det fysiska mötet mer 

och mer. De respondenter som tillhör en generation som inte vuxit upp med sociala 

medier på samma sätt anser däremot att det är ett kompletterande 

kommunikationsverktyg men att det aldrig skulle ersätta det fysiska mötet. Därför ser vi 

att sociala medier är en större del av den totala marknadskommunikationen hos de större 

företagen med icke lokalt anknutna kunder samt de respondenter som tillhör en yngre 

generation, än vad de är hos de företagen som är mindre, som jobbar med fler lokala 

kunder eller tillhör en tidigare generation. Detta kan dessutom kopplas till teori från 

Prenkert (2016) som säger att relationen påverkas av de deltagande parters olika 

karaktärer och inställning samt hur olika aktörer gemensamt utvecklar dessa 

interaktionsprocesser som de deltar i. 

 

Sammanfattning: Vi kan utläsa från resultatet att sociala medier är här för att stanna och 

att de utvalda företagen anser att deras marknadskommunikation inte skulle vara hel 

utan att de finns på sociala medier då det blivit en viktigt del för företagens sätt att synas 

på. Resultatet visar däremot att sociala medier inte är det essentiella utan att det är ett 

komplement som lyfter deras totala marknadskommunikation. Vi ser skillnader i 

resultatet där yngre respondenter samt ett större företag med icke lokalt anknutna 

kunder anser att det fysiska mötet går att ersätta till viss del genom sociala medier. Men 

att det mest essentiella för de andra respondenterna är just det fysiska mötet, den 

personliga interaktionen mellan företagen och deras kunder och det är personerna 

bakom som är deras viktigaste tillgång för deras totala marknadskommunikationen. 

 

5.2 Återkoppling till studiens syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur småföretag inom mediebranschen 

använder sig av sociala medier för att stärka sina relationer, sitt eget varumärke på 

företagsmarknaden och hur en bakomliggande strategi för detta är utformad. 

Avslutningsvis vill vi därför återkomma till de huvudsakliga slutsatser denna studie 

påvisar: 

 

Småföretag inom mediebranschen använder sig av sociala medier för att stärka och 

utveckla sina befintliga relationer samt stärka sitt egna varumärke genom att det öppnar 

upp för enkelhet, transparens, humor och genom att visa upp personerna bakom 

varumärket. Genom sociala medier kan företagen lättare lyfta fram varumärket mer 
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socialt och göra det mer personligt och på så sätt komma närmare kunderna och öka 

varumärkets trovärdighet och värde. Det är inte varumärket i sig som är kärnan, utan 

personalen, och som också utgör grunden för att stärka relationer med kunder och 

varumärket. Småföretag inom mediebranschen skulle inte klara sig och dö ut utan 

sociala medier då det är en viktigt del i deras totala marknadskommunikation som 

genomsyrar allt de gör i det digitala landskapet. Däremot kan det inte ersätta den fysiska 

interaktionen och dess fördelar helt och därför är inte sociala medier det mest essentiella 

för företagens marknadskommunikation, trots att det stärker relationerna och bidrar till 

ett mer trovärdigt, öppet och personligt varumärke. De använder sig dessutom av 

sociala medier inom ramen för en icke uttalad strategi idag men som vi anser är att 

definiera som en strategi då samma mönster på hur de väljer att agera på sociala medier 

har visat sig i samtliga respondent-företag.  

 

Referensmarknadsföring genom sociala medier är den tydligaste 

marknadsföringskanalen enligt studiens resultat men som inte heller används som en 

helt planerad strategi idag hos de medverkande företagen. Resultatet påvisar att 

referensmarknadsföring möjliggörs lättare genom sociala medier som öppnar upp för en 

enklare och snabbare kommunikation. Vi har däremot funnit ett mönster i resultatet som 

vi anser ska definieras som en strategi för varumärkesstärkande utifrån hur respondent-

företagen väljer att tillämpa referensmarknadsföring idag. Vi menar avslutningsvis att 

företag därför borde anamma detta som en större del av sin totala 

marknadskommunikation och göra sociala medier och referensmarknadsföring till en 

medveten strategi i sin marknadsföring för att stärka sitt varumärke och sina relationer 

på företagsmarknaden. 

 

5.3 Studiens praktiska och teoretiska betydelse 

Den praktiska betydelsen som denna studie har bidragit med kan vara till stor nytta för 

både de medverkande respondent-företagen men även för likartade företag inom samma 

bransch. Studiens resultat kan bidra med att skapa riktlinjer och utveckla en 

genomarbetad strategi för hur de ska tillämpa sociala plattformar som ett 

kompletterande verktyg att öka interaktion och utveckla både nya och befintliga 

kundrelationer och visa en mer personlig sida av sitt varumärke som skapar trovärdighet 

och tillförlitlighet för kunderna. Dessutom kan denna studie hjälpa dem att bli mer 

medvetna om de fördelar som referensmarknadsföring tillhandahåller och istället för en 
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omedveten strategi skapa en medveten strategi kring detta för att stärka sitt varumärke 

ytterligare genom referenser. Vi hävdar även, med försiktighet att delar av studiens 

resultat går att applicera på andra småföretag på andra företagsmarknader. Argumentet 

för detta är att företag behöver tillämpa fler kommunikationskanaler i sin totala 

marknadskommunikation för att fortsätta kunna nå ut till sina kunder på de plattformar 

som de befinner sig på. Det teoretiska bidraget i denna studien fyller det tidigare 

forskningsgap som funnits inom hur medieföretag på företagsmarknaden kan använda 

sig av sociala medier för att stärka sitt egna varumärke och utveckla relationerna med 

deras kunder. Resultatet av studien öppnar även upp för vidare diskussion kring 

varumärkesstärkande genom sociala medier och hur strategier kring detta kan utformas 

baserat på varumärke. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Med fokus på hur medieföretag kan stärka sitt varumärke och sina relationer på 
företagsmarknaden genom sociala medier kommer vi diskutera följande frågor:  
 

1. På vilka sätt upplever ni att sociala medier har ändrat sättet för företag att 

marknadsföra sig på mot andra företag?  

 

2. Hur har er marknadsföring mot andra företag utvecklats från att ni startade tills 

idag? 

 

3. Vilken betydelse upplever ni att sociala medier har haft för varumärken? 

 

4. Hur upplever ni att ni kan påverka andra företag genom sociala medier? 

 

5. På vilka sätt upplever ni att sociala medier påverkar relationsuppbyggnad med 

företagskunder? 

 

6. Vilka möjligheter ser ni med sociala medier för att stärka ert egna varumärke? 

 

7. Upplever ni svårigheter med att nå ut med ert egna varumärke eller stärka ert 

egna varumärke? 

 

8. Vilken roll har sociala medier på er totala marknadskommunikation? 

  



  
 

II 

Bilaga 2 – Operationaliseringsmodell 

 
Teoriavsnitt Syfte och 

forsknings-
frågor 

Fråga Frågans syfte Referens 

Sociala 
medier 
Marknads-
föring 
Business- 
to- business 

Syfte 1. På vilka sätt 
upplever ni att 
sociala medier har 
ändrat sättet för 
företag att 
marknadsföra sig 
på mot andra 
företag? 

Att förstår på vilket 
sätt sociala medier 
bidragit med eller 
underlättat för 
företag att 
marknadsföra sig 
B2B. 

Kim & Ko 
(2011), 
Agnihotri et 
al. (2016), 
Michealidou 
et al. (2011). 

Varumärkes
-värde 
Business-
to-business 
Sociala 
medier 

Forsknings-
fråga 3 
och 
Syfte 

2. Hur har er 
marknadsföring mot 
andra företag 
utvecklats från att 
ni startade tills 
idag? 

Att förstå hur stor 
inverkan och roll 
sociala medier har 
och har haft för 
företagens media 
strategi och 
varumärke. 

Chawsey & 
Rowley 
(2015), Leek 
& 
Christodouli
des (2012). 

Varumärkes
-byggande 
sociala 
medier 

Forsknings-
fråga 1 
och 
Syfte 

3. Vilken betydelse 
upplever ni att 
sociala medier har 
haft för 
varumärken? 

Undersöka om 
företagen har en 
medveten/underligga
nde strategi i sociala 
medier för 
varumärken generellt 
samt deras egna. 

Grönroos 
(2013), 
Kohli et al. 
(2015), 
Braojos-
Gomez, 
Benitez-
Amado & 
Llorens-
Montes 
(2015). 

Uppbyggna
den av 
sociala 
medier 

Forskningsf
råga 2 

4. Hur upplever ni 
att ni kan påverka 
andra företag 
genom sociala 
medier? 

Vad i de sociala 
medier är det som 
kan påverka andra 
företag och på vilket 
sätt. 

Michaelidou 
et al. (2011), 
Holliman & 
Rowley 
(2014), 



  
 

III 

Relations-
marknads-
föring 
Marknads-
föring 
Business-
to-business 

Forsknings-
fråga 2 
och 
Syfte 

5. På vilka sätt 
upplever ni att 
sociala medier 
påverkar 
relationsuppbyggna
d med 
företagskunder? 

Undersöka om 
sociala medier i 
företags-
sammanhang 
underlättar eller 
förvårar relationerna 
på något sätt. 

Clark & 
melancon 
(2013), 
Grönroos 
(2013), 
Gummesson 
(2002), 
Andersen 
(2005), Gil-
Saura et al. 
(2009) 

Varumärkes
-byggande 
genom 
sociala 
medier 
Referens-
marknads-
föring 

Forsknings-
fråga 2 
och 
Syfte 

6. Vilka möjligheter 
ser ni med sociala 
medier för att 
stärka ert egna 
varumärke? 

Undersöka om 
sociala medier i 
företags-
sammanhang 
underlättar eller gör 
det svårare eller 
lättare att förmedla 
det egna varumärket 
på något sätt. 

Grönroos 
(2013), 
Kohli et al. 
(2015), 
Braojos-
Gomez et al. 
(2015),  Ber
man (2016), 
Kumar et al 
(2015), 
Roelens et 
al. (2016). 

Faktorer att 
beakta med 
sociala 
medier 

Forsknings-
fråga 2 

7. Upplever ni 
svårigheter med att 
nå ut med ert egna 
varumärke eller 
stärka ert egna 
varumärke? 

Att undersöka om 
respondenterna 
upplever några 
hinder med att 
använda sig av 
sociala medier B2B 

Aula (2010), 
Eccless et al. 
(2007), Lee 
& Park 
(2016), 
DiStaso & 
Bortree 
(2012). 

Sociala 
medier i 
företagens 
integrerade 
marknads-
kommunika
tion 

Forsknings-
fråga 3 

8. Vilken roll har 
sociala medier på 
er totala 
marknadskommunik
ation? 

Belysa vad som 
anses vara den 
viktigaste 
beståndsdelen i 
marknadskommunik
ationen och om hur 
stor del av det 
sociala medier 
spelar. 

Bodnar & 
Cohen 
(2011), 
Percy 
(2008), 
Csikósová et 
al (2014), 
Grönroos 
(2013), 
Mulhern 
(2009),  Otto
sson & 
Parment 
(2016) 

Figur 1: Operationalisering av frågor, egen. 



  
 

IV 

Forskningsfrågor: 

1. Vilka strategier har de utvalda medieföretagen för att stärka sitt varumärke 

genom sociala medier på företagsmarknaden?  

 

2. Vad innebär sociala medier för de utvalda medieföretagens sätt att arbeta med 

att utveckla sina kundrelationer?  

 

3. Hur stor roll spelar sociala medier för de utvalda medieföretagens totala 

marknadskommunikation?  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur småföretag inom mediebranschen 

använder sig av sociala medier för att stärka sina relationer, sitt eget varumärke på 

företagsmarknaden och hur en bakomliggande strategi för detta är utformad. De utvalda 

medieföretag för denna studie är verksamma inom Kalmar län vars verksamhet riktar 

sig mot att stärka andra företags varumärken genom olika marknadsföringskanaler. 

  



  
 

V 

Bilaga 3 – Företagsbeskrivningar 

Alarmstreet Reklam 

Alarmstreet är uppdelat i två avdelningar, Alarmstreet media som sysslar med 

kundtidningar och event som startades 2005 och Alarmstreet reklam som är en renodlad 

reklambyrå som startades 2012. På företaget jobbar det 14 personer. Större delen av 

kunderna är lokalt förankrade företag (Alarmstreet, 2017). 

 

ConnectMedia 

ConnectMedia är en mediebyrå inom reklam, media och webb som erbjuder hjälp med 

allt från traditionella och digitala medier till trycksaker och webb. Tjänster som de 

erbjuder är hjälp med marknadsstrategi, digital marknadsföring, webbplatser, 

copywriting och grafisk design. Huvudkontoret finns i Kalmar och regionkontor är 

belägna utanför Växjö och Malmö. Större delen av företagets kunder finns i södra 

Sverige och är allt från enmansbolag till större koncerner. Företaget bildades 2007 och 

har i dagsläget 21 anställda (Connectmedia, 2017). 

 

Effect Reklambyrå 

Effect reklambyrå är en renodlad reklambyrå som hjälper företag bland annat med 

varumärkesutveckling, webb, onlinemarknadsföring, grafisk formgivning, mässor, event 

och print. Företaget startades 1964 och har idag 14 anställda. De jobbar med lokala 

företag men även med större nationellt och internationellt kända varumärken 

(Effectreklam, 2017). 

 

LevelSeven 

LevelSeven är en reklambyrå vars verksamhet är inriktad mot kommunikation, webb, 

sociala medier och varumärkesstrategi. De erbjuder bland annat tjänster inom 

webbdesign, print och förpackningar (LevelSeven, 2017). Företaget bildades 1991 och 

har idag sex personer anställda (Allabolag, 2017a). Stor del av företagets kunder är 

lokalt förankrade och av varierande storlek (LevelSeven, 2017). 

 

Media4You 

Media4You är en digital mediebyrå inom reklam, media och webb. Företaget startades 

2014 och har idag sex anställda (Allabolag, 2017b). De har både stora och små kunder, 

många lokalt förankrade som de hjälper med mediestrategi, medieplanering samt 
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medierådgivning. Tjänster som de erbjuder är webbutveckling, support & drift, hjälp 

med sociala medier och annonsering i sociala medier, sökordsoptimering, 

sökordsannonsering, grafisk formgivning, fotografering och filmproduktion 

(Media4you, 2017). 

 

Vibra Reklambyrå 

Vibra Reklambyrå är inriktade på business-to-business marknadsföring åt såväl 

tjänsteföretag som teknikföretag och erbjuder strategiarbete inom marknadsföring och 

kommunikation, 3D-illustrationer, teknisk dokumentation, content marketing, 

kundtidningar, web, kampanjer, trycksaker och mässor (Vibra, 2017). Företaget 

bildades 1999 (Allabolag, 2017c), har i dagsläget nio anställda och kontor i Kalmar 

samt Anderstorp (Affärsliv,  2016). 

 

Viva Media 

Viva Media erbjuder tjänster som sökordsoptimering, pay per click, e-handel, sociala 

medier, analys, displayannonsering, mediestrategi och annonsering på Youtube 

(Vivamedia, 2017). Viva Media Group är en sammanslagning av Mediaview, 

MediaAnalys och Kenzaku. Bolaget har kontor i Kalmar, Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Helsingborg, Linköping, Oslo och Uppsala där företaget har sitt huvudsäte. Företaget 

bildades 2014 och har idag 130 anställda och över 2500 kunder (Allabolag, 2017d). 

Företaget har inte så många kunder lokalt förankrade till Kalmar enligt Robert 

Andersson (Personlig intervju, 2017-04-18) 

 

Wilson Creative 

Wilson Creative är en reklambyrå med inriktning mot det digitala. De jobbar med 

kommunikationslösningar och erbjuder tjänster inom sociala medier, design, film, 

webbdesign, sökordsoptimering, google analytics, app och e-handelsutveckling 

(Wilsoncreative, 2016a) Företaget startades 2005, har 12 anställda och har kontor i 

Kalmar och Stockholm. Kundbasen består av stora varumärken där vissa har en lokal 

förankring till Kalmarområdet (Wilsoncreative,  2016b). 


