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Sammanfattning 

Titel: Engagemang i sikte! - En kvalitativ studie om sociala medier vid 

relationsskapande inom B2B - ur kundernas perspektiv 

Författare: Emelie Disby 

Handledare: Åsa Lindström 

Examinator: Bertil Hultén 

Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, 

Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2016. 

 

Frågeställning: Hur kan sociala medier användas för att engagera B2B kunder till 

relationsskapande? 

Syfte: Syftet med examensarbetet är att analysera och tolka vad som engagerar B2B 

kunder till relationsskapande och hur sociala medier kan användas i detta sammanhang. 

Som delmål ämnar examensarbetet även att ge fallföretaget Leax Falun AB en inblick i 

ett nytänkande sätt att nå ut till kunder på, samt ge underlag för beslut om att förändra 

den befintliga marknadsföringsstrategin för att nå ut till kunder. 

Metod: Det här examensarbetet har en induktiv ansats med ett explorativt syfte och har 

utförts med kvalitativa forskningsmetoder. Datainsamling har skett genom personliga 

intervjuer. Insamlad empiriska data har analyserats genom en kvalitativ dataanalys. 

Resultat och slutsatser: Det har visat sig finnas fördelar med vissa av sociala mediers 

funktioner som B2B kunderna menar kan ge dem ökat värde i den informationssökande 

processen, när de letar nya leverantörer. Informationskommunikation på sociala medier, 

om det sker på rätt sätt, kan engagera B2B kunder på såväl ett rationellt som ett 

emotionellt plan. 

Teoretiskt och praktiskt bidrag: Teoretiskt bidrar det här examensarbetet till att fylla 

ett identifierat kunskapsglapp i teorin, detta genom en reviderad undersökningsmodell. 

Praktiskt bidrar det här examensarbetet till att ge samarbetsföretaget LEAX Falun AB 

rekommendationer till hur de kan förbättra sin användning av sociala medier i 

affärssyfte och på ett nytänkande sätt nå ut till kunder. 

Nyckelord: Business-to-Business, B2B, sociala medier, kundengagemang, 

relationsmarknadsföring, relationsskapande 
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Abstract 

Title: Commitment in sight! -  A study of social media in relationship-building in B2B - 

the customers’ perspective 

Author: Emelie Disby 

Supervisor: Åsa Lindström 

Examiner: Bertil Hultén 

Course: Degree Project in Marketing, The Business Administration and Economics 

Programme, 30 credits. Spring 2016. 

 

Research question: In what way can social media be used to engage business-to-

business customers to relationship-building? 

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze and interpret what engages customers 

to relationship-building, and how social media can be used in this context. I also intend 

to give the company LEAX Falun AB a glimpse of an innovative way to reach out to 

customers. Furthermore, I aim to provide a basis for the company’s decision making 

about changing the existing marketing strategy to reach out to customers. 

Method: This thesis has been conducted as a qualitative research with an exploratory 

purpose and an inductive approach. Data has been collected through interviews and 

analyzed through a qualitative data-analysis. 

Results and conclusions: I can conclude that there is potential in some of the features 

of social media that B2B customers believe, can give them increased value during the 

information seeking process, when they are searching for new suppliers. Information-

communication on social media, if done properly, can engage B2B customers on both a 

rational to an emotional level. 

Theoretical and practical contributions: Theoretically, this thesis contributes to fill 

an identified knowledge gap, this by a revised research model. Practical contribution is 

given through this thesis by providing LEAX Falun AB with recommendations 

regarding how they can improve their use of social media for business purposes, and by 

showing them an innovative way to reach out to customers. 

Key words: Business-to-Business, B2B, social media, commitment, relationship 

marketing, relationship-building 
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1 Inledning 

Ämnet som det här examensarbetet belyser är relationsskapande i Business-to-Business 

sektorn med hjälp av sociala medier. Det här kapitlet syftar till att uppmärksamma och 

motivera den relevans som ämnet har för både praktik och teori idag. Det kommer att 

göras genom att ge en introduktion till ämnet, i form av att presentera bakgrunden som 

vidare leder till en problemdiskussion vilken belyser det kunskapsglapp som ligger till 

grund för min forskningsfråga. Slutligen tas även syfte och avgränsningar upp. 

 

1.1 Bakgrund 

Intresset för att använda sociala medier som en del i marknadsföringen har ökat 

anmärkningsvärt på senare tid (Keinänen & Kuivalainen, 2015). Keinänen och 

Kuivalainen (2015) menar att sociala medier har, under en längre tid, använts som 

marknadsföringskanal på Business-to-Consumer (B2C) marknaden och gett goda 

resultat. Vidare menar de att även Business-to-Business (B2B) marknadsförare har 

börjat undersöka potentialen i sociala medier och Internet som marknadsföringskanaler, 

vilket har visat sig innebära både möjligheter och hinder för företagen. Sociala medier 

har blivit en intresseväckande del i B2B marknadsföringen, då det ger möjligheter för 

personliga interaktioner där både köpare och säljare gemensamt skapar innehållet 

(Huotari & Ulkuniemi, 2015).  

 

Att använda Internet i marknadsföringen har blivit allt vanligare och fler företag har 

antagit sociala medier och nätverk som marknadsföringskanaler (Michaelidou et al., 

2011). Sociala medier är plattformar som är en kombination av teknologi och 

interaktion, där användarna skapar innehållet (Kietzmann et al., 2011). Vidare har det 

blivit en kanal där information flödar utan friktion (Meadows-Klue, 2008). Det ger 

företagen möjlighet att samla in information, föra dialog och öka kommunikationen 

med kunder (Keinänen & Kuivalainen, 2015). Meadows-Klue (2008) menar att dessa 

kanaler skapar tid, vilket i sin tur skapar kommunikationsmöjligheter och att det leder 

till konkurrensfördelar. Sociala medier är således plattformar som möjliggör personlig 

interaktion och som innebär ett nytt kommunikationslandskap (Kietzmann et al., 2011). 

Enligt Habibi et al. (2015) ligger B2B marknadsförare långt efter B2C marknadsförare 
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med användningen av sociala medier och enligt Guesalaga (2016) är sociala medier här 

för att stanna. Detta bidrar till att ämnet är både intressant och relevant att fördjupa sig i. 

 

Ett B2B företag är enligt Hollensen (2010) till exempel en tillverkare eller leverantör 

som verkar på en marknad där köpare och säljare är företag. Parterna utbyter värde men 

köparen är oftast inte slutkonsumenten (Hollensen, 2010). Vidare har B2B kunderna 

specifika problem som de söker lösningar till och ofta är målet att skapa relationer med 

leverantörer/tillverkare, som har de specifika lösningarna på problemen (Ford et al. 

2011). Enligt Hultén (2014) är det ett totalt tjänsteerbjudande som de efterfrågar. Det 

totala tjänsteerbjudandet inkluderar, förutom den fysiska varan, till exempel 

information, installation och reparation (Hultén, 2014). Ett exempel på ett B2B företag 

är det här examensarbetets samarbetsföretag, LEAX Falun AB. Det är ett företag som 

grundades 2007 och är en del i företagsgruppen LEAX Group, men fungerar som ett 

eget företag. LEAX Falun AB verkar på marknaden för commercial vehicles och de 

ansvarar för komplett tillverkning och montering av kardanaxlar. De erbjuder således ett 

totalt tjänsteerbjudande med både produkt, installation och annat därtill. 

 

Köpen som görs på en B2B marknad anses vara mer rationella än på B2C marknaden, 

eftersom företagen vill reducera risk då köpen ofta är stora och komplexa (Hollensen, 

2010). I de situationer där affärskunder efterfrågar stora och kundanpassade 

beställningar från företag, är det tryggast och mest lönsamt för både köpare och säljare 

att utveckla en affärsrelation som är långsiktig (Ford et al. 2011). LEAX Falun AB 

tillverkar kundanpassade produkter vilket gör att produkten ger ett högt pris. Vidare 

tillverkar de stora volymer och har ett tätt samarbete till sina kunder och har därför en 

nära relation till dem. Företaget har tagit initiativ till att expandera verksamheten och 

försöker därmed hitta och skapa en ny kundrelation. Men att hitta nya kunder innebär 

flera utmaningar och deras strategi behöver därför utmanas och utvecklas ytterligare, 

genom att använda nya metoder och hitta nya kunder. 

 

Michaelidou et al. (2011) menar att sociala medier och nätverk skapar möjligheter för 

företag att få tillgång till nya affärsmarknader och att de B2B företag som använder sig 

av sociala medier, gör det i huvudsak för att hitta och utveckla nya kundrelationer. Det 

skiljer sig från B2C företagen, som i första hand använder sociala medier för att skapa 

medvetenhet om varumärket hos kunderna (Michaelidou et al., 2011). Det finns tecken 
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på att sociala medier kommer att utvecklas och innebära ett viktigt verktyg för 

samarbete mellan B2B företag och affärskunder, därför finns det anledning för chefer 

och företag att öka användningen av detta i affärssyfte (Keinänen & Kuivalainen, 2015). 

Även B2B kunder kan ha nytta av att företagen använder sig av sociala medier i 

marknadsföringen, då det möjliggör tvåvägskommunikation och utrymme för kunderna 

att ge feedback till företagen (Michaelidou et al., 2011). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Relationer på B2B marknaden kan ibland innebära problem (Ford et al. 2011). Enligt 

Ford et al. (2011) har nästan alla företag en eller flera relationer i sitt nätverk som är av 

karaktären “important relationships”, som ensamt har ett mycket betydande värde för 

verksamheten. Affärskunder av karaktären important relationships är viktiga för ett 

företag eftersom de står för en stor del av inköp och order från dem, vilket gör att hela 

företagets överlevnad kan påverkas av den enstaka relationen. Ett B2B företag står 

således inför ett problem om en kundrelation är av karaktären important relationship och 

den kunden efterfrågar stora mängder i en order, men samtidigt insisterar på låga priser. 

Det uppstår ett problem eftersom det låga priset begränsar vinsten. En sådan relation 

kan ofta leda till att företaget påbörjar sökandet efter fler kunder med annan efterfrågan 

(Ford et al., 2011).  

 

LEAX Falun AB valde att påbörja sökandet efter en ny kund, mot bakgrunden att 

företaget vill minimera de risker som idag finns. Företaget har en stor kund som de 

producerar till och samarbetar med till ungefär 95 procent, vilket gör att deras vinster 

och framtida överlevnad till stor del påverkas av den kunden. Att vara mycket beroende 

av och förlita sig på en enda kund, sätter företaget i en svår förhandlingsposition då de 

menar att kunden har mycket makt. LEAX Falun AB har således tagit ett initiativ till att 

expandera verksamheten genom att påbörja sökandet efter en till kund. La Rocca et al. 

(2012) menar att det är viktigt att utveckla nya relationer när befintliga relationer inte är 

helt tillfredsställande eller då ett företag vill expandera sin verksamhet.  

 

B2B företag använder sig av relationsmarknadsföring när de vill skapa och underhålla 

långsiktiga relationer med affärskunder (Jobber, 2010). Grönroos (1994) menar att 

målet i relationsmarknadsföring är att fastställa relationer med kunder, samt att 

upprätthålla dem långsiktigt. Hultén (2014) menar att personliga interaktioner och 
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processer sker mellan leverantörer och kunder, för att gemensamt skapa värde för båda 

parter. Författaren menar även att komponenterna utöver själva varan, alltså hela det 

totala tjänsteerbjudandet, betonas vid relationsmarknadsföring. 

 

LEAX strategi för att hitta nya kunder innebär till en början tre olika steg. Först görs en 

marknadsanalys av potentiella kunder, ofta med hjälp av internet, därefter genomförs 

mässaktiviteter både som utställare och besökare, för att möta de potentiella kunderna. 

Därefter granskas kontakterna återigen för att sedan ta personlig kontakt. Processen 

upplevs enligt dem, som att den kan utvecklas och de vill försöka möta framtiden med 

dagens teknik och se vilka nya möjligheter som finns. De vill ta reda på hur strategin 

kan utvecklas med dagens nya teknikutveckling, samt vilka nya möjligheter det finns 

för att nå nya målgrupper och nya marknader. 

 

Att hitta rätt typ av kunder är ett ständigt hinder i B2B-marknadsföring (Rodriguez et 

al., 2012). För ett företag att inse att strategier som förut fungerat att hitta kunder med 

inte fungerar längre, är inte ovanligt då bland annat inköpsmönster förändras. Kunder 

letar och får information om företag och konkurrenter på nya sätt och i nya miljöer, så 

som på sociala medier (Keinänen & Kuivalainen, 2015). Den ökande digitaliseringen i 

dagens samhälle innebär att de traditionella marknadsföringsidéerna, blir allt mindre 

effektiva och det finns goda anledningar att hitta nya sätt att nå ut till kunder på 

(Karjaluoto & Lipiäinen, 2015).  

 

Rodriguez et al. (2012) menar att sociala medier har gått från att vara ett verktyg för 

individer att ansluta sig till varandra i nätverk, till att bli en viktig plattform för att nå 

kunder på och utveckla djupare relationer med dem. Vidare menar författarna att dagens 

kommunikationsbehov och de interaktionsprocesser som krävs för affärsrelationer, 

gynnas av att företagen börjar använda sociala medier. Agnihotri et al. (2016) menar att 

informationskommunikation är en aktivitet som har stor inverkan på 

kundtillfredsställelse, samt på kundernas förtroende och positiva erfarenheter av 

företagen. De menar att sociala medier utökar möjligheterna för företagen att 

kommunicera nödvändig information. Agnihotri et al. (2016) säger vidare att sociala 

medier möjliggör för företagen att kommunicera på ett responsivt sätt, vilket de menar 

innebär är en tvåvägskommunikation där kunder lättare kan ge feedback och få svar på 

frågor genom sociala medier. 
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Agnihotri et al. (2016), Huotari och Ulkuniemi (2015) och Michaelidou et al. (2011) 

menar att sociala medier inneburit möjligheter för B2B marknadsförare. Men ändå 

tvekar många inför implementeringen. Trots att allt fler B2B företag upplever fördelar 

med att använda sociala medier i sin marknadsföring, så finns det även hinder och 

svårigheter inom området (Michaelidou et al., 2011). Osäkerhet finns bland personal 

och chefer hur sociala medier effektivt ska integreras i marknadsföringen, samt 

angående hur användningen av det som kommunikationskanal i affärssyfte ser ut bland 

B2B kunder. Agnihotri et al. (2016) menar att sociala medier skapar möjligheter för 

företag och affärskunder att ansluta sig till varandra. Vidare ger det möjligheter för 

kunderna att samla in allt mer information om företagen. Författarna menar dock även 

att sociala medier kommer med en ”baksida” vilken är att kunderna får allt mer makt i 

interaktionerna, då de är med och styr innehållet (Agnihotri et al., 2016). 

 

Enligt Schultz et al. (2012) är det viktigt att ta reda på hur sociala medier kan integreras 

i marknadsföringens strategiska satsningar. B2B företag och chefer uppmuntras att öka 

användningen av sociala medier i marknadsföringen och enligt Keinänen och 

Kuivalainen (2015), ger det företagen möjlighet att samla in information, föra dialog 

och öka kommunikationen med kunder. Men enligt Huotari och Ulkuniemi (2015) 

upplever företag att de tappar kontrollen vid marknadsföring via sociala medier och 

nätverk, eftersom publiken då får allt mer utrymme att vara med och skapa innehållet. 

Även Meadows-Klue (2008) menar att sociala medier och nätverk ger kunder kontroll. 

Agnihotri et al. (2016) menar att den ökade möjligheten till interaktioner och kontakt 

gör att makten skiftar från att vara säljarens till att bli köparens. Vidare menar Huotari 

och Ulkuniemi, (2015) att B2B företagen är långsamma att erkänna sociala mediers 

potential i marknadsföringssyfte eftersom det än finns begränsat med kunskap om hur 

framgångsrik metoden är. Karjaluoto et al., (2015) påvisar att det än finns 

kunskapsglapp vad gäller användning av sociala medier i affärssyfte och då framförallt 

för industriella verksamheter. 

 

Större delen av de B2B företag som använder Internet och sociala medier i 

marknadsföringen, gör det i syfte att leta och påbörja nya kundrelationer (Michaelidou 

et al., 2011). Det kan bero på att sociala medier möjliggör personliga interaktioner 

(Kietzmann et al., 2011), vilket enligt Ford et al. (2011) är en viktig aktivitet vid det 



  
 

12 

tidiga skedet i utveckling av relationer. Trots det säger Michaelidou et al. (2011) att det 

saknas kunskap om kundernas perspektiv och hur de ser på att utveckla B2B relationer 

med hjälp av sociala medier. 

 

Keinänen och Kuivalainen (2015) har undersökt B2B kundbeteende på sociala medier 

och i vilken grad affärskunder exponeras för marknadsföring på dessa plattformar. 

Studien visar att B2B kunder anser att företag inte utvecklat och använt 

marknadsföringsaktiviteter på sociala medier tillräckligt, för att det ska ge ett ökat värde 

för kunderna. De menar vidare att företagen måste ta reda på vilka behov kunderna har 

och ge dem anledning att, i affärssyfte, engagera sig i sociala medier (Keinänen & 

Kuivalainen, 2015). Enligt Karjaluoto et al. (2015) använder industriella kunder digital 

kommunikation för att samla information. De använder Internet för att leta information 

om företag, produkter och konkurrenter för att stödja sitt beslutsfattande och minimera 

risk i sina köp (Karjaluoto et al., 2015). Keinänen och Kuivalainen (2015) menar att 

sociala medier kräver aktivt deltagande för att uppfylla sitt syfte. Om B2B kunder 

använder plattformen endast som informationskälla, kan det vara fördelaktigt att 

undersöka hur de kan engageras att delta mer aktivt på sociala medier.  

 

I det nya kommunikationslandskapet är det svårt att engagera kunder och enligt 

Meadows-Klue (2008) är det inte konstigt att företag misslyckas, eftersom de använder 

sig av gamla modeller och metoder i ett nytt landskap. Vidare menar Meadows-Klue 

(2008) att ett nytt kommunikationslandskap kräver nya modeller. Agnihotri et al. (2016) 

menar att sociala medier är en ny väg att ta för att skapa tvåvägskommunikation och 

möjliggöra positiva interaktioner mellan köpare och säljare, om det används på rätt sätt. 

Vidare menar författarna att informationskommunikation genom sociala medier, måste 

genomföras på ett sätt som kunderna uppskattar och finner lämpligt (Agnihotri et al., 

2016). Men som påvisats av bland andra Keinänen och Kuivalainen (2015) och 

Michaelidou et al. (2011), finns ett kunskapsglapp vad gäller B2B kundernas behov. De 

menar att kunskapsglappet omfattar hur interaktions- och kommunikationsaktiviteter på 

sociala medier kan utvecklas och användas, för att affärskunderna ska anse att det i 

affärssyfte engagerar dem. Det finns således ett teoretiskt kunskapsglapp i forskningen, 

gällande kundernas perspektiv på att skapa relationer med hjälp av sociala medier, som 

är både aktuellt och av intresse för B2B företag och marknadsförare idag. 
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LEAX Falun AB är ett företag som är i behov av ett nytt sätt att hitta kunder på då 

befintlig strategi behöver utvecklas och utmanas. De upplever att strategin de har idag 

inte når ut till andra marknader än vad de redan levererar till. De är i behov av nya 

innovativa idéer att implementera i dagens strategier för att skapa nya relationer och nya 

affärer. Det finns således ett praktiskt problem, som kan kopplas till och gynnas av ett 

försök att hitta en lösning på det ovan diskuterade teoretiska problemet. Kan sociala 

medier vara det nya kommunikationslandskapet för LEAX? Skulle sociala medier 

kunna användas till att skapa affärsrelationer? På vilket sätt kan sociala medier 

integreras i marknadsföringsstrategin, för att öka B2B kundernas engagemang i sociala 

medier i affärssyfte och relationsskapande? 

 

1.3 Problemformulering 

Sociala medier och nätverk har under en längre tid använts som 

marknadsföringsverktyg i B2C sammanhang, men B2B företag ligger efter i antagandet 

av sociala medier i marknadsföringen (Habibi et al., 2015). Enligt Keinänen och 

Kuivalainen (2015) är sociala medier ett kommunikationslandskap där B2B företagen 

behöver vara när de letar nya kunder och enligt Guesalaga (2016) är användningen av 

sociala medier i B2B marknadsföringen fortfarande i utvecklingsstadiet. Andzulis et al. 

(2012) menar att många B2B företag skapar en profil på olika plattformar på sociala 

medier och sedan anser att de har ”sociala medienärvaro”, men författaren menar att det 

krävs mer än så. Kaplan och Haenlein, (2010) säger att det är viktigt att företagen är 

aktiva när de använder sociala medier. Den föregående förda problemdiskussionen visar 

att det idag finns behov och vilja att använda sociala medier i B2B marknadsföring. Det 

finns dock ett kunskapsglapp vad gäller hur företagen kan engagera affärskunderna på 

dessa plattformar och hur det ska integreras i marknadsföringen, för att ge 

affärskunderna ökat värde. Keinänen och Kuivalainen (2015) menar att det krävs 

ytterligare undersökningar om B2B kunders behov av sociala medier i affärssyfte. Även 

Michaelidou et al. (2011) diskuterar att det finns begränsad forskning om hur sociala 

medier som marknadsföringskanal uppfattas ur affärskunders perspektiv. B2B kunderna 

behöver således en anledning till att engagera sig i att hitta och utveckla affärsrelationer 

i det nya kommunikationslandskapet. 
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1.4 Forskningsfråga 

Mot föregående förda diskussion har därför följande forskningsfråga utformats: 

 

Hur kan sociala medier användas för att engagera B2B kunder till relationsskapande? 

 

1.5 Syfte 

Det primära syftet med examensarbetet är att analysera och tolka vad som engagerar 

B2B kunder till relationsskapande och hur sociala medier kan användas i detta 

sammanhang. Som delmål ämnar examensarbetet även att ge fallföretaget Leax Falun 

AB, en inblick i ett nytänkande sätt att nå ut till kunder på, samt ge underlag för beslut 

om att förändra den befintliga marknadsföringsstrategin för att nå ut till kunder. 

 

1.6 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer att avgränsas till att ta utgångspunkt i kundernas perspektiv, 

eftersom det teoretiska problemet innebär att det är okänt vad som engagerar kunderna 

på sociala medier. Vidare fokuseras examensarbetet till det tidiga skedet i utveckling av 

relationer, vilket även inkluderar att locka kunden, eftersom det är den delen i processen 

som berör det praktiska problemet. 

 

Avgränsningar görs också till de olika sociala medier plattformar som undersöks, 

eftersom det inte är möjligt att undersöka alla. De som kommer att undersökas närmare 

är Facebook, LinkedIn, YouTube, Bloggar och mikrobloggar. De är relevanta för ämnet 

dels för att de tolkats som vanligast förekommande, samt att det finns en variation i 

dessas funktioner och användningsområden.  
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2 Metod 

Kapitlet ämnar ge dig som läsare en överblick över examensarbetets genomförande. 

Det ämnar även beskriva och motivera tillvägagångssätt och de metodval som gjorts. 

Inledningsvis förklaras och motiveras syfte, förförståelse samt övergripande metod och 

datainsamling. Vidare ges en detaljerad beskrivning av analysprocessen. Avslutningsvis 

diskuteras även trovärdighet, kritik och forskningsetik. 

 

2.1 Undersökningssyfte 

Då ett problemområde är identifierat för undersökningen, krävs vidare ett syfte som 

förklarar vad målet och inriktningen är (Christensen et al., 2010). Patel och Davidsson 

(2003) menar att det måste klargöras vad för typ av undersökning det är. Enligt 

Christensen et al. (2010) kan syftet vara explorativt, beskrivande eller förklarande. Det 

här examensarbetet har ett explorativt syfte. Patel och Davidsson (2003) menar att 

undersökningens syfte bestäms av hur mycket kunskap som finns om problemområdet. 

En undersökning kommer vara av utforskande karaktär då det finns begränsad 

information om problemområdet eller ett kunskapsglapp, en sådan undersökning har ett 

explorativt syfte (Patel & Davidsson, 2003). Ett explorativt syfte har varit lämpligt för 

det här examensarbetet, eftersom det finns begränsat med kunskap inom det valda 

problemområdet. Detta kunskapsglapp finns beskrivet närmare i problemdiskussionen i 

det inledande kapitlet. 

 

Ett explorativt syfte styrs ofta av “vad?” frågor, då syftet är att skapa en övergripande 

förståelse för problemet (Christensen et al., 2010). Det här examensarbetet har 

fokuserats på att generera kunskap om problemområdet och ta reda på hur sociala 

medier kan användas för att engagera B2B kunder till relationsskapande. 

Forskningsfrågan är således utformad som en “hur?” fråga vilket ofta förknippas med 

ett beskrivande (deskriptivt) syfte. Hur-frågor är dock explorativa i grunden så det är 

fullt möjligt att genomföra en explorativ undersökning även med en hur-fråga 

(Christensen et al., 2010). Även om forskningsfrågan i det här examensarbetet är 

utformad som en hur fråga, har arbetet haft en utforskande karaktär och därmed varit 

explorativt. Det beror på att tidigare forskning om det specifika problemområdet som 

jag har undersökt, är mycket begränsad. 
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2.2 Forskningsansats 

Induktion kan kallas upptäcktens väg, där forskaren utgår från empiri, för att generera 

teori/kunskap (Andersen, 1998; Patel & Davidsson, 2003; Holme & Solvang, 1997). 

Patel och Davidsson (2003) menar att induktion är då enskilda fall som studerats, bidrar 

till formulering av ny teori. Det innebär att empiri samlas in utan att undersökningen tar 

grund i befintlig teori. Vidare kommer induktion leda till att teori och slutsatser kan 

formuleras, utifrån den empiri som samlats in från ett eller få enskilda fall (Patel & 

Davidsson, 2003). Hartman (2003) menar att vid induktion, är det frågeställningen 

(problemet) som styr datainsamlingen. 

 

Att använda en induktiv ansats går i enlighet med det explorativa syftet i det här 

examensarbetet, eftersom den induktiva metoden enligt Holme och Solvang (1997) 

brukar kallas för upptäcktens väg. En induktiv ansats är lämplig då en frågeställning 

formulerats, utifrån ett kunskapsglapp som ska fyllas genom att generera kunskap/teori. 

Jag kommer således att utifrån frågeställningen, samla in lämplig empiri att utgå från, 

för att formulera slutsatser och svara på frågeställningen. Ansatsen är dock inte helt 

induktiv, eftersom den till viss del inte uppfyller de kriterier som ligger till grund för 

induktiv ansats. Den induktiva ansatsen tar inte sin utgångspunkt i befintlig teori för att 

pröva den, utan fokuserar på att generera ny teori. Det här examensarbetet har dock till 

viss del tagit sin grund i befintliga teorier, så som relationsskapande, kundengagemang 

och sociala medier. Teorierna har dock inte i huvudsak prövats i arbetet, utan har genom 

problemformulering, syfte samt förförståelse, ansetts som relevanta för att vägleda och 

stödja insamlingen av empiri och vidare analys. 

 

Då arbetet även utförts genom att ständigt analysera insamlad data (se analysmetod i 

avsnitt 2.6), skulle ansatsen till viss del även kunna beskrivas som iterativ. Ett iterativt 

arbetssätt är enligt Bryman och Bell (2013), då forskaren växlar mellan data och teori. 

Bryman och Bell (2013) menar att en iterativ strategi är då forskaren anser sig behöva 

samla in mer data, alltså då datainsamling och teoretisk reflektion upprepas och sker 

växelvis. Jag menar således att det här examensarbetet haft en induktiv utgångspunkt 

och skett induktivt till stor del, dock har det även ingått en iterativ process, då 

datainsamling och teori skett växelvis. 
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2.3 Övergripande metod 

2.3.1 Förförståelse 

Förförståelse, menar Hartman (2004), är den kunskap och de erfarenheter som forskaren 

själv redan besitter och som kan komma att färga de tolkningar forskaren gör. Det 

kommer även ha en inverkan på hur forskaren uppfattar företeelser och omvärlden 

(Hartman, 2004). Vidare menar Holme och Solvang (1997) att även forskarens 

utbildning ligger till grund för förförståelsen. Detta menar författarna, kommer att 

påverka hur forskaren angriper ett problem samt hur detta definieras och tolkas.  

 

Då jag har läst civilekonomprogrammet med marknadsföringsinriktning, har jag under 

fyra år genererat djup förståelse inom både ekonomi och marknadsföring. Vidare har 

intresset för B2B marknader, affärsrelationer och relationsmarknadsföring växt under 

kurser som Business Marketing, Internationella affärsstrategier på tillväxtmarknader 

och Sinnesmarknadsföring, upplevelser och shoppingbeteende. Därför var det av stort 

intresse att genomföra examensarbetet inom ämnet för B2B och affärsrelationer. 

Således har både utbildning, erfarenhet och intresse haft stor inverkan på mitt sätt att 

tolka, definiera och angripa det valda problemområdet. 

 

Vidare har jag även ett intresse för och är en aktiv användare av, sociala medier på min 

fritid och i privatlivet. Av den anledningen anser jag mig ha en förhållandevis bred 

kunskap om dess funktioner, användningsområden, fördelar och nackdelar. Detta har 

med stor sannolikhet format hur jag valt ut, tolkat och förklarat den teori som samlats in 

inom området för sociala medier i examensarbetet. 

 

2.3.2 Litteraturstudie 

Enligt Bryman och Bell (2013) krävs det att undersökaren till en början, går igenom 

redan existerande litteratur inom det området som undersöks. Detta krävs eftersom 

undersökaren helt enkelt ska undvika att genomföra en undersökning och komma fram 

till teori som redan existerar. Fördelarna med en väl genomförd litteraturstudie menar 

Bryman och Bell (2013) är att undersökaren får en förståelse för området samt vad som 

redan är bekant inom området. Vidare menar författarna att det ger fördelar som att 

vägleda val av teorier, begrepp och metoder som är relevanta för området, samt påvisar 

frågor som än inte har besvarats.  
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En litteraturstudie har gjorts genom att samla in sekundärdata (se avsnitt 2.5.1 Primär- 

och sekundärdata), dels för att rama in problemområdet och specificera 

forskningsfrågan, dels för att bygga en teoretisk referensram. Detta har skett i enlighet 

med den process som Bryman och Bell (2013) beskriver, vilken innebär att man först 

läser in sig på litteratur som har koppling till forskningsfrågan och problemet som 

undersöks. Under tiden som forskaren läser den litteraturen, skrivs anteckningar dels om 

tankar som uppstår samt viktiga nyckelord, dels litteratur som refereras till som kan 

följas upp. Vidare formar forskaren relevanta nyckelord som kan användas för att söka 

på litteratur som är relevant för det specifika undersökningsområdet. Denna sökning kan 

göras både online och på bibliotek. Titlar och abstrakt överblickas för att effektivt hitta 

artiklar som passar undersökningen, för att sedan hämtas hem och läsas igenom. Vidare 

upprepas processen tills undersökaren samlat in tillräckligt material (Bryman & Bell, 

2013). 

 

På grund av ett eget intresse samt förförståelse tog examensarbetet utgångspunkt i B2B. 

Under diskussioner med LEAX Falun AB, som är samarbetsföretaget för 

examensarbetet, identifierades problemet i svårigheten att hitta nya kunder. Detta blev 

utgångspunkten för den första litteratursökningen som gjordes. Jag läste mig in på 

ämnet och tidigare forskning som gjorts om detta och kom snabbt fram till en inriktning 

som rör sociala medier. I mycket av den senaste forskningen som gjorts inom ämnet, 

fann jag att sociala medier börjar anses som ett allt viktigare område att ta hänsyn till 

när det kommer till B2B och marknadsföring. Vidare identifierades ett kunskapsglapp 

vad gäller B2B kundernas perspektiv på sociala medier och vad som engagerar dem där.  

 

Detta togs senare upp i diskussion med LEAX Falun AB som en möjlig inriktning att 

välja och att vända på deras problem som var ”hur hittar vi kunderna” till ”hur hittar 

kunderna oss”. Det ansågs som en fördelaktig inriktning att välja, då ämnet är relevant 

idag och teoretiskt intressant. Vidare sågs även en praktisk möjlighet, eftersom det har 

stort potential till att ge LEAX Falun AB en konkurrensfördel genom att vara tidiga 

med att undersöka möjligheterna som sociala medier innebär. 

 

Efter forskningsfrågans utformning blev det tydligt vilka begrepp som var relevanta att 

undersöka närmare. Litteratur gällande begreppen relationsskapande, kundengagemang 

och sociala medier, letades för att ge en övergripande förståelse, riktlinjer samt ett stöd 
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inför insamling av empiri. Litteraturstudien har till stor del tagit utgångspunkt i 

vetenskapliga artiklar, men även andra litterära källor. De vetenskapliga artiklarna togs 

fram genom att söka på nyckelord i OneSearch, vilket är en databas som 

Linnéuniversitetets bibliotek tillhandahåller. Även databasen Google Scholar har 

använts till att ta fram vissa vetenskapliga artiklar. 

 

2.4 Empirisk studie 

2.4.1 Forskningsmetod 

En undersökning kan genomföras med en forskningsmetod som är av kvantitativ eller 

kvalitativ karaktär eller en blandning av båda (Bryman & Bell, 2013). Det är 

fördelaktigt att använda kvalitativ metod då en undersökning handlar om att beskriva 

verklighet och sammanhang med hjälp av ord och text, eftersom kvalitativa data har 

djupare innehåll (Christensen et al., 2010). Vidare är kvalitativa data även grova och 

subjektiva (Starrin & Svensson, 1994). En forskningsmetod av kvalitativ karaktär har 

använts i det här examensarbetet, då jag ämnat generera djup och innehållsrik data som 

beskriver sammanhanget med ord och begrepp. 

 

Forskningsfrågan i det här arbetet är utformad för att generera teori snarare än att pröva 

teori, även detta är en orsak till att kvalitativ metod lämpat sig bättre än kvantitativ 

metod. Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativ forskningsmetod fokuserar på 

teorigenerering och ett innehåll som styrs av deltagarna, till skillnad från i kvantitativ 

metod där fokus ligger på att pröva teori och där innehållet styrs av forskaren. Vidare 

ville jag med examensarbetet generera data som beskriver sammanhanget ur ett 

kundperspektiv. Det är således deltagarna (kunderna) i arbetet som till stor del har styrt 

innehållet.  

 

Enligt Holme och Solvang (1997) är en kvalitativ metod fördelaktig då den visar på 

totalsituationen och ger en helhetsbild. De menar att undersökaren har en närmare 

kontakt till undersökta enheter vid kvalitativ metod, vilket leder till ökad förståelse för 

sammanhang. Närheten ökas eftersom undersökningen sker av färre enheter men på en 

djupare, mer detaljerad nivå (Holme & Solvang, 1997). Då det här examensarbetet är av 

utforskande karaktär och berör ett problemområde där det finns begränsat med teori, 

krävdes en närhet till de undersökta enheterna för att erhålla det djupet och den 
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detaljnivå som eftersträvades. Vidare kom det att leda till en bättre förståelse för 

sammanhanget.  

 

Kvalitativa data genereras ur intervjuer, observationer eller analys av texter, till skillnad 

från kvantitativ data som är hård och kvantifierbar data, som ofta genereras ur enkäter 

och kan behandlas och analyseras statistiskt (Ahrne & Svensson, 2015). I det här 

examensarbetet har semi-strukturerade djupintervjuer använts som 

datainsamlingsmetod, detta beskrivs närmare i avsnitt 2.5. Enligt Bryman och Bell 

(2013) ger en undersökning av kvalitativ karaktär, djupa och innehållsrika resultat, som 

det dock oftast inte kan göras statistiska generaliseringar från. Det beror på att färre 

enheter undersöks för att forskaren istället ska ha möjlighet att gå in på djupet i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Då det huvudsakliga syftet med det här 

examensarbetet, var att generera teori och inte pröva teori, har statistiska 

generaliseringar inte eftersträvats. Även av den anledningen har kvalitativ metod varit 

att föredra i detta arbete. 

 

2.4.2 Forskningsdesign 

Valet av forskningsdesign kan till stor del bygga på forskningsfrågan (Bryman & Bell, 

2013). Enligt Yin (2007) är även analysenheten/analysenheterna viktiga komponenter 

för att avgöra vilken forskningsdesign som är lämplig. Vidare menar författaren att vid 

en undersökning där forskningsfrågan utformats som “hur” eller “varför” kan en 

fallstudiedesign lämpa sig väl. Analysenheten i en fallstudie är det “fall” som forskaren 

ämnar studera. Yin (2007) menar att det finns flertalet olika analysenheter som kan vara 

mer eller mindre tydliga, till exempel en individ, organisation, fenomen, händelse, ett 

beslut eller ett program. Andersen (1998) menar att då analysenheterna som ska 

undersökas är få, är det vanligt att undersökningen genomförs som en fallstudie.  

 

Mitt examensarbete antar en fallstudiedesign på grund av flertalet anledningar. Dels är 

forskningsfrågan utformad som en “hur” fråga, vilket enligt Yin (2007) lämpar sig väl 

för en fallstudie. Dels ska ett fåtal fall studeras på djupet. Dessa fall är de inköpare (B2B 

kunder) som ska undersökas för att generera ett kundperspektiv. Vidare är 

examensarbetet av explorativ karaktär med en induktiv ansats, vilket enligt Andersen 

(1998) är en typ av undersökning som det är såväl vanligt som fördelaktigt att använda 

en fallstudiedesign till, eftersom statistisk representativitet inte är huvudmålet. Enligt 



  
 

21 

Bryman och Bell (2013) är en fallstudie en undersökning där målet är att generera 

ingående information om det specifika valda fallet. Vidare innebär en fallstudie som 

forskningsdesign att resultaten som genereras oftast inte kan generaliseras statistiskt. 

Det beror på att undersökningen är fokuserad på ett eller ett fåtal fall, för att generera 

djup information och förståelse, snarare än statistisk representativitet (Christensen et al., 

2010). Trots att en fallstudie inte är statistiskt representativ, finns det dock möjlighet att 

till viss del generera teoretiska generaliseringar som vidare kan prövas i senare 

kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.4.3 Operationalisering 

En operationalisering har genomförts, då den ger en sammanställning och överblick av 

relevanta teman och begrepp som ligger till grund för datainsamlingen, som i det här 

examensarbetet har skett genom semistrukturerade intervjuer (datainsamlingsmetod 

förklaras och motiveras senare i kapitlet, i avsnitt 2.5). Operationaliseringen har således 

varit grunden som intervjuguiden, till de semi-strukturerade intervjuerna, bygger på. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013), sätter forskaren etiketter på delar av den sociala 

verkligheten som anses viktiga och har liknande drag, dessa etiketter är olika begrepp. 

Begreppen är de utgångspunkter som undersökningen tar och författarna menar att de 

utgör den grund som teorin är byggd på. Vidare är operationalisering en 

sammanställning av de begrepp som forskaren är intresserad av (Bryman & Bell, 2013).  

 

Andersen (1998) förklarar att operationalisering innebär att förklara och beskriva de 

utvalda centrala begreppen. Författaren menar att det sker genom att ta fram 

beskrivande ord och begrepp som beskriver olika dimensioner av det centrala begreppet. 

Ett centralt begrepp är mångdimensionellt och kan således inte beskrivas med en enda 

dimension, utan behöver operationaliseras utifrån flera dimensioner (Andersen, 1998). 

Vidare kan operationalisering beskrivas som ett sätt att översätta de centrala begreppen 

som uppstått i litteraturgenomgången, till enkät- eller intervjufrågor (Patel & Davidson, 

2003). I en kvalitativ studie, där data ska bearbetas och analyseras kvalitativt, är det 

dock viktigt att formulera frågorna så att respondenten får möjlighet att svara med egna 

ord (Patel & Davidsson, 2003).  

 

En egen operationaliseringstabell, Tabell 1, har tagits fram där de teorier som tas upp i 

teorikapitlet, har benämnts som övergripande teman (centrala begrepp). Vidare har en 
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kolumn för innehåll skapats, där beskrivande ord och dimensioner till vardera teori 

finns nämnda. Dessa dimensioner har, av mig som undersökare, uppfattats som 

relevanta beskrivande ord av de centrala begreppen då de återkommit i teorin och 

beskriver varje centralt begrepp väl. Slutligen har en kolumn för intervjufrågor skapats 

för att, genom siffror, hänvisa till de intervjufrågor som i intervjuguiden tillhör 

respektive övergripande tema. Intervjufrågorna återfinns i bilaga D. 

 

Tabell 2.4: Operationaliseringstabell (egen tabell) 

 

Tema (centrala begrepp) Innehåll Frågor 

Relationsskapande Utvärdering, rykte, 

informationsinsamling, 

interaktionsprocess, 

osäkerhet, distans, 

erfarenhet, risk, förtroende 

 

1-13 

Kundengagemang Känslor, rationalitet, 

produktkvalitet, kunskap, 

anpassning, relaterande, 

samarbete, förtroende, 

interaktioner 

 

14-20 

Sociala medier Identitet, konversation, 

informationskommunikation, 

närvaro, relationer, rykte, 

grupper 

 

21-29 

 

 

2.4.4 Urval 

Andersen (1998) diskuterar att oftast när en undersökning ska genomföras, är 

populationen för stor för att det ska vara möjligt att undersöka alla enheter i 

populationen. Ett urval måste således göras (Andersen, 1998). Bryman och Bell (2013) 

menar att storleken på urvalet spelar roll för undersökningens representativitet. Vidare 

menar författarna att representativitet inte har lika stor betydelse i en kvalitativ som i en 

kvantitativ undersökning, eftersom forskaren ämnar göra ingående intervjuer som går in 
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på djupet istället för att försöka generera statistisk representativitet (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Enligt Christensen et al. (2010) kan ett urval vara ett sannolikhetsurval eller icke-

sannolikhetsurval, vilket beror på om urvalet gjorts slumpmässigt eller inte. Vid ett 

icke-sannolikhetsurval sker urvalet inte slumpmässigt, vidare innebär det att enheterna i 

populationen inte har samma chans att bli valda (Christensen et al., 2010). I det här 

examensarbetet har kvalitativ, djup, data eftersträvats, vilket har genererats ur 

djupgående personliga intervjuer (se avsnitt 2.5). Då ett kundperspektiv skulle genereras 

var det relevant att intervjua inköpare på olika B2B företag, eftersom de ansvarar för 

inköp från och relationer med leverantörer. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes 

med fem inköpare från fem olika B2B företag, inom den bransch som fallföretaget 

verkar inom. Vidare gjordes urvalet i samråd med fallföretaget, för att välja ut relevanta 

respondenter som besitter den kunskap som behövs för att besvara intervjufrågorna och 

föra ett relevant, djupgående resonemang. Populationens alla enheter har därför inte haft 

samma chans att komma med i urvalet. Urvalet är således ett icke-slumpmässigt, icke-

sannolikhetsurval.  

 

Den typen av icke-sannolikhetsurval som jag använt mig av i det här examensarbetet är 

det urvalet som Christensen et al. (2010) beskriver som ett strategiskt urval. Vilket är en 

typ av urval där forskaren strategiskt väljer ut vilka enheter som ska undersökas. 

Författaren menar att det är ett fördelaktigt urval i en kvalitativ undersökning där målet 

är att erhålla en djupare förståelse för enheterna. Eftersom jag vill erhålla ett 

kundperspektiv samt ett datamaterial som består av djupare resonemang och 

reflektioner, var det viktigt att intervjua personer som hade den kunskap och erfarenhet 

som krävdes för att föra dessa resonemang. Av den anledningen gjordes urvalet 

strategiskt, i samråd med examensarbetets samarbetsföretag som har bättre kunskap om 

vilka som kunde besitta denna kunskap och erfarenhet. De enheter (respondenter) som 

valts ut för undersökningen beskrivs i bilaga C. 
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2.5 Datainsamling 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata 

Primärdata är data som samlas in för det specifika undersökningsproblemet i syfte att 

den ska bidra till att kunna besvara forskningsfrågan (Christensen et al., 2010). Vidare 

menar Andersen (1998) att primärdata är den data som forskaren samlar in själv, vilket 

till exempel kan samlas in genom intervjuer, enkäter eller observationer. I en kvalitativ 

undersökning sker det dock huvudsakligen genom intervjuer. Primärdata som samlats in 

till det här examensarbetet, har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. 

Primärdata behövde samlas in, eftersom det här examensarbetet ska bidra till teori som 

kan fylla det teoretiskt kunskapsglapp som klargjordes i problemdiskussionen. Därför 

räcker det inte att använda endast redan existerande data, utan det krävs ny data som är 

insamlad specifikt anpassat för examensarbetets problem. Enligt Christensen et al. 

(2010) är primärdata av stor fördel att samla in då den är aktuell och specifikt anpassad 

efter undersökningsproblemet. Då forskaren själv samlar in data blir även graden av 

dess tillförlitlighet känd för forskaren, vilket även det ses som en fördel, enligt 

Christensen et al. (2010).  

 

Sekundärdata 

Sekundärdata är data som samlats in av andra personer eller forskare (Andersen, 1998). 

Vidare är data sekundär om den samlats in tidigare, med ett annat syfte, i ett annat 

sammanhang (Christensen et al., 2010). Fördelar med sekundärdata är att den kan hjälpa 

till att bygga en grundläggande förståelse för den information som redan finns runt 

problemområdet. Dock är den inte anpassad specifikt efter den befintliga 

undersökningens problem och vidare kan den även vara inaktuell (Christensen et al., 

2010). Andersen (1998) menar att det är tidseffektivt att basera delar av undersökningen 

på sekundärdata då det oftast inte tar lika lång tid att samla in som primärdata gör. 

Sekundärdata kan vara till exempel i form av böcker, tidskrifter, journaler, 

vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter (Christensen et al., 2010).  

 

I detta examensarbete har sekundärdata, främst i form av vetenskapliga artiklar och 

böcker, använts. Sekundärdata användes dels för att rama in problemområdet och 
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generera förförståelse, samt till att formulera en teoretisk referensram och 

undersökningsmodell som styrde riktningen på insamlingen av primärdata. Den 

litteratur, sekundärdata, som samlats in har samlats in med hjälp av sökverktyget 

OneSearch som tillhandahålls av Linnéuniversitetets bibliotek. Processen för 

insamlingen av litteraturen finns beskriven i avsnitt 2.3.2 Litteraturstudie. 

 

2.5.2 Intervjuer 

Vid kvalitativ undersökning är den vanligaste insamlingsmetoden intervjuer (Bryman & 

Bell, 2013). Intervjuer kan variera i antal intervjuare och respondenter, men vanligast är 

att det är en intervjuare och en respondent, vilket enligt Christensen et al. (2010) kallas 

för en personlig intervju. Vidare kan intervjuer ha olika grad av strukturering. De 

intervjuer där det finns ett stort utrymme för den intervjuade att svara fritt på de frågor 

som ställs, menar Patel och Davidson (2003) har låg grad av strukturering. 

 

I det här examensarbetet har semi-strukturerade intervjuer lämpat sig bäst som 

datainsamlingsmetod då fokus varit på att erhålla djup, innehållsrik data. En semi-

strukturerad intervju genomförs med hjälp av en intervjuguide som är en lista på teman 

och frågor som är specifikt intressanta för undersökningen (Christensen et al., 2010). I 

semi-strukturerade intervjuer är det viktigt att de förutbestämda teman som 

intervjuguiden tar upp berörs under intervjun, sedan har den intervjuade stort utrymme 

att själv bestämma hur svaren ska utformas (Bryman & Bell, 2013). Vidare menar 

Bryman och Bell (2013) att intervjufrågornas ordning kan komma att ändras under en 

semi-strukturerad intervju, till exempel när de svar som genereras från respondenten 

naturligt leder in på frågor som senare ska belysas. Insamlingsmetoden tillåter således 

intervjuaren och respondenten att vara flexibla under intervjun.  

 

Eftersom denna undersökning är explorativ var det inte helt klart vilken information 

som skulle komma att genereras ur datainsamlingen, dock fanns det en vald inriktning 

och förutbestämda ämnen som skulle beröras. Då syftet var att erhålla kundernas 

perspektiv på problemområdet, krävdes öppenhet och utrymme för dem att beskriva sitt 

perspektiv med egna ord. Dock krävdes även en någorlunda struktur i intervjuerna för 

att resultaten skulle kunna jämföras, samt för att alla relevanta ämnen skulle beröras. 

Intervjuerna genomfördes därför på ett semi-strukturerat sätt, med en intervjuguide där 
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förutbestämda teman skulle beröras. Dessa teman genererades ur operationaliseringen 

som har den teoretiska referensramen som grund. 

 

2.5.3 Genomförande av intervjuer 

Fem intervjuer genomfördes för insamling av den primära datan. Det var således fem 

olika respondenter varav fyra av dem var inköpare och en var försäljningschef, som 

dock tidigare ansvarat för inköp. Vidare var respondenterna alla från olika tillverkande, 

B2B företag. Varje intervju skedde som en enskild personintervju, där vi träffades en 

intervjuare och en respondent för att genomföra intervjun face-to-face. Detta är en 

intervjusituation som Bryman och Bell (2013) menar är bland de vanligaste 

intervjusituationerna i företagsekonomisk forskning. 

 

För att underlätta för respondenterna, genomfördes intervjuerna på respektive 

respondents arbetsplats. Det var fördelaktigt då respondenterna fick vara i sin naturliga 

miljö. Vidare var det även fördelaktigt eftersom respondenterna inte behövde 

transportera sig någonstans och att jag därmed tog upp så lite av deras tid som möjligt. 

Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av forskningsfråga och syfte, samt hur 

data skulle behandlas. Vidare fick respondenterna förfrågan om de önskade vara 

anonyma samt om det fanns samtycke till att spela in intervjun. Samtliga intervjuer fick 

samtycke att spelas in och en av de fem respondenterna önskade vara anonym. Således 

har samtliga respondenter behandlats anonymt i det här examensarbetet. 

 

Frågorna ställdes utifrån intervjuguiden som återfinns i bilaga D och stödord 

antecknades medan respondenten besvarade frågorna. Samtliga intervjuer följde 

intervjuguidens frågeordning till stor del, men även följdfrågor och annan ordning på 

vissa frågor förekom. 

 

Eftersom jag är ensam undersökare hade jag ansvar för såväl att ställa frågor som att 

anteckna svaren som respondenterna gav. Därav var det mycket underlättande att 

samtliga intervjuer kunde spelas in, då det gav mig möjlighet att vara mer uppmärksam 

under intervjuerna. Att spela in en intervju menar Bryman och Bell (2013) har sina 

fördelar, då den kvalitativa forskaren kan fånga hela intervjun och få med ett så 

detaljerat resultat som möjligt. Inspelningen underlättar även för forskaren då denna kan 

vara mer uppmärksam på det som sägs (Bryman & Bell, 2013). Det ansågs som viktigt 
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att föra anteckningar trots att intervjuerna spelades in, eftersom intervjuerna spelades in 

med hjälp av en smartphone och då sådan teknik kan svika. Det var således viktigt att ha 

delar av svaren även antecknat på papper. Det kan dock vara svårt att anteckna och vara 

fullt närvarande i en intervju på samma gång (Bryman & Bell, 2013). Så för att följa 

respondentens svar helt och fullt, för att kunna ställa följdfrågor och vara närvarande, 

antecknades endast stödord för att få en någorlunda övergripande bild av svaren 

antecknat. Som en försäkring ifall teknik skulle krångla eller svika. Lyckligtvis blev 

samtliga intervjuer inspelade korrekt och kunde översättas till ord genom transkribering. 

 

Samtliga intervjuer har transkriberats, alltså översatts från den inspelade ljudfilen till 

text. Transkribering, menar Bryman och Bell (2013), innebär fördelar så som att 

forskaren kan gå igenom intervjumaterialet upprepade gånger, för att få en så detaljerad 

bild som möjligt av respondenternas svar. Detta menar författarna, underlättar även för 

minnet och för analysen. 

 

2.6 Analysmetod 

Enligt Andersen (1998) kommer analysen av data huvudsakligen styras av den 

problemställning som ställs i undersökningen, vidare menar författaren att den kunskap 

som forskaren vill producera även är avgörande för val av analysmetod. Har data 

samlats in genom till exempel intervjuer är de troligtvis i form av text, vidare kan text 

omvandlas till siffror vid en analys. Men forskaren kan med fördel behålla data i text-

form för att inte förlora värdefull information, då kommer analysen ha en kvalitativ 

karaktär (Andersen, 1998). Då mitt examensarbete är av kvalitativ karaktär med en 

induktiv ansats, har data som samlats in bestått av text. Vidare har det samlats in för att 

ligga till grund för teorigenerering. Det innebär att det har varit högst relevant att låta 

insamlad data behållas i textform. 

 

Andersen (1998) menar att oavsett om en forskning är kvalitativ eller kvantitativ, krävs 

att de data som samlas in kategoriseras i kategorier, som forskaren tar fram baserat på 

relevanta begrepp. Vidare menar författaren att då kvalitativ analysmetod används, 

kommer begrepp och kategorier växa fram under hela forskningsprocessen. Christensen 

et al. (2010) beskriver den kvalitativa analysen som processuell. Andersen (1998) menar 

att tolknings/analysprocessen inte kan skiljas från insamlingsprocessen vid kvalitativ 

forskning. Patel och Davidsson (2003) menar att kvalitativ bearbetning och analys av 
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data sker under hela undersökningens genomförande, även redan under 

datainsamlingen. De menar vidare att detta är fördelaktigt eftersom kontinuerlig analys 

kan ge nya idéer och perspektiv som förut inte reflekterats över (Patel & Davidsson, 

2003). Bland annat så kan intervjumaterial skifta innehåll under processen, vilket till 

exempel kan bero på att information eller begrepp uppkommer i en intervju och blir 

relevanta att ta upp i kommande intervjuer. Redan i början av datainsamlingen har jag 

som undersökare ständigt analyserat och reflekterat över det som påträffats. Detta för att 

så tidigt som möjligt upptäcka om mer data behövt samlas in, för att möjliggöra för en 

så djup datagenerering som möjligt. 

 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) kommer insamlad data att bearbetas genom att 

sorteras och reduceras. Detta menar författarna görs för att materialet ska få en bättre 

struktur och ordning. Enligt Christensen et al. (2010) delas den kvalitativa analysen in i 

tre processer, som överlappar varandra och som tillsammans underlättar för identifiering 

av underliggande mönster. Dels bryts data ner under en reduktionsprocess (Christensen 

et al., 2010). Ahrne och Svensson (2015) menar att data som samlas in kommer vara 

stort och det kommer vara omöjligt att presentera allt, därför finns behovet av att 

reducera materialet. Reduktionen ska ske med försiktighet och vara selektiv men 

rättvisande. Ahrne och Svensson (2015) menar att en god representation av materialet 

ska skapas och den ska vara väsentlig. Vidare menar Christensen (2010) att reducerat 

material ska struktureras genom en struktureringsprocess för att hitta och förtydliga 

mönster. Slutligen tydliggörs dessa framväxande mönster genom att i tabeller eller 

figurer visualiseras (Christensen et al., 2010). Författarna menar att det vid 

visualiseringsprocessen blir tydligt om data saknas vilket, om det saknas, leder till att 

mer data samlas in. Därför är den kvalitativa analysmetoden processuell. 

 

I det här examensarbetet har det varit relevant att bryta ner, strukturera och visualisera 

insamlad data, för att hitta underliggande mönster som gav insamlad data en helhet och 

innebörd. Vidare var det viktigt att arbetet genomfördes processuellt, där insamlad data 

visualiserades för att tydliggöra om det saknades och behövde samlas in mer data. 

Arbetet med datainsamling började tidigt i undersökningen, genom insamling av 

sekundärdata, vilken består av teorier och tidigare forskning som valts ut genom min 

egen förkunskap, för att styra och avgränsa arbetet i en relevant riktning. Utifrån 

sekundärdata utformades en operationaliseringstabell och en intervjuguide, för att ge 
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någorlunda ledning och struktur till de senare genomförda semi-strukturerade 

intervjuerna.  

 

När primärdata samlades in genom intervjuer, analyserades denna kontinuerligt för att 

hitta och fastställa underliggande mönster och bestämma om än mer data behövde 

samlas in. Vidare visualiserades dessa data i ett empirikapitel, kapitel 4. Den ordning i 

vilken resultatet visualiseras i empirikapitlet, är uppbyggd enligt en ordning som 

analyserats fram processuellt. Det anses enligt mig således som en logisk ordning, då 

den vuxit fram utifrån identifierade mönster. Vidare fortsatte analysen även i 

diskussionskapitlet, kapitel 5, i vilket empiri sammankopplas med teori för att sedan 

diskuteras och tolkas utifrån mina egna reflektioner. Genom ovan beskrivet arbetssätt 

har datainsamling och dataanalys skett kvalitativt och processuellt, för att erhålla ett så 

relevant, kvalitativt och informationsrikt material och resultat som möjligt. 

 

2.7 Trovärdighet 

Bedömningen av trovärdigheten i en undersökning som baseras på en kvalitativ 

forskningsmetod, sker på ett annat sätt än hur den bedöms i en kvantitativ studie 

(Grønmo, 2006). Grønmo (2006) menar att det inte går att testa och beräkna 

reliabiliteten av en kvalitativ studie på samma sätt som för en kvantitativ studie, 

eftersom graden av struktur är mindre. Vidare sker analys av data, i en kvalitativ studie, 

i nära relation till insamlingen av datamaterialet och forskaren fungerar själv som ett 

viktigt analysverktyg i en sådan undersökning. Reliabilitet syftar till huruvida 

undersökningen kan, av någon annan, upprepas på samma sätt och få liknande resultat, 

men då resultatet starkt påverkas av forskarens egen analys och tolkning blir det allt 

svårare för någon annan att få precis samma resultat av en kvalitativ studie (Grønmo, 

2006). 

 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns alternativa kriterier för bedömning av en 

kvalitativ undersöknings trovärdighet. Dessa kriterier menar de är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet, konfirmering och äkthet. 

 

Tillförlitlighet, vilket innebär att den uppfattade sociala verkligheten är så tillförlitlig 

som möjligt (Bryman & Bell, 2013). Med detta menar Bryman och Bell (2013) att 

resultat har redovisats för de enheter som ingått i undersökningen och som utgör den 



  
 

30 

sociala verkligheter. Då jag har transkribera de utförda intervjuerna från ljudfil till 

skrift, samt genom att sedan låta respektive respondent ta del av den utskrivna versionen 

av deras egen intervju och läsa sina egna svar, har de fått möjligheten att granska och 

meddela om jag som undersökare kan ha missuppfattat något svar. 

 

Överförbarhet, innebär till vilken grad resultatet går att få igen om en undersökning 

genomförs på samma sätt, med samma metodval (Bryman & Bell, 2013). Bryman och 

Bell (2013) menar att en kvalitativ undersökning, där syftet är att generera djup snarare 

än bredd, är det stort fokus på kontextuell unikhet. De menar att den specifika, sociala 

verkligheten som undersöks har stor betydelse för det resultat som erhålls. Då det här 

examensarbetet är genomfört som en kvalitativ studie, där semistrukturerade intervjuer 

genomförts och där jag själv agerat analysverktyg, är graden av överförbarhet 

förhållandevis låg. Dels är det svårt att upprepa intervjutillfällen på ett identiskt sätt, 

eftersom frågor och följdfrågor ställts utifrån varje enskild respondents sociala 

verklighet. Vidare har frågorna ställts och redovisats av mig som undersökare och 

därför, kan min verklighet ha påverkat såväl sättet som frågorna ställts på, vad som 

uppfattats och vad som redovisats. 

 

Bryman och Bell (2013) menar således att en fyllig beskrivning och redogörelse för 

detaljer, kan öka överförbarheten av en undersökning. Genom ett detaljerat 

metodkapitel där metodval och tillvägagångssätt såväl beskrivits som argumenterats för, 

har en så fyllig bild som möjligt getts läsaren, vilket kan öka graden av överförbarhet 

något. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att det är upp till läsaren att bedöma hur 

pass överförbara de anser att resultaten är till en annan miljö. Då jag genomfört en 

kvalitativ studie med fokus på djup och inte bredd, har generaliserbarhet inte 

eftersträvats, därför var heller inte syftet att undersökningen skulle kunna generaliseras 

och överföras. Det är således även upp till uppdragsgivaren om denne anser att mina 

resultat är applicerbara på dennes miljö och om de är nödvändigt att använda dem för 

framtida beslutsunderlag. 

 

Pålitlighet, innebär att trovärdigheten kan stärkas om forskaren låter sig granskas under 

arbetets gång och senast när undersökningen lider mot sitt slut (Bryman & Bell, 2013). 

Under hela forskningsprocessen har såväl studiekamrater, som handledare och 
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examinator fått ta del av och granska mitt examensarbete, vilket gjort att pålitlighet och 

arbetets trovärdighet har stärkts. 

 

Konfirmering och bekräftelse, innebär att forskaren utfört arbetet i god tro (Bryman & 

Bell, 2013). Under examensarbetets gång har jag varit noggrann med att inte medvetet 

låta mina personliga värderingar eller teoretiska inriktning, påverka de slutsatser som 

jag kommit fram till, vilket går i enlighet med vad Bryman och Bell (2013) menar med 

god tro. 

 

Ontologisk autenticitet är ett äkthetskriterie som i sin tur är ett trovärdighetskriterie 

(Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) menar att kriteriet går ut på att arbetet 

som genomförts hjälper de som medverkat i undersökningen att få en bättre förståelse 

för sin sociala situation och miljö. Då jag genomfört detta examensarbete på uppdrag av 

LEAX Falun AB som är arbetets samarbetsföretag, har ett delsyfte varit att ge dem en 

bredare förståelse för kontexten samt ett underlag för framtida beslut. Sedan är det upp 

till företaget själva att avgöra om de vill använda mina resultat till framtida beslut och 

om de tycker att mitt examensarbete hjälper dem att få en bredare förståelse. 

 

2.8 Metodkritik 

Då det fanns lite känd kunskap inom området som undersöktes, antog examensarbetet 

ett explorativt syfte. Christensen et al. (2010) menar att en sådan undersökning sällan 

ger några exakta svar utan snarare ringar in och avgränsar problemområdet. De svar 

som genereras ur en explorativ studie, måste således ofta bekräftas i ytterligare, mer 

grundliga studier och då med ett beskrivande eller förklarande syfte (Christensen et al., 

2010). Det finns således en risk att svaren som jag genererat i det här examensarbetet 

kan behöva undersökas vidare med ett förklarande eller beskrivande syfte. Dock 

behöver detta inte ses som en nackdel. Eftersom området vilket undersöks är så pass 

okänt och till stor del saknar teori, är det av fördel att en explorativ undersökning 

genomförts. Relevanta områden att undersöka vidare har identifierats och har således 

underlättat för framtida forskning. 

 

Vidare har examensarbetet antagit en induktiv ansats vilket Patel och Davidsson (2003), 

menar är ett arbetssätt som resulterar i att undersökaren formulerar teori utifrån 

insamlad empiri. Detta innebär att det är okänt om teorins generalitet sträcker sig längre 
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än för den specifika situationen och kontexten, vidare kommer forskarens egna idéer 

och föreställningar att påverka resultatet (Patel & Davidsson, 2003). Således kan vi inte 

veta om resultaten av det här examensarbetet, kan generaliseras till en större kontext än 

den specifika situation som undersökts. Grønmo (2006) menar att en induktiv studie 

lägger tonvikt på tolkning och teoribyggnad utifrån empiriska analyser. Mina resultat är 

till stor del baserade på egna analyser och tolkningar och det är därför upp till läsaren att 

bedöma om det anses som trovärdigt och användbart. 

 

Examensarbetet har genomförts som en kvalitativ fallstudie av ett fåtal fall, och vidare 

har urval gjorts strategiskt. Därför kan denna studie inte statistiskt generaliseras eller 

anses applicerbar i någon annan situation än den specifikt undersökta kontexten. Det går 

endast att göra analytiska generaliseringar, vilket Christensen et al. (2010) menar 

innebär att läsaren och uppdragsgivaren själv bedömer om examensarbetet är så pass 

trovärdigt att det kan ligga till grund för beslut. 

 

Då datainsamling gjorts genom personliga intervjuer, finns det en risk att 

respondenterna påverkats av mig som intervjuare genom sättet som frågorna ställs på. 

Den risken har jag försökt minimera genom att formulera och ställa frågorna så tydligt 

som möjligt på ett sätt som inte skulle påverka svaren. Eftersom jag varit ensam 

intervjuare och genomfört samtliga själv, har riskerna för att påverka svaren minskat, 

eftersom jag kunde styra i stor utsträckning så att frågorna uppfattades lika av samtliga 

respondenter. 

 

2.9 Forskningsetik 

Forskningsetik, menar Bryman och Bell (2013), handlar om hur forskaren behandlat de 

individer som studerats i undersökningen. Författarna presenterar således ett antal krav 

som rör frivillighet, integritet, konfindentialitet och anonymitet för alla inblandade i 

undersökningen. 

 

Informationskravet innebär att de individer som ingått i undersökningen ska informeras 

om undersökningens syfte och vilka moment som ingår i undersökningen. Vid det 

inledande stadiet av intervjun meddelades respondenterna om forskningsfrågan och vad 

som skulle undersökas. Vidare fick de även information om att det var tre teman som 
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skulle beröras under intervjun, vilka var relationsskapande, kundengagemang och 

sociala medier.  

 

Deltagarna meddelades även att de hade rätt att avbryta intervjun, om de skulle vilja det, 

samt att datamaterial endast skulle användas i examensarbetets syfte och att de hade 

möjlighet att vara helt anonyma om så önskades. Således har såväl samtyckeskravet, 

konfindentialitets- och anonymitetskravet, samt nyttjandekravet, som Bryman och Bell 

(2013) presenterar, uppfyllts. Vidare har även kravet om att inte ge falska 

förespeglingar uppfyllts, då den information som respondenterna fått är riktig och 

sanningsenlig. 
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3 Teoretisk referensram 

Kapitlet kommer att djupare beskriva de teorier som har bedömts ha en tydlig och 

relevant koppling till examenarbetet. Kapitlet inleds med teorier om relationsskapande 

och relationsmarknadsföring, för att sedan mynna ut i kundengagemang. Därefter 

beskrivs teorier om sociala medier, dess uppbyggnad och användning samt möjligheter 

för användning inom B2B. Sist i kapitlet presenteras en undersökningsmodell som 

knyter ihop berörda teorier och påvisar dess kopplingar och relation till varandra. 

 

3.1 Relationsskapande 

3.1.1 Definition 

Enligt Ford (1980) är relationer på den industriella marknaden komplexa, nära och 

långsiktiga, vilket gör att de är minst lika komplexa att skapa och utveckla. 

Relationsskapande kan sägas vara den delen i relationsmarknadsföringen som syftar till 

att skapa nya relationer, då relationsmarknadsföring enligt Hultén (2014) fokuserar på 

att både behålla existerande kunder samt rekrytera nya. Vid skapande av nya relationer 

där parterna från början är helt okända för varandra, har leverantör och kund stor distans 

till varandra samt hög osäkerhet, vilket beror på den låga erfarenhet och medvetenhet de 

har av varandra (Ford, 1980). Då blir löften, interaktionsprocesser, förtroende, 

anpassning och ömsesidigt beroende än mer viktigt, för att båda parter ska bli 

engagerade till en potentiell relation (Ford, 1980). Relationsbyggande är enligt 

Grönroos (1994) en process som främst uppstår i sociala sammanhang.  

 

3.1.2 Affärsrelationer och relationsmarknadsföring 

En affärsrelation är enligt Mandják et al. (2015) en utbytesrelation mellan två företag. 

Hultén (2014) påvisar ett relationsperspektiv där det är mer än bara produkten som blir 

viktigt för kunderna. Författaren menar att relationsmarknadsföring har utvecklats för 

att fokus flyttats från ett transaktionsperspektiv, till skapande och utveckling av 

relationer och ömsesidigt beroende mellan leverantör och kund. Grönroos (1994) säger 

att relationsmarknadsföring är fokuserat på att etablera, utveckla och förbättra 

relationer, genom ömsesidigt utbyte och uppfyllande av löften. Vilket författaren vidare 

menar ofta leder till att relationerna blir långsiktiga (Grönroos, 1994). Enligt Hultén 

(2014) är relationsmarknadsföring ett sätt för ett företags kundomsättning att minimeras 

och för kunderna att bli betraktade som företagets partners. Att de betraktas som 
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partners beror på det beroendeförhållande som utvecklas då båda parterna tillsammans 

kan skapa värde för varandra. Värde för säljaren i form av lönsamhet, produktivitet eller 

vinst och värde för köpare i form av behovstillfredsställelse och tillgänglighet (Hultén, 

2014).  

 

Hultén (2014) menar att relationsmarknadsföring fokuserar på att både behålla och 

rekrytera nya kunder, till skillnad från transaktionsmarknadsföring där ständig 

rekrytering av nya kunder är i fokus. Ford (1980) menar att ömsesidigt beroende är 

nödvändigt och grundläggande för affärsrelationers uppbyggnad och utveckling, för att 

båda parterna ska vara engagerade i relationen. För att utveckla ömsesidigt beroende, 

krävs att båda parterna påbörjar en anpassning för att skapa bättre kongruens mellan 

varandras krav och önskemål (Ford, 1980). För att kunna anpassa sig efter varandra, 

krävs det att vardera parten vet vad den andra efterfrågar och har behov av, därav blir 

interaktioner och samarbete mycket viktig. Hultén (2014) menar att detta kallas för 

värdeskapande processer. 

 

3.1.3 Processen för relationsskapande 

Locka kunden 

Enligt Mandják et al. (2015) är skapandet av en ny affärsrelation en process, som är ett 

resultat av beslut och agerande av inblandade aktörer. Grönroos (1994) delar upp 

relationsbyggande i två delar vilka är locka kunden samt bygga relationen. Vidare 

menar författaren att ett viktigt begrepp i dessa processer är löften. Grönroos (1994) 

menar att löften kan locka kunder, men om leverantören inte kan hålla dessa löften 

kommer relationen inte vidare utvecklas, därför krävs det att dessa löften går att hålla 

och att leverantören kan visa det.  

 

Början av relationsskapande är då en av parterna gör ett initiativtagande till att söka en 

ny relation, Ford (1980) kallar det för interaktionsinitiativet. Mandják et al. (2015) 

menar att i skapandet av en helt ny relation, där parterna från början inte känner till 

varandra, måste medvetenhet skapas. Den inledande fasen kommer således 

kännetecknas av ett upptäcktsstadie, som består av en informationssökande process och 

skapande av medvetenhet. Vidare påstår Mandják et al. (2015) att interaktioner inte 

kommer att ske i detta stadie, eftersom parten som tagit initiativ till att leta en ny 

relation kommer att utvärdera potentiella alternativ. 



  
 

36 

 

Ravald och Grönroos (1996) menar att kunden är ute efter att erhålla värde, därför bör 

försök att attrahera kunder vara fokuserat på att skapa värde för dessa. Vidare menar 

författarna att en kunds upplevda värde baseras på en avvägning mellan värde som 

erhålls och de uppoffringar kunden behöver göra för att erhålla värdet. Uppoffringar, 

menar författarna, kan inkludera inköpspris, förvärvskostnad, transportkostnader, risker, 

reparation och underhåll samt kostnader kring installation och orderhantering. Värde, 

menar Ravald och Grönroos (1996), kan innefatta dels de fysiska, materiella faktorer, 

dels support och service. De menar att erhållet värde, i kundens ögon, sammanfattas 

som upplevd kvalitet. Dessa avvägningar, bidrar till att vad som attraherar en kund kan 

variera beroende på vilka som är kunder, vilka som fattar beslut, men även variera från 

situation till situation. Vidare menar författarna att en leverantörs erbjudande, 

fördelaktigt måste passa in i kundens processer och värdekedja, för att inte vara slöseri 

med tid och pengar (Ravald & Grönroos, 1996). 

 

Ravald och Grönroos (1996) menar vidare att i ett kund-leverantör förhållande, kan 

även själva relationen och relationsvärdet, spelar in och räknas med i avvägningen av 

fördelar och nackdelar. Författarna påvisar att ett relationsvärde, alltså de fördelar som 

kunden ser med själva relationen, kan väga upp att erbjudandet inte är helt 

tillfredsställande och vice versa. Vidare menar författarna att ökat relationsvärde kan 

erhållas genom flexibilitet, effektivitet, noggrannhet och minskade misstag i produktion 

och leverans (Ravald & Grönroos, 1996). 

 

Informationssökande process 

I processen där informationssökande och utvärdering sker, kommer beslut och agerande 

att påverkas av potentiella partners synlighet, attraktionskraft, rykte och placering i 

nätverk (Mandják et al., 2015). Vilka alternativ som utvärderas kommer således att 

påverkas av vad parten, som letar relationen, har för tillgång till information. Ford 

(1980) menar att, då informationssökande parten inte har någon tidigare erfarenhet av 

de potentiella partners som utvärderas, kommer dennes kriterier vid utvärderingen att 

bygga på erfarenhet av tidigare relationer. Kriterierna kan gälla potential, prestationer 

och rykte (Ford, 1980). Mandják et al. (2015) menar att resultaten från en 

informationssökande process kan, som oftast, ge tillräckligt rik information för att 

parten ska ta beslutet att agera genom ett initiativ till interaktion, med en möjlig 



  
 

37 

potentiell partner. Besvaras interaktionsinitiativet positivt, inleds en interaktionsprocess 

(Mandják et al., 2015). 

 

Interaktionsprocessen 

Interaktionsprocessen uppstår eftersom en part tagit initiativ till att lära känna en 

potentiell framtida partner, initiativet har besvarats och parterna ämnar då lära känna 

varandra (Mandják et al., 2015). Ford et al. (2011) menar att innan en relation skapas, 

måste parterna lära känna varandra och respektive parts mål och avsikter med en 

potentiell relation. Detta menar de sker genom interaktion. Målet med interaktionerna är 

att minska distans och osäkerhet, samt öka parternas erfarenhet av varandra (Ford, 

1980). 

 

I ett tidigt skede av relationsskapande menar Ford (1980) att parternas erfarenhet av 

varandra är låg. Det rör erfarenhet av varandras krav och mål, men även erfarenhet av 

vad relationen kommer att innebära för fördelar. Bedömningarna som parterna gör av 

varandra, kommer till stor del baseras på deras rykten och tillgängliga information, på 

grund av den låga erfarenheten (Ford, 1980). Det finns även distans i början på 

relationsskapandet. Bland annat social distans, då det finns brist på personliga relationer 

mellan parterna (Ford, 1980). Även geografisk och kulturell distans kan finnas och Ford 

(1980) menar att distansen påverkar och skapar osäkerhet vilket kan leda till lågt 

engagemang. 

 

Ford (1980) beskriver att det i ett tidigt skede av relationsskapande även finns 

osäkerhet. Osäkerhet om potentiella vinster och fördelar som kan förväntas erhållas i 

den potentiella relationen, men det kommer även finnas osäkerhet kring kostnader. 

Enligt Mandják et al. (2015) är osäkerhet och ömsesidigt beroende faktorer som präglar 

det tidiga skedet i relationsskapandet. Dessa osäkerheter leder till att företagen måste 

investera tid och personliga interaktioner i relationsskapandet (Ford, 1980).  

 

Den interaktionsprocess som sker i det tidiga skedet av relationsskapandet, kräver 

ömsesidigt utbyte, vilket består av informationsutbyte och socialt utbyte (Mandják et 

al., 2015). Det sociala utbytet kommer vara av stor betydelse, då det är de personliga 

interaktionerna som sker för att minska osäkerhet och risk, samt för att etablera 

ömsesidigt beroende (Mandják et al., 2015). Ömsesidigt beroende är de intressen som 



  
 

38 

parterna har som inte kan uppnås utan den andra parten, till exempel värde, produkt, 

kvalitet, information och expertis (Ford, 1980).  

 

En relation börjar utvecklas allt eftersom interaktionsprocessen fortskrider och parternas 

erfarenhet av varandra ökar, som resultat av att de lär känna varandra (Ford, 1980). 

Ökad erfarenhet leder vidare till reducerad osäkerhet, Ford (1980) menar att med 

erfarenheten ser företag tydligare vilka anpassningar en relation kommer innebära, 

vilket gör att osäkerheten minskar. Med erfarenhet, interaktioner och minskad 

osäkerhet, reduceras även den sociala distansen mellan parterna. Då företag anpassar sig 

efter varandras önskemål, etableras förtroende eftersom de visar varandra att de är 

intresserad av och engagerad i relationsskapandet (Ford, 1980). 

 

Anpassning 

Enligt La Rocca et al. (2013) är det ett speciellt fall då ett befintligt och etablerat företag 

vill skapa nya affärsrelationer, då det ofta kommer innebära omställningar och ändringar 

i verksamhetens processer. Vidare menar de att vid utvecklingen av nya relationer ställs 

företagen ofta inför två problem. Dels är sannolikheten stor att erbjudandet inte är helt 

överensstämmande med efterfrågan och kan därför behöva anpassas. Vidare beskriver 

de ett annat problem som kan uppstå, vilket är att osäkerheten ofta är stor gällande 

huruvida potentialen och fördelarna i relationen kommer att se ut, för båda parter, 

eftersom det ofta är oklart och diffust i det tidiga skedet av en relationsutveckling (La 

Rocca et al., 2013). Ford (1980) menar att en affärskund troligt kommer engageras att 

utveckla en relation med en leverantör som kunden ser framtida fördelar och vinster 

hos, vilket de ofta gör då en leverantör anpassar sina processer eller erbjudanden efter 

kunden. Detta kallar Ford (1980) för transaktionsspecifika investeringar och det visar att 

leverantören är engagerad i skapandet av relationen, vilket kan konkurrera ut andra 

aktörer på marknaden. 

 

3.1.4 Förtroende 

Förtroende är en faktor som underlättar interaktionsprocessen samt de tidiga beslut och 

ageranden som respektive part gör (Mandják et al., 2015). Förtroendeskapande är en 

process som Mandják et al. (2015) menar sker ständigt under hela relationsskapande 

processen. Förtroende är ett komplext fenomen med många nyanser och nivåer 

(Rousseau et al., 1998). Det har fått en allt viktigare roll i affärsrelationer i dagens 
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samhälle, eftersom prestationer ofta uppfattas som mindre säkra (Lewis & Weigert, 

2012). Inom B2B och relationsmarknadsföring är förtroendeskapande en mycket viktig 

process, eftersom köparen står inför komplexa beslut gällande många immateriella 

aspekter av företagens erbjudanden (Doney et al., 2007). Andzulis et al. (2012) menar 

att affärsrelationer bygger lika mycket på förtroende som en personlig relation gör och 

enligt Doney et al. (2007), krävs förtroende för att minska osäkerhet gällande framtid 

och framtida prestationer. Förtroende är en immateriell tillgång som har potential till att 

hålla en kund eller potentiell kund borta från konkurrenterna (Andzulis et al., 2012). Det 

är därför viktigt att lyssna till och anpassa sig efter kundernas behov och önskemål för 

att generera förtroende från dem, eftersom kunder vill blir hörda, prioriterade och 

uppmärksammade (Andzulis et al., 2012). 

 

Enligt Čater och Čater (2010) bygger förtroendet på trovärdighet och välvilja och i 

vilken utsträckning kunden upplever att leverantören, har den kompetens som 

efterfrågas. Det bygger även på i vilken utsträckning kunden litar på att företagets 

avsikter och motiv är fördelaktiga för kunden (Čater & Čater, 2010). Doney et al. 

(2007) menar att det är en enighet bland forskare att förtroende omfattar två väsentliga 

delar, vilka är trovärdighet och välvilja. Trovärdighet bygger på att en partner är 

uppriktig, står fast vid sitt ord samt uppfyller utlovade förpliktelser. Vidare menar 

Doney et al. (2007) att välvilja innebär att det finns ett genuint intresse för båda parters 

framgång, samt att en part inte tar till oväntade åtgärder som kan skada den andra. 

 

Personligt och organisatoriskt förtroende 

Akrout et al. (2016) diskuterar förtroende som bestående av två baser, en affektiv och en 

kognitiv. Affektiva (emotionella) variabler är mycket mer komplicerade att kontrollera 

och mäta än vad de kognitiva (rationella) variablerna är. Det beror på att emotionellt 

förtroendet är ett psykologiskt tillstånd som refererar till en känsla av säkerhet och 

kontroll i situationer där parten är sårbar och osäker (Akrout et al., 2016). 

 

Ashnai et al. (2016) delar upp förtroende i personligt förtroende och organisatoriskt 

förtroende. De menar att organisatoriskt förtroende är det förtroendet som är nödvändigt 

mellan köpande och säljande företag/organisation, för att intresse för vidare interaktion 

ska skapas. Det organisatoriska förtroendet bygger på rationalitet och uppstår genom 

objektiva kriterier, så som förväntade fördelar och bevisad förmåga. Vidare beror det till 



  
 

40 

stor del på om kundföretaget har tillit till att säljande företag besitter de prestationer, 

kompetenser och kapaciteter som utlovas (Ashnai et al., 2016). B2B relationer bygger 

inte enbart på rationalitet. Sociala känslor och emotionella faktorer spelar även en viktig 

roll (Ashnai et al., 2016). Vidare menar Ashnai et al. (2016) att personligt förtroende är 

det som uppstår mellan representanterna för kund- och leverantörsföretag, som möts och 

interagerar i den relationsskapande processen. Sådant förtroende bygger på sociala och 

emotionella faktorer och är svårare, men allt viktigare, att uppnå. Förtroendet uppnås då 

representanter för kundföretaget uppfattar representanten från leverantörsföretaget som 

ärlig och välvillig och vice versa (Ashnai et al., 2016). Goda avsikter är en central del i 

upplevd tillförlitlighet (Akrout et al., 2016). Då det existerar en känsla av att den andra 

parten har goda avsikter, välvilja och respekt för båda parternas intresse, har en god 

grund för personlig tillit etablerats. Akrout et al. (2016) menar att detta dock behöver 

vara ömsesidigt och existera hos båda parterna för att ömsesidigt förtroende ska uppstå. 

Författarna menar därför att förtroende inte bara måste finnas hon en part, utan hos 

båda. 

 

Risk, sårbarhet och osäkerhet 

Förtroende blir oftast som svårast att uppnå vid en tidpunkt då det är som viktigast att 

erhålla det (Lewis & Weigert, 2012). Enligt Rousseau et al. (1998) är risk och 

ömsesidigt beroende två grundläggande förhållanden som måste finnas för att 

förtroende ska behövas samt uppstå. Risk uppstår då osäkerhet finns gällande huruvida 

den andra partens fortsatta agerande kommer vara lämpligt och leda till framgång för 

båda parter. De menar att då det finns risker, skapas tillfällen för risktagande samt för 

att etablera förtroende. Författarna menar att om det finns fullständig säkerhet och 

riskerna är obefintliga, finns det inget behov av förtroende (Rosseau et al., 1998). Även 

Grönroos (1994) menar att, om det inte finns sårbarhet och osäkerhet så är förtroende 

inte nödvändigt. Sårbarhet, osäkerhet och risk är således grundläggande förhållanden för 

att förtroende ska kunna skapas. 

 

Ashnai et al. (2016) påstår att leverantörer bör försäkra kunden om sin kompetens och 

kapacitet, då kommer de bli villiga att interagera. Byggs sedan det personliga 

förtroendet upp, så uppmuntras och ökar samarbetsvillighet, engagemang och 

relationens prestationer (Ashnai et al., 2016). Grönroos (1994) menar att löften leder till 

att förtroende utvecklas vilket, enligt Ford et al. (2011), är en mycket viktig egenskap 
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för utvecklandet av relationer. Grönroos (1994) menar att det är avgörande för 

kundnöjdhet och långsiktig lönsamhet, att löften kan hållas och uppfyllas. Skulle de 

dock svikas, kommer även etablerat förtroende att svikas. Förtroende består till viss del 

av sociala känslor, därför kan starka känslor uppstå när förtroende blir sviket (Lewis & 

Weigert, 2012). Vidare kan det påverka den svikna partens framtida förmåga att etablera 

förtroende för en samarbetspartner, det gäller även i situationer där det finns starka 

rationella skäl till förtroende. Detta innebär att emotioner kan ha större inverkan på den 

förtroendeskapande processen än vad rationalitet har (Lewis & Weigert, 2012). 

 

3.2 Kundengagemang 

3.2.1 Definition 

Engagemang för en relation är en stark vilja att bilda och utveckla en relation (Ganesan 

& Hess, 1997). För att kunna skapa och utveckla affärsrelationer så krävs engagemang 

inte endast från företagets sida utan även från affärskundens sida (Čater & Čater, 2010). 

Kundengagemang är enligt Ford (1980), svårt att utveckla tidigt i relationsskapandet, 

eftersom det handlar om att övertyga kunden att investera tid i att bygga upp relationen. 

Vidare menar författaren att etablerande av engagemang, som går hand i hand med att 

etablera förtroende, är en av de största utmaningarna i det tidiga skedet av 

relationsskapande. Att visa varandra att det finns engagemang för en potentiell relation, 

ökar förtroendet och bidrar till att relationsutvecklingen fortskrider (Čater & Čater, 

2010). 

 

3.2.2 Olika typer av kundengagemang 

Enligt Čater och Čater (2010) kan kundengagemang ta sig uttryck på flera olika sätt och 

ha olika drivkrafter. De menar att forskare har utvecklat och delat in engagemang i fyra 

olika typer, vilka inverkar på utveckling av kvalitativa kundrelationer. De fyra typerna 

av engagemang innefattar: affektivt engagemang, positivt beräknande engagemang, 

negativt beräknande engagemang och normativt engagemang (Čater & Čater, 2010). 

Vissa forskare, till exempel de Ruyter och Semeijn (2002), menar att “beräknande” 

engagemang ses som en typ som delas in i positivt och negativt, de menar således att det 

endast finns tre typer av engagemang vilka är: affektivt, beräknande och normativt. 
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Affektivt engagemang 

Enligt Čater och Čater (2010) bygger det affektiva engagemanget på emotioner samt på 

sociala känslor. De menar att drivkraften till affektivt engagemang kan bygga på att 

kunden och leverantören har en likhet i värderingar och kunden kan identifiera sig med 

leverantören. Gounaris (2005) menar att ett känslomässigt engagemang finns då 

parterna vill fortsätta utvecklandet av relationen, på grund av att de tycker om och trivs 

med varandra. Ford et al. (2011) menar att parterna måste lära känna och förstå varandra 

för att engagemang ska skapas, då krävs det att interaktioner sker mellan parterna. 

Enligt Ford (1980) hänger engagemang och förtroende ihop på ett sätt, som till stor del, 

kan betraktas som ett känslomässigt samband. Författaren menar att interaktioner 

parterna emellan, kan leda till ett känslomässigt förtroende som vidare ökar parternas 

engagemang för relationen. Gounaris (2005) menar att affektivt engagemang leder till 

att kunden utvecklar goda avsikter och en vilja att investera i en relation, vidare menar 

författaren att affektivt engagemang bygger på ömsesidigt förtroende.  

 

Čater & Čater (2010) menar att drivkraften till att utveckla relationen bygger på positiva 

känslor och att kunden blir positiv till relationen på grund av ett starkt 

känsloengagemang. Enligt Gounaris (2005) är affektivt engagemang det mest lönsamma 

engagemanget att sträva efter, då det bygger på positiva känslor och ett genuint intresse 

för relationen, vilket författaren menar är mest hållbart långsiktigt. 

 

Beräknande/rationellt engagemang 

Ford et al. (2011) menar att interaktioner i ett tidigt stadium i relationsutveckling sker 

som en process för att lära känna varandra och förstå vad de båda vill få ut av en 

relation. Det kan leda till beräknande engagemanget då parterna i det stadiet lär sig vilka 

fördelar relationen kan innebära. Skulle kunden se att en relation skulle innebära 

framtida vinster skapas ett engagemang av beräknande karaktär (Čater & Čater, 2010). 

Geyskens et al. (1996) menar att engagemanget även kan bygga på ett behov av 

relationen, på grund av att man ser för höga kostnader eller svårigheter i att hitta 

leverantörer som håller samma eller bättre standard. Vidare sägs därför beräknande 

engagemang vara mer av ett rationellt engagemang än vad det affektiva engagemanget 

är (Čater & Čater, 2010).  
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Normativt engagemang 

Vidare finns det även engagemang av normativ karaktär (Čater & Čater, 2010). Det 

bygger på en normstyrd drivkraft där kunden känner en plikt till relationen på grund av 

upplevda skyldigheter. I början på relationsskapandet kan leverantören snabbt inse att 

erbjudandet måste anpassas efter kundens efterfrågan och behov (La Rocca et al., 2013). 

Har relationsskapandet kommit så långt att leverantören börjar anpassa produkt och 

utbud specifikt efter en kunds önskan och behov kan kunden känna en ”plikt” att vidare 

delta i relationsskapandet (Čater & Čater, 2010). Enligt Ford (1980) bör engagemang 

för en relation vara ömsesidigt, då engagemang sällan leder till vidare utveckling av 

relationen om det endast finns hos ena parten. Vidare beskriver författaren att 

kundengagemang sällan kan skapas utan att det finns engagemang även hos 

leverantören. Anpassning av erbjudande utifrån en enskild kunds efterfrågan benämns 

enligt Ford (1980) för transaktionsspecifika investeringar, vilket författaren menar visar 

kunden att företaget är seriöst och engagerad i processen att skapa relationer. 

 

3.2.3 Faktorer som påverkar och ligger till grund för engagemang 

Čater och Čater (2010) tar även upp faktorer som ligger till grund för och har en 

inverkan på de olika typerna av engagemang, vilka är: produktkvalitet, kunskap, 

anpassning, samarbete och förtroende. Flera av de faktorer som författarna tar upp, 

överensstämmer med faktorer som La Rocca et al. (2013) föreslår som viktiga att ta 

hänsyn till vid utveckling av nya relationer. För att erhålla intresse och engagemang från 

kunden, samt skapa kundvärde. Utöver de faktorer som Čater och Čater (2010) 

benämner tar La Rocca et al. (2013) även upp relaterande och interaktioner. 

 

Produktkvalitet och kunskap 

Produktkvalitet, menar Čater och Čater (2010), har en stark positiv påverkan på kunder 

och kan leda till intresse och beräknande engagemang, då en kvalitativ produkt är 

mycket attraktiv till en kund som resonerar rationellt. Hög kvalitet på en produkt kan 

både generera värde för kunden och därigenom skapa engagemang, eller så kan det 

konkurrera ut andra företag så att kunden blir “låst” till leverantören, för att ingen annan 

lika högt kvalitativ produkt finns på marknaden (Čater & Čater, 2010). Čater & Čater 

(2010) påstår även att kundengagemang kan skapas då företaget har specifik kunskap, 

kompetens och specialiteter som affärskunden inte besitter, men har behov av. Vidare 
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menar de att eftersom kunskap och kompetens i B2B sammanhang ska vara av specifik 

karaktär, är det en stor konkurrensfördel för ett företag att besitta det. 

 

Anpassning och relaterande 

Att relatera verksamheten till utvecklingen av en ny relation kräver enligt La Rocca et 

al. (2013) avvägning av kostnader och fördelar hos båda parter. Att räkna på kostnader 

och fördelar som erhålls då en relation utvecklas, kopplas till rationalitet och 

beräknande engagemang. Att relatera verksamheten till relationsutvecklingen genom att 

ta i beaktning att kunderna räknar på vilka fördelar de får av relationen, kan leda till att 

företaget till viss del behöver ändra verksamheten genom anpassning (La Rocca et al., 

2013). Čater och Čater, (2010) menar att anpassning som faktor innebär att ett företag 

anpassar sig specifikt efter en kund, till exempel genom att ändra erbjudande, processer 

eller rutiner. På så sätt kan kundengagemang genereras eftersom det visar att företaget 

är villigt att vidta åtgärder för att tillfredsställa kunden. La Rocca et al. (2013) menar att 

potentiella B2B kunders behov och efterfrågan ofta är mycket specifikt och individuellt, 

vilket gör att ett standarderbjudande inte kan förväntas passa alla. Vidare menar både La 

Rocca et al. (2013) och Ford (1980) att anpassning är en mycket viktig aktivitet, för att 

generera kundengagemang vid utveckling av nya relationer, för att kunden ska se ett 

värde i den potentiella relationen. Anpassning kan även komma att leda till normativt 

engagemang, Čater och Čater (2010) menar att erbjudande som är specifikt anpassat 

efter en kund kan göra att kunden känner plikt att engagera sig i relationsskapande med 

leverantören. 

 

Samarbete, förtroende och interaktioner 

Samarbete har i studien av Čater och Čater (2010) inneburit en positiv påverkan på det 

affektiva engagemanget som bygger på känslomässiga band i relationen. Samarbete 

skapas då parterna syftar till att uppnå gemensamma mål men också då de strävar efter 

att upprätthålla en långsiktig relation. La Rocca et al. (2013) menar att ett samarbete 

med den potentiella kunden är viktigt i det tidiga skedet av relationsskapande. De menar 

att båda parterna tillsammans måste bestämma hur erbjudandet kommer att se ut och hur 

det gemensamma målet uppfylls. La Rocca et al. (2013) menar vidare att interaktion 

parterna emellan därför är mycket viktigt. Genom interaktioner kommer parterna kunna 

identifiera varandras syfte och mål med relationsbyggandet. Vid samarbete mot 

gemensamma mål och då nära interaktion över tid sker, finns det således goda chanser 
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till att affärskunden utvecklar ett affektivt engagemang till en relation med leverantören 

(Čater & Čater, 2010). 

 

Affektivt engagemang till affärsrelationer har även visat sig skapas genom förtroende 

(Čater & Čater, 2010). Kunder vill bli hörda och få sina behov uppmärksammade och 

de företag som lyssnar till dessa och anpassar sin verksamhet efter dem, kan generera 

både förtroende och konkurrensfördel, då det visar att företaget bryr sig om den 

specifika kunden. Således skapas en affektiv koppling (Čater & Čater, 2010; Andzulis 

et al., 2012). Čater och Čater (2010) säger att förtroende är en viktig byggsten för en 

kvalitativ relation och Andzulis et al. (2012) menar att det är lika viktigt i en 

affärsrelation som det är i en personlig relation. 

 

Förtroende är en viktig drivkraft till engagemang (Čater & Čater, 2010). Förtroendet 

bygger på trovärdighet och välvilja och i vilken utsträckning kunden upplever att 

leverantören har den kompetens som efterfrågas. Det bygger även på i vilken 

utsträckning kunden litar på att företagets avsikter och motiv är fördelaktiga för kunden 

(Čater & Čater, 2010). Enligt Kapferer (2012) är relationen till kunden viktig för ett 

B2B företag eftersom transaktionerna ofta är stora och därför innebär stora risker. För 

att minska risken utvecklas relationer mellan köpare och säljare och för att göra det 

måste förtroende skapas. Förtroende har visat sig leda till affektivt engagemang till 

affärsrelationer (Čater & Čater, 2010). 

 

3.3 Sociala medier 

3.3.1 Definition 

Safko (2012) definierar sociala medier som de medier, genom vilka individer kan 

kommunicera, interagera och skapa sociala anknytningar till varandra. Författaren säger, 

fritt översatt, ”Sociala medier är den media vi använder för att vara sociala” (Safko 

2012, s.3).  

 

Författaren menar att individer har ett behov av att vara sociala, föra konversationer och 

anknyta till varandra. Vidare förklarar författaren att sociala medier refererar till alla de 

medier som används för att skapa dessa sociala anknytningar till varandra. Schultz et al. 

(2012) menar att sociala medier är alla de internetbaserade verktyg eller tjänster som 

används för att underlätta konversationer och samtal. En annan definition tas upp av 
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Kaplan och Haenlein (2010), som menar att sociala medier är internetbaserade 

plattformar med innehåll som skapas av användarna. Författarna menar att det är 

plattformar på internet där innehållet skapas och ständigt ändras, av användarna. Habibi 

et al. (2015) menar att sociala medier är unikt då det tillåter användarna att påverka 

innehållet som flödar på plattformarna, eftersom de kan skapa, dela och utbyta 

information med varandra. 

 

”Sociala medier är ett samlingsnamn på det som möjliggör för människor från olika 

delar av landet eller världen att interagera i en och samma plattform” (König 2012, 

s.13). König (2012) menar att sociala medier erbjuder möjligheter som är oändliga, när 

det gäller att skapa relationer, informera och dela med sig. Inte minst för företag. 

Författaren påstår att sociala medier även kan kallas för en global marknadsplats, som 

möjliggör kommunikation och relationer, mellan människor och även mellan företag 

(König, 2012). Stakston (2011) menar att sociala medier blir vad användarna gör det 

till, då det bygger på interaktion mellan dem. 

 

3.3.2 Funktioner och användning 

De olika plattformarna eller nätverken på sociala medier har olika funktioner, som 

innebär olika möjligheter för användarna (Kietzmann et al., 2011). Kietzmann et al. 

(2011) illustrerar dessa funktioner i sin modell Honeycomb of social media (Modell 1), 

genom att dela upp dem i olika funktionella block. Författarna menar att varje block 

motsvarar en funktion som plattformar på sociala medier kan ha, dessa block/funktioner 

är: identitet, delning, närvaro, relationer, rykte, grupper och konversationer. Varje 

plattform på sociala medier kan således bygga på ett eller flera av dessa block. Vidare 

menar Kietzmann et al. (2011) att modellen kan hjälpa företag att besluta vilka 

plattformar på sociala medier som det är mest lönsamt att vara aktiva på. Modellen kan 

nämligen fungera som ett verktyg, som bryter ner plattformarna i huvudfunktioner, för 

att vidare analysera vad som engagerar användarna att vara aktiva just där.  
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Figur 3.3 - Honeycomb of social media (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011) 

 

Identitet 

Kietzmann et al. (2011) menar att plattformar som bygger på ett identitetsblock har som 

syfte att möjliggöra för användaren att presentera och skapa sin identitet, vilket kan 

göras omfattande eller allmänt. Författarna förklarar att en hel del plattformar på sociala 

medier bygger på en profil där användaren kan beskriva sin identitet mycket 

omfattande. Som till exempel på Facebook, där användarna bland annat delar personlig 

information, åsikter och intressen, eller som på Linkedin där användare delar 

information om sina professionella- eller företagsprofiler. Det kan beskrivas som en 

plattform där användaren kan dela sitt personliga varumärke/sin identitet (Kietzmann et 

al., 2011). 

 

Konversation 

De plattformar som utformas på sociala medier för att underlätta för individer att föra 

konversationer och diskussioner med varandra hamnar enligt Kietzmann et al. (2011) 

inom konversationsblocket. Enligt Solomon et al. (2014) är konversationer ett 

karaktärsdrag för stora delar av de plattformar/grupper som finns på sociala medier. De 

menar att det möjliggör för människor att kommunicera på ett sätt som innebär att 

samtala “fast genom text”, vilket ger människor en känsla av att föra riktiga samtal. 
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Även Keinänen och Kuivalainen (2015) menar att sociala medier innebär ökad 

möjlighet att föra dialog och kommunicera med varandra. Vidare menar Kietzmann et 

al. (2011) att användarna till exempel kan använda plattformarna i syfte att hitta nya 

vänner med liknande intressen, eller att göra sin röst hörd och ta ställning i viktiga 

frågor.  

 

Delning 

Blocket “delning” används enligt Kietzmann et al. (2011) i syfte att dela, utbyta och ta 

emot innehåll. De tillåter användarna att producera samt konsumera innehåll. Agnihotri, 

et al. (2016) menar att sociala medier har gjort att tillgången till information har ökat 

betydligt. När det kommer till att dela innehåll menar Solomon et al. (2014), att det som 

delas är de föremål eller syften som ger mening till plattformen. Till exempel att ett av 

YouTubes syften är filmer medan Flickr kretsar runt bilddelning. Kietzmann et al. 

(2011) menar att användare kan delta i syfte att dela bilder eller filmer med varandra. 

YouTube är ett exempel på plattform som ingår i det här blocket. De menar att 

användarna antingen delar eller tar del av filmer, samt kan dela kommentarer med 

tankar och utvärderingar av filmerna (Kietzmann et al., 2011). Dela innehåll går även att 

göra på såväl LinkedIn, Facebook, bloggar och mikrobloggar (Carlsson 2010a). 

 

Närvaro 

Närvaro är det block som innebär huruvida en plattform möjliggör för individer att ta 

reda på om andra är online, närvarande eller i närheten (Kietzmann et al., 2011). Detta 

möjliggör intimitet och omedelbarhet i interaktionerna och kontexten. Safko (2012) 

menar att plattformar på sociala medier möjliggör för användare att närvara och föra 

konversationer i realtid, trots distans. Plattformar med chattfunktioner och funktioner 

som tillåter användare att “checka in” på en plats, exempelvis Facebook, kan ingå i detta 

block (Kietzmann et al., 2011). Användare uppskattar dessa funktioner då det möjliggör 

för dem att visa andra var de är, eller att de är tillgängliga på en viss plats. 

 

Relationer 

Kietzmann et al. (2011) menar att relationsblocket handlar om i vilken utsträckning 

användare kan anknyta till och skapa relationer med varandra. Plattformarna möjliggör 

för användare söka efter andra, samt skapa relationer och relatera till varandra genom 

gemensamma nämnare. Vidare menar Kietzmann et al. (2011) att användarna har 
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många olika typer av relationer på de olika plattformarna, de kan till exempel vara nära 

eller distanserade, formella eller informella och interaktion kan ske ofta eller sällan.  

 

Rykte 

Ryktesblocket handlar enligt Kietzmann et al. (2011) om förtroende och trovärdighet. 

Blocket bygger på att användare kan identifiera någon form av ställning som personer, 

innehåll, företag, organisationer och liknande kan ha. Detta kan ses på till exempel 

YouTube där en användare eller användares delade filmer kan ha “ratings” och 

“gillningar” som visar på popularitet/ställning/position. Det samma gäller Facebook, där 

olika sidor eller företagssidor får ett rykte och en ställning baserat på “gillningar” och 

kommentarer (Kietzmann et al., 2011). På det sättet bygger användarna upp en form av 

förtroende till sidor, företag och personer som anses trovärdiga och har hög rank på 

sociala medier. Weber (2009) menar att rykte även har en inverkan på popularitet i 

internetbaserade sökmotorer. Författaren menar att sidor, innehåll, användare, företag 

eller liknande som är populära och har hög ”rating” har större möjlighet att synas tidigt 

som sökresultat i de internetbaserade sökmotorerna. 

 

Grupper 

Blocket innebär att användare av sociala medier kan skapa, ingå och delta i olika 

grupper vilka till exempel kan vara intresserelaterade eller åsiktsrelaterade, slutna 

grupper eller öppna för alla (Kietzmann et al., 2011). Solomon et al. (2014) kallar det 

för kollektiva/gemensamma intressen, där grupper skapas genom vilka medlemmar kan 

dela intressen och passioner med varandra. Detta kan enligt Kietzmann et al. (2011) 

intressera användare då de till exempel kan skapa forum för de med gemensamma 

intressen där de kan interagera och föra diskussioner. 

 

3.3.3 Facebook 

Facebook är en mötesplats där användare kan mötas och dela innehåll och föra 

konversationer, både mellan vänner och mellan företag och kunder (Carlsson, 2010a). 

Det är en plattform på sociala medier som bygger på att användarna anknyter till 

varandra och skapar kontakter med varandra (König, 2012). König (2012) menar att 

Facebook bygger på att användare mer eller mindre skapar och delar information med 

sina vänner. Facebook har funktioner av många olika slag och kan därigenom användas 

olika, beroende på vem som använder det och vad syftet är (Carlsson, 2010a). Safko 



  
 

50 

(2012) menar att Facebook tillåter användare att dela tankar, idéer och information om 

sig själva med varandra. 

 

Facebook bygger på att användare skapar identitetsprofiler, vidare kan även vem som 

helst skapa en grupp eller ett evenemang på Facebook, vilka kan vara öppet för alla, 

endast för inbjudna eller hemligt (Kietzmann et al., 2011). Kietzmann et al. (2011) 

menar att detta kan göras för att skapa samlingsplatser för användare med gemensamma 

nämnare. För företag kan Facebook användas, som mest effektivt, genom att skapa en 

sida som användare kan följa/prenumerera på genom att ”gilla” dessa. Enligt Carlsson 

(2010a) kan företag använda Facebook för att göra sig synliga, erbjuda information, 

vara tillgängliga för interaktion, skapa evenemang, ge råd och rekrytera. Kietzmann et 

al. (2011) menar att företag kan skapa sidor som motsvarar en profil, som andra kan 

följa genom att ”gilla” den. Detta möjliggör dels för att kontinuerligt uppdatera följare 

genom att dela relevant och intressant information och nyheter (Carlsson, 2010a). 

Vidare menar Kietzmann et al. (2011) att företag som har sidor med många följare, ökar 

chanserna att hamna tidigt i sökresultat, vilket gör dem mer synliga. Facebook kan bli 

ett effektivt verktyg för att göra sig tillgänglig för sina kunder samt komma närmare 

dem, för att stärka sitt varumärke samt få en bättre dialog (Carlsson, 2010a). Järvinen et 

al. (2012) menar att Facebook kan vara ett effektivt verktyg att använda för att bygga 

sitt varumärke. 

 

3.3.4 LinkedIn 

LinkedIn är en plattform för individuella och professionella nätverk, som främst 

fokuserar på arbetsprofiler och affärsmöjligheter (König, 2012). Det är en social 

nätverkstjänst och en internetbaserad mötesplats, precis som Facebook (Carlsson, 

2010a). LinkedIn är en plattform för identitetsbyggande och för att nätverka precis som 

Facebook, dock är plattformen riktad för mer professionella nätverk (Kietzmann et al., 

2011). Användare skapar profiler som presenterar deras kunskaper, för att det vidare ska 

kunna nätverka på ett affärsrelaterat sätt, genom att söka arbeten och uppdrag eller för 

att vara sökbara (Carlsson, 2010a). Enligt Kietzmann et al. (2011) kan LinkedIn 

användas för att hitta relevanta kontakter, eftersom plattformen ger förslag på vilka 

användare man har en koppling till och hur nära den kopplingen är. 
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Företag kan använda LinkedIn för att nätverka genom att skapa, samt upprätthålla 

professionella nätverk med kontakter (Habibi et al., 2015). Katona och Sarvary (2014) 

påstår att företag använt LinkedIn för att interagera, samarbeta och för att tillhandahålla 

information. Vidare menar författarna att plattformen är närmare relaterad till 

affärsnätverk än vad Facebook är, vilket de påstår gör att målgrupper kan vara lättare att 

nå med affärsrelaterad information på denna plattform. 

 

3.3.5 Youtube 

Jussila et al. (2014) menar att YouTube är en samlingsplats för delning av innehåll, 

vilket består av videoklipp. Det fungerar således främst som en sökmotor där filmklipp 

kan delas. Plattformen fungerar att användas till att söka och titta på filmklipp, 

kommentera samt gilla dem (König, 2012). Evans et al. (2010) menar att interaktionen 

som sker på YouTube, sker främst genom att dela eller kommentera media (filmklipp). 

Enligt Kietzmann et al. (2011) ingår YouTube i delningsblocket, eftersom plattformen 

till störst del bygger på att användare delar och tar del av videoklipp. Vidare menar 

författaren att klippen även går att kommentera, gilla och dela vidare, vilket kan bidra 

till stor spridning och synlighet för de som laddar upp klippet. Klipp som visas ofta eller 

har många ”gillningar”, blir oftare rekommenderade och synliga på plattformen 

(Kietzmann et al., 2011). Agnihotri et al. (2016) menar att företag kan använda 

YouTube till att presentera information genom video, vilket kan uppfattas som mer 

personligt, intresseväckande och lätt att relaterat till. Plattformen kan även användas av 

företag för att öka medvetenheten och bygga sitt varumärke (Järvinen et al., 2012). 

 

3.3.6 Bloggar 

Enligt Stakston (2011) är bloggar publiceringsplattformar. Bloggar är som mest känt 

och förknippat som online dagböcker, de har dock fler användningsområden (Stakston, 

2011). Stakston (2011) menar att många företag använder den här typen av plattform till 

publicering av information och ett komplement till den egna webbsidan. Carlsson 

(2010a) menar att bloggar ökar chansen för företag att lättare hittas med hjälp av 

sökmotorer, vilket författaren menar ökar möjligheterna för att bli hittade av blivande 

kunder. Det beror på att bloggar visat sig i överlag vara mer sökbara i sökmotorer, 

jämfört med en traditionell företagshemsida (Carlsson, 2010a). Genom länkar till sina 

andra plattformar, genom att tillhandahålla rik information, samt genom att nätverka 
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med andra företag, kan bloggen effektivt användas som utgångspunkt för 

informationskommunikationen (Stakston, 2011). 

 

Moore et al. (2013) menar att bloggar möjliggör för information att delas, men även för 

att söka information som publicerats vid specifika datum, eftersom alla publiceringar på 

bloggen sparas i daterade arkiv. En egen företagsblogg kan användas som en kanal för 

att dela innehållsrik information till andra och vad som delas är helt upp till företaget 

(Carlsson, 2010a). Järvinen et al. (2012) menar att bloggar kan användas för att visa 

företagets kompetens och kunskaper, samt för att öka medvetenhet om varumärket.  

 

Carlsson (2010a) menar att sekretess över information i företagen kan göra det svårt att 

dela med sig av viss typ av information, istället kan bloggen då till exempel fokuseras 

på annan viktig information, information som kan engagera. Carlsson (2010a) påstår att 

syftet med att starta en företagsblogg ofta kan vara för att nå ut till nya följare, samt för 

att kommunicera till en ny målgrupp. Det beror på att bloggar möjliggör för företagen 

att förmedla en mer personlig bild och skapa förtroende genom text, bild, film och 

information. Att dela rikare information som har förmåga att engagera på en annan nivå, 

till exempel genom att dela en inblick i företagens vardag, affärsresor eller miljöarbete, 

eftersom det kan skapa trovärdighet och förtroende. I företagssyfte menar Carlsson 

(2010a) att det handlar om att kommunicera istället för att informera. 

 

3.3.7 Mikrobloggar 

Mikrobloggar är som bloggar i kort variant (Carlsson, 2010a). Mikrobloggar fungerar 

som en möjlighet för användare att blogga i mindre format, då det endast går att skriva 

ett visst antal tecken (König, 2012). Vidare möjliggör mikrobloggar för utbyte av 

kortare information (Moore et al., 2013). Stakston (2011) förklarar att mikrobloggar är 

plattformar där användaren i realtid når intresserade, genom att publicera korta 

meddelanden.  

 

Enligt Stakston (2011) är Twitter den mest välkända mikroblogg plattformen och påstår 

att det är kraftfulla verktyg för snabb kommunikation, samt för att dela länkar för att 

skapa trafik till sina sidor/profiler på andra plattformar. Twitter är en 

kommunikationskanal och en mötesplats där information effektivt kan delas (Stakston, 

2011). Det kan gälla kort, snabb kommunikation av meddelanden med förenklat 
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budskap (Carlsson, 2010a). Carlsson (2010a) menar att Twitter med fördel kan 

användas för att hitta nya samarbetsmöjligheter, som ett komplement till företagets 

blogg och hemsida, genom att göra det möjligt att driva trafik till dessa. 

 

 

3.3.8 Möjligheter för B2B företag 

 
”Sociala medier skiljer sig från traditionella industriella media och reklam på 

många sätt såsom omedelbarhet, varaktighet, kostnader, kvalitet, frekvens och 

nåbarhet” 

(Katona & Sarvary, 2014. s.144) 

 

Katona och Sarvary (2014) påstår att många av dem som använder sociala medier i B2B 

sammanhang, främst använder det för konsumtion av information och nyheter, samt för 

interaktion. Huotari och Ulkuniemi (2015) säger att det än finns begränsat med kunskap 

om hur framgångsrikt sociala medier i B2B sammanhang och att företagen därför är 

långsamma att erkänna sociala mediers potential i affärssyfte. Carlsson (2010b) menar 

att B2B företag har goda förutsättningar för att nå framgång med hjälp av sociala 

medier, speciellt eftersom de ofta har god förståelse för sin målgrupp. Enligt Andzulis et 

al. (2012) kan sociala medier med fördel, användas för att komplettera andra 

marknadsföringskanaler, eftersom det kan bidra till ökat värde för varje interaktion med 

befintliga och framtida kunder (Andzulis et al., 2012). 

 

Enligt Andzulis et al. (2012) innebär sociala medier att makten har flyttats från 

företagen till kunderna, eftersom kunderna kan vara delaktiga i innehållsskapandet på 

plattformarna. Vidare menar författarna att sociala medier kräver engagemang samt 

resurser och måste integreras i den övergripande strategin. Kietzmann et al. (2011) 

menar att sociala medier är ett mycket kraftfullt verktyg inom marknadsföring och det 

är nödvändigt att utveckla effektiva strategier för att det inte ska ha en negativ inverkan 

på företaget. Det är därför viktigt att förstå sig på sociala medier och hur de faktiskt 

fungerar, för att kunna skapa de mest effektiva strategierna (Kietzmann et al., 2011). 

Sociala medier öppnar möjligheter för B2B företag och affärskunder. De funktioner som 

plattformarna på sociala medier består av och bygger på, kan även betraktas som 

möjligheter även för företag inom B2B. 
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Identitet, delning och informationskommunikation 

Habibi et al. (2015) menar att den interaktivitet och individualisering, som sociala 

medier möjliggör, underlättar skapande, delande och utbyte av innehåll och värde. 

Sociala medier och de profiler som användare och företag får möjlighet att skapa, för att 

framhäva sina identiteter (företagsidentiteter), tillåter företagen att samla in nödvändig 

förkunskap som kan vara viktig inför framtida interaktion med varandra (Andzulis et 

al., 2012). 

 

Agnihotri et al. (2016) påstår att sociala medier kan innebära möjligheter i form av att 

kunder blir mer informerade och medvetna om leverantörer och deras verksamhet, 

varumärke och erbjudande. Eftersom information snabbt och effektivt produceras, 

konsumeras och delas på dessa plattformar. Informationskommunikation är av stor vikt 

i B2B, eftersom företagens produkter eller tjänster är av större komplexitet och innebär 

högre risker (Habibi et al., 2015). Kunderna behöver således rik information inför köp, 

för att förtroende ska skapas. Vidare säger Habibi et al. (2015) att B2B företag får 

möjlighet att dela innehåll och information på sin egen blogg och på sina profilsidor, 

som kan underlätta beslutsfattande för kunderna. Keinänen och Kuivalainen (2015) 

menar att sociala medier även ger leverantörsföretagen möjlighet att samla in 

information om kundföretagen, eftersom även kunderna kan skapa profil- och 

företagssidor på plattformarna. Individualiseringen möjliggör för företagen att anpassa 

sin kommunikation, efter varje enskild kund de vill nå (Habibi et al., 2015). Habibi et 

al. (2015) menar att det beror på den möjligheten som finns för både kund- och 

leverantörsföretag att skapa informativa profiler, med betoning på verksamhet, utbud, 

preferenser och efterfrågan. 

 

Närvaro och konversationer 

Andzulis et al. (2012) påstår att många plattformar på sociala medier tillåter användarna 

att närvara och kommunicera, till exempel genom chatt-, meddelande- och 

kommentarsfunktionen. Det kan möjliggöra för företagen att i realtid, lösa kundernas 

problem, frågor och osäkerhet, trots att det kan finnas geografisk distans mellan dem. 

Funktionerna kan även vara positiva i affärssyfte för både kund och leverantör då 

sociala medier tillåter användaren att närvara och vara så aktiva eller passiva som de 

själva föredrar (Andzulis et al., 2012). Andzulis et al. (2012) menar att det blir en fördel 
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för dem båda, eftersom de inte behöver känna att interaktionen är pressande eller 

påtvingad, vilket kan bygga upp förtroende.  

 

I B2B är två-vägskommunikation mycket viktigt, eftersom företagen utvecklar 

relationer och betraktar varandra som partners (Ford et al., 2011). Jussila et al. (2014) 

menar att personlig försäljning och fysiska prestationer därför länge varit viktigt i B2B 

marknadsföring. Sociala medier möjliggör för användare att föra konversationer och 

två-vägskommunikation med varandra via Internet (Safko, 2012). Möjligheten till att 

föra konversationer i realtid kan således minska behovet av face-to-face möten, vilket 

kan vara tids- och kostnadseffektivt (Safko, 2012: Marshall et al., 2012). 

 

Relationer, grupper och rykte 

Relationer som skapas på sociala medier kan vara användare emellan, men även mellan 

användare och företag. Kietzmann et al. (2011) menar att funktionen innebär att 

användare kan anknyta till varandra och därigenom få tillgång till mer information, samt 

följa varandra för att tidigt informeras om nya uppdateringar. Enligt Marshall et al. 

(2012) kan möjligheten att samla in information om intressanta/potentiella partners, 

(som till exempel LinkedIn och Facebook skapar) innebära att företagen kan anpassa 

och skräddarsy erbjudande och information för att tilltala och passa dessa. Detta kan 

skapa mer personligt, anpassat innehåll (Marshall et al., 2012). 

 

3.4 Undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen nedan (Figur 1) är framtagen mot bakgrund av de teorier som 

diskuterats i det här kapitlet. Eftersom examensarbetets syfte är att analysera och tolka 

hur sociala medier kan användas för att engagera B2B kunder till relationsskapande, har 

sociala medier, kundengagemang och relationsskapande utgjort grundkomponenterna i 

modellen. Vidare motsvarar modellens grundkomponenter, de centrala 

begrepp/övergripande teman som togs upp i operationaliseringen (avsnitt 2.4.3) och 

som ligger till grund för den utformade intervjuguiden (Bilaga D). 

 

Relationsskapande kan delas upp i att locka kunden och att bygga relationen. För att 

locka kunden, till att bli nyfiken och villig att påbörja en relationsskapande process med 

företaget, krävs det att företaget har något som engagerar kunden. För att vidare kunna 

använda sociala medier till detta ändamål, krävs det att vi vet vad kunderna anser som 
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engagerande på dessa plattformar, vilket är vad jag undersökt. Kundengagemang 

illustreras således som en brygga mellan sociala medier och relationsskapande, då teorin 

har en koppling till dem båda. Detta för att påvisa att jag ämnat undersöka hur sociala 

medier kan användas för att skapa kundengagemang som vidare har en koppling till 

relationsskapande. 

 

Undersökningsmodellen är relativt enkelt utformad med stora teoriområden, vilket beror 

på det explorativa syftet och den öppenhet som är önskvärd. Riktningen som modellen 

leder insamlingen av primärdata i, är baserad på de sekundärdata som redan finns inom 

området. Således fungerar modellen som ett verktyg för att styra insamlingen av 

primärdata, men samtidigt lämna stort utrymme för att upptäcka nya sätt och perspektiv. 

 

 

 

 

Figur 3.4: Undersökningsmodell (egen modell) 
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4 Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet som erhållits genom semi-

strukturerade intervjuer med fem olika inköpare. Datan har sorterats, reducerats och 

analyserats under insamlingsprocessen för att fastställa underliggande mönster, så att 

ordningen i detta kapitel skulle bli så relevant och logisk som möjligt. Vidare har 

resultatet visualiserats i detta kapitel utifrån de tre teman som presenterats i den 

teoretiska referensramen. Relationsskapande, kundengagemang och sociala medier är 

således huvudrubriker som alla innehåller resultatet av fem olika inköpares perspektiv 

på respektive tema. 

 

4.1 Relationsskapande 

4.1.1 Faktorer som lockar 

Samtliga respondenter fick till en början beskriva hur de går tillväga när de letar nya 

leverantörer och vad det är som lockar dem till att ta kontakt med en ny leverantör. Vad 

gäller faktorer som är intressanta hos en leverantör och vad som lockar till samarbete, 

kom en rad olika svar i intervjuerna, men flera av respondenterna var överens om 

flertalet faktorer som de tyckte var viktiga. Bland annat nämner flera av dem 

ekonomiska faktorer, processer och kapacitet och framförallt nämndes och trycktes det 

på referenser, pris, kvalitet, hemsidan och tillgänglig information. De sistnämnda 

faktorerna var återkommande genom intervjuerna och något som flera av 

respondenterna pratade entusiastiskt om. 

 

För respondent A, är pris och kvalitet viktiga faktorer. Respondenten menar att en 

attraktiv leverantör är en leverantör som kan leva upp till kraven som företaget har. 

Dessa krav, menar hen, innefattar att leverantörer har den uthållighet, bemanning och 

kapacitet som krävs, samt att de har en prisbild som ser riktigt ut. Respondenten menar 

vidare att de kollar på detta genom att ta reda på hur leverantörernas maskinpark, 

personal och logistik ser ut. Vidare tycker hen även att den ekonomiska ställningen är 

viktig, att den ser bra ut. Det handlar om att se till att leverantören har den kvalitet som 

efterfrågas och behövs, menar respondenten. Det beror på att de själva producerar en 

kvalitetsprodukt, vilket hen menar därför kräver noggrannhet gällande kvalitet.  
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Kvalitet påtalas flertalet gånger av flera respondenter. Respondent B säger att 

kvalitetssystem ses av dem som en vattendelare. Även respondent D betonar vikten av 

kvalitet när en attraktiv leverantör diskuteras och säger att ”leverantören ska jobba 

strukturerat med kvalitet och miljö” (Respondent D). Respondent E anser att kvalitet är 

en av de två viktigaste faktorerna, där den andra är kostnad. Respondenten diskuterar 

balansen mellan dessa faktorer och att båda är viktiga, även om hen verkar trycka än 

mer på kostnaden, då hen säger att kostnad alltid är den stora frågan. Respondenten 

förtydligar sedan att hen menar att allt handlar om kostnad i förhållande till det värdet 

som erhålls.  

 

Vidare anser respondent E att det även är viktigt att leverantören har kapacitet och 

måste kunna leverera i såväl uppgångar som nedgångar. Respondenten menar att denna 

stabilitet är av stor vikt och menar på att, en leverantör som kan leverera när de behöver 

dem, är en leverantör som blir mer attraktiv. Även respondent D diskuterar stabilitet när 

hen beskriver att finansiell stabilitet är kriterium nummer ett för dem, när de närmar sig 

en leverantör. Respondenten beskriver en attraktiv leverantör som ett finansiellt stabilt 

företag som jobbar med kvalitet. Hen menar att det är viktigt att leverantören jobbar 

med kvalitet och de kontrollerar ofta om det finns kvalitetscertifikat. Vidare nämner 

respondenten att det är viktigt att leverantörerna jobbar efter etiska riktlinjer så som att, 

till exempel inte använda sig av barnarbete eller av förbjudna råvaror. Detta, menar 

respondenten, är viktigt då de själva skriver på sådana avtal mot sina kunder och 

därigenom behövs det att även deras leverantörer får samma regelverk att förhålla sig 

till, för att de själva ska kunna leva upp till sina kunders krav.  

 

Även respondent B diskuterar att det som köps in av hen som inköpare, ska vidare 

genom processer där det finns krav. Därav måste det som köps in, hålla en viss standard 

och följa vissa krav, eftersom de servar andra (produktionen) med detta. Vidare menar 

hen att eftersom de bland annat verkar i fordonsbranschen, går det inte att köpa in och 

skicka ut vad som helst, eftersom det ska in i bilar och då kan vara fara för liv. Därav 

menar respondenten att kvalitet, för dem, är en mycket avgörande faktor. En annan 

avgörande faktor som respondenten påtalar, är en faktor som kommer in senare i 

processen då de skickar en offertförfrågan. Hen menar att priset kan vara mycket 

avgörande. Men att även om priset ibland inte ser rätt ut kan de ibland fortfarande vara 

intresserade på grund av andra anledningar och då ge leverantören feedback och försöka 
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lösa det. Respondenten beskriver sedan en attraktiv leverantör som ett företag som inte 

är för litet, vidare menar hen att de ofta tittar på effektiviteten, hur processer ser ut, samt 

vilka tekniker som används. Respondenten menar att en attraktiv, intressant leverantör 

ofta kan vara en leverantör som har nya, intressanta tekniker.  

 

Respondent B påtalade storlek och att en leverantör inte får vara för liten. Storlek är 

något som även andra respondenter betonar, som också menar att en leverantör inte får 

vara för liten. Respondent C betonar ordet lagom och menar på, att en lagom storlek på 

leverantören är att föredra. Flera respondenter menar på att storleken har betydelse 

eftersom det annars inte fungerar med deras egna processer. 

 

När en attraktiv leverantör diskuteras verkade respondent C tycka att maskinparken är 

en stor avgörande faktor, eftersom respondenten nämner detta återkommande. 

Respondenten menar på att en modern maskinpark alltid är positivt, samt att 

leverantören är kostnadseffektiv. Hen menar att det är viktigt att leverantören har en 

utrustning som passar hens produkter. Ofta, menar respondenten, att om maskinerna är 

för stora eller för små, så har det inte fungerat att ha den leverantören. Maskinpark är 

något som även respondent A och E säger att de kan titta på och tycka är viktigt att det 

finns information om. De menar att detta är viktigt eftersom de behöver ta reda på om 

leverantören har den kapacitet som krävs.  

 

Flera av respondenterna menar att kapacitet är en viktig faktor som de tittar på när de 

letar leverantörer, eftersom det är som A och O för att det ska passa dem. Respondent E 

menar att det helst ska gå förhållandevis enkelt för leverantören att anpassa processer 

efter deras produkter, då hen menar att det kan vara en nackdel om leverantören måste 

göra allt för stora anpassningar för att ett samarbete ska gå. 

 

Respondent A diskuterar att ett tekniskt behov och ekonomiska incitament är faktorer 

som kan locka dem till att interagera med en potentiell leverantör. Att det finns ny 

teknik eller pengar att spara. Hen menar att en leverantör med en viss teknisk 

kompetens kan vara mycket lockande. Ny samt specifik teknik är något som flera 

respondenter påtalar, då bland annat respondent B påtalar att det är något som de ser 

mycket positivt på. 
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”Ser vi någon ny teknik då som ser spännande ut, så är vi väldigt pigga på liksom 

att fråga och titta, vad är det här för någonting då? Är det något som är 

applicerbart på hos oss.” 

(Respondent B) 

 

Förutom kvalitet och finansiell stabilitet, diskuterar respondent D även att hen tycker att 

förpackningen, vad som erbjuds och vad som visas upp, ofta kan locka. ”På något sätt 

så måste ju liksom vi få bli medvetandegjorda om att den här leverantören finns. Och 

det, det är ju liksom nummer ett” (Respondent D). Vidare menar hen att man måste 

synas för att kunna sälja och att detta kan göras på olika sätt, bland annat genom 

direktkontakt, medier, utskick eller mässor. Vad som visas upp är något som även 

respondent C påtalar, hen menar att det är viktigt att kunna få en bild av leverantören. 

 

”Det är nog många som fallit kring det här bordet på att de inte har någon 

hemsida eller så har de inte uppdaterat hemsidan. Man vill gärna se bilder av hur 

det ser ut och bilda sig liten uppfattning innan man ger sig iväg och… så är det.” 

 (Respondent C) 

 

4.1.2 Informationssökande process 

Verktyg för att samla in information 

De flesta respondenterna är överens om att mässor, tips/kontakter och Internet är de 

huvudsakliga verktygen som används när de letar efter nya leverantörer. Även om 

samtliga menar att man kan göra på många väldigt olika sätt när man letar nya 

leverantörer och att det beror på från situation till situation, hur man går tillväga. Dock 

är de tre ovannämnda verktygen något som respondenterna pratat mest engagerat om. 

 

Mässor 

Respondenterna berättar om hur de letar nya leverantörer och att de på olika sätt samlar 

så mycket information som möjligt för att ha en grund att stå på för att ta kontakt. 

Respondenterna nämnde att det finns flertalet olika sätt att leta efter nya leverantörer på 

och samtliga menade att mässor är en vanlig väg för dem att ta. En mässa går till som 

så, att tillverkare och underleverantörer kommer dit och ställer ut i montrar. Vidare kan 

då deltagare stå i montrar och skapa intresse den vägen, eller gå runt bland montrar och 

samla information, samt dela ut information och visitkort. Enligt respondent B är 

mässor en av de traditionella vägarna inom deras bransch, medan respondent C menar 
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att det endast finns en mässa här i Sverige som hen anser som bra. En fördel med 

mässor, menar respondent E, är att företag ofta ställer ut i klungor och att de då, genom 

att besöka en befintlig leverantör på mässan, enkelt och smidigt får en bild även av 

konkurrenter. 

 

Enligt respondent B, så finns det även match-making funktioner på mässorna. Dessa 

fungerar då som att leverantörer och inköpare blir ihop parade, vilket hen ofta tycker 

fungerar bra. Respondenten menar att mässor pågår i några dagar och att man efter dem 

har fått stora mängder information och intryck, vilket kan vara tröttsamt. Dock säger 

respondenten att hen tycker att mässor är ett bra och effektivt verktyg till att hitta 

leverantörer. Respondent D menar att mässor är ett sätt genom vilket leverantörer kan 

göra sig synliga. Att göra sig synlig är det absolut viktigaste menar respondenten. Hen 

menar att det är svårt att hitta leverantörer som inte aktivt försöker göra sig synliga för 

inköparna. Vidare menar respondenten att det nog som oftast är genom mässor eller 

genom att en leverantör själv tagit kontakt, som de hittar nya leverantörer. Vidare tycker 

respondent E att mässor är ett bra sätt för att enkelt se vad det finns för utbud. Dessutom 

menar hen att helt nya leverantörer som de tidigare inte utvärderat, kan bli aktuella och 

att de då oftast primärt har kommit i kontakt med dessa genom mässor. 

 

Kontakter och tips 

Samtliga respondenter berättade på olika sätt om att kontakter och tips kan underlätta 

letandet, dessutom menar vissa av respondenterna att leverantörer även kan ta kontakt 

med dem. Till exempel så säger respondent C att det händer att leverantörer tar kontakt 

med hen, till exempel via telefon, och att dessa leverantörer då utvärderas. Dock menar 

respondenten att Google och mässor fungerat bäst och föredras av hen till att hitta 

leverantörer.  

 

Vad gäller tips om leverantörer, menar både respondent B och D att de många gånger 

får det från sina kunder. De menar att de, genom sina kunder, kan få reda på vilka 

leverantörer som används och på så sätt få tips om både dem leverantörerna samt om 

konkurrenter. Även respondent A och E berättar en del om tips. Respondent A säger att 

det ibland sker att de får tips genom att fråga andra intern, även respondent E menar att 

tips kan fås internt. Respondent E säger att internt nätverkande, genom att fråga 

kollegor och funktioner, kan vara bra för att få en uppdaterad bild av vad som finns på 
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marknaden. Vidare menar hen att man ofta kan ha en känsla för var utbudet inom vissa 

områden finns, ungefär. 

 

Internet och Internetbaserade sökmotorer 

Förutom mässor och kontakter, menar flera av respondenterna att Internet och Google är 

viktiga verktyg. Både respondent A och C menar på att Google är ett aktivt använt 

verktyg för att hitta nya leverantörer och respondent B påtalar Internet som ett bra 

sökverktyg där mängder av information går att hitta, men ser då ett problem i att sålla 

den informationen. Att använda en Internetbaserad sökmotor, så som Google, vid 

letande av nya leverantörer, är något som de flesta av respondenterna säger att de gör. 

Vissa mer än de andra. De flesta respondenterna menar på att det då sker/skulle ske med 

sökord som innefattar det som de letar efter, så specifikt det går, för att öka chansen att 

hitta rätt. Respondent C menar att detta är vad som gör att hen tycker att Google 

fungerat bäst vid sökandet efter nya leverantörer. Detta eftersom hen då kan söka på, till 

exempel, specifika maskiner och därigenom snabbt och effektivt få specifika resultat.  

 

Respondenterna menar att de helst ser att det kommer fram sökresultat som kan möta 

deras behov, så som namn på företag som kan vara relevanta för just dem. Respondent 

C menar att resultatlänkar i Google sedan klickas på utan någon speciell struktur, hen 

menar att det är vad som visas sedan, när en länk klickats på, som har större betydelse 

för intresset än vad resultatlänken i sig har. Respondent D diskuterar att kända namn 

och sådant man känner igen kanske klickas på först, men även att nya och okända namn 

också kan vara något som kan undersökas. Hen tror att en blandning av känt och okänt, 

ger bäst resultat. Respondent C menar att eftersom mycket av hens sökning efter nya 

leverantörer sker över internet och via Google, så är företagens hemsida ett mycket 

viktigt område att fånga intresse med. Hen menar att många kan falla på att de inte har 

någon hemsida, eller att den är dåligt uppdaterad. Vidare menar respondenten att 

hemsidan är viktigt för att kunna se bilder, samt för att hen som kund ska kunna bilda 

sig en uppfattning av leverantörer. 

 

Vidare menar de flesta respondenter att de helst ser att det kommer fram namn på 

företag som kan vara relevanta för just dem, när de söker information på Internet. De 

menar att företags namn och ord/text som är relevant för det de letar efter, är vad som 

engagerar till att klicka vidare. Respondent A menar att det är engagerande när det finns 
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något som tyder på att de kan möta det behovet man har. Respondent E, som inte aktivt 

använder Internet och Google till att hitta leverantörer, menar att om bolag är tydliga 

med informativ information om bolaget och var de finns, så tror hen att Internet och 

Google kan vara en fördel att använda. Respondent A och C menar att en hemsida som 

ser bra ut, sen kan engagera extra mycket och öka intresset.  

 

”Det är väl också så som ett första intryck, att har dom en schysst hemsida, det är 

ju inte fel, då känner man ju att ja dem här verkar kunna gå att kommunicera med 

och sådär... så det är bra. Det är jättebra.” 

(Respondent A) 

 

Respondent C trycker mycket på utformning och struktur på sidor på Internet och att ju 

snyggare och fräschare, desto bättre. Respondent B för ett liknande resonemang och 

menar att en hemsida som är illa utformad, kan minska engagemanget. 

 

”Du måste ju liksom hitta någonting som är ah det där, det där vill jag läsa. Du vet 

ju själv, när du är ute och söker på någonting, vad, vad läser jag, vad läser jag 

inte. Ja men det där såg intressant ut, varför såg det intressant ut? Jag tycker 

många liksom företag idag man bara tittar på deras, hur deras hemsidor ser ut, de 

är hemska en del.” 

(Respondent B) 

 

Respondent C säger vidare att ju mer information som finns och om utformningen av 

hemsidan är väl utförd, ökar chanserna att leverantören kontaktas. Vidare menar både 

respondent A, B och C, att om en leverantörs sociala medier sidor kommer upp som 

sökresultat skulle det kunna klickas på och vara intressant att titta in på. Respondent B 

säger att man söker på information och hittar information och att det är bra så länge det 

är relevant information, som kan verifieras.  

 

Rykten 

Respondenterna ser något olika även på frågan om rykten. Nästan samtliga menar att de 

självklart påverkas av och tar i beaktning, sådant som sägs om potentiella leverantörer, 

men deras svar skiljer sig vad gäller när och till vilken grad de påverkas. Respondent B 

och D menar på att de definitivt påverkas av rykten, men till viss mån. Respondent B 

menar att det är självklart att de uppmärksammar rykten, men menar även att den 
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informationen måste sorteras och verifieras. Hen menar att det är viktigt att rykten 

verifieras och att det beror på var det verifieras, om det ska vara relevant för att påverka 

beslut.  

 

Respondent D säger att såväl företag som individer omfattas av rykten och att hen 

tycker att goda rykten kan stärka ett företags position. Respondent B och D har båda 

diskuterat referenser till stor del, som en lockande faktor som kan skapa intresse för en 

leverantör. Respondent B menar att hen gärna ser referenser på vilka kunder 

leverantören jobbar med. Vidare menar hen att goda referenser, från olika ställen, är 

faktorer som kan ge intresse för en leverantör. För respondent D är referenser viktigt för 

att ge en fylligare informationssökning av en leverantör och för att få ett förtroende för 

nya leverantörer. Hen menar att det är viktigt att ta reda på vad andra säger om 

leverantören och att det kan underlätta om de känner någon som känner till 

leverantören. 

 

Respondent E menar att frågan är svår, hen menar att om det är ett tidigt stadie då de 

spånar och frågar runt, kan de påverkas om dålig stämning och rykten sprids om en 

specifik leverantör. Den påverkan menar hen, kan göra att kontakten dröjer eller inte tas 

alls. Vidare menar respondenten att positiva rykten också kan påverka och att det då, 

kan vara en bra sak om andra kan stämma in och berätta att det är en bra leverantör. 

Respondent C tycker däremot inte att utvärderingen påverkas speciellt mycket av 

rykten. Hen berättar och pratar mycket mer om andra faktorer som hen påverkas mer av, 

så som hemsidans utformning, fysiska/materiella faktorer samt nåbarhet och lätt/snabb 

kontakt. I liknande linje för respondent A ett resonemang och menar på att de försöker 

att, till så hög grad som möjligt, bygga sina beslut på fakta och inte på rykten. Hen anser 

att det är mer professionellt att bygga sina beslut på fakta snarare än på rykten. 

 

4.1.3 Interaktionsprocessen 

Initiativ till kontakt 

De flesta respondenter berättade om den första kontakten och initiativet till interaktion 

och att det oftast sker som en förfrågan. De menar att antingen är det leverantören som 

tagit ett initiativ och då kommer och presenterar sig. I andra fall är det kunden som 

funnit så pass mycket information om en leverantör, att de vill få siffror att räkna på, 

samt ett pris. De gör således en offertförfrågan.  
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Distans 

Gällande distans vid interaktionsprocessen, är det delade meningar mellan 

respondenterna. Respondent A menar att då de är ett så pass internationellt företag, så 

innebär geografiska distanser inga större problem. Distans är något som är naturligt då, 

menar hen. Respondent D däremot, säger att geografisk distans kan påverka en hel del, 

eftersom hen ser en utmaning i avståndet och i att man måste ha en mer utarbetad, 

bakomvarande plan, om man ska åka längre för att utvärdera en leverantör. Vidare 

menar respondenten även att de främst letar leverantörer i närområdet, då hen menar att 

det känns tryggare, samt då de har någorlunda begränsat med resurser.  

 

Respondent E anser att distans kan påverka på två olika sätt. Hen menar att det är 

logistiskt krångligare att resa långväga för att besöka och utvärdera en leverantör och 

”kolla läget”, därav kan det vara smidigare med närhet. Dock menar hen att de har 

funktioner runt om i världen som oftast kan göra dessa besök åt dem i så fall. Vidare 

menar hen att avstånd har en koppling till ledtid och menar att distans kan innebära 

långa ledtider, vilket hen tycker kan ses som en nackdel. 

 

Respondent B menar att närhet är viktigt, men att det finns hjälpmedel idag så som 

Skype, vilket underlättar och minskar den påverkan som distanser annars kan ha på 

interaktionsprocessen. 

 

”Det är en fördel att ha nära, en leverantör nära, det är inget snack om saken. För 

det går fortare, du kan få hit dem, du kan ha face-to-face möten, du kan sätta dig 

och diskutera saker.” 

(Respondent B) 

 

Skype, menar respondent B, är deras vardagliga verktyg just för att minska den 

påverkan som distans annars kan ha. Hen menar att de har relationer som sköts nästan 

uteslutande via hjälpmedel som Skype och andra internetbaserade 

kommunikationsverktyg. 

 

Face-to-face interaktioner 

Respondenterna är förhållandevis eniga om att face-to-face interaktioner inte behöver 

vara ett krav i det tidiga skedet av relationsskapandet. Dock menar de att det måste ske 
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någonstans på vägen. Respondent C menar att det är viktigt men inte avgörande. 

Respondenten säger vidare att hen har flera förfrågningar som ligger ute hos 

leverantörer som hen inte träffat face-to-face än. För respondent E är det olika i olika 

situationer, då hen menar att det är fördelaktigt att träffas face-to-face om leverantören 

är, för dem, helt ny och okänd. Respondenten menar dock att initial konversation kan 

ske per telefon också, om det skulle vara så.  

 

Någonting som respondent B anser, är att det kan vara viktigt att mötas face-to-face för 

att föra diskussioner och få även en personlig, ”utanför jobbet” bild av personerna man 

interagerar med. Respondenten menar att vid face-to-face möten diskuteras allt möjligt 

och även sådant utanför jobbet, vilket hen kan tycka är viktigt. Dock menar hen att det 

kan ske senare i processen, då hen menar att man oftast närmar sig varandra gradvis.  

 

”Man gör ett förarbete skulle jag nästan vilja säga. Att man gör ett visst förarbete 

på distans genom, det kan vara genom att skicka information och det kan vara 

telefonkonferenser och det kan vara så där. Men någonstans så krävs det face-to-

face.”  

(Respondent A) 

 

Även respondent A påtalar att face-to-face är viktigt senare i processen, men att det inte 

behöver vara i de initiala kontakterna. ”Definitivt om vi skulle liksom börja seriöst börja 

fundera på ett samarbete. Då, då krävs det ett möte” (Respondent A). Vidare trycker även 

respondent D på att det oftast sker ett förarbete i början och att det därigenom inte 

behöver vara nödvändigt med face-to-face i det tidiga skedet. Respondenten menar att 

finansiell stabilitet, rykten och referenser ofta kollas innan det krävs ett face-to-face 

möte. 

 

Förtroende 

Flera av respondenterna menar att det är viktigt att ha någon form av förtroende innan 

det är värt att investera i personliga interaktioner med en leverantör. Respondent E 

menar det mesta bygger på förtroende. Respondenten menar dock att det kanske till en 

början, mest handlar om att inte ha någon anledning att tro att det finns något som 

leverantören ljuger om. Även respondent D trycker på vikten av förtroende och att det 

är vad affärsrelationer bygger på. Bevisat eller uppfattat förtroende menar hen, är helt 

avgörande och en nödvändighet för att en relation ska såväl börja som fortsätta. 
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Respondent A uttrycker att förtroende måste bygga på fakta och att det inte är en 

emotion i dessa situationer. Hen menar att förtroende självklart byggs till personer 

också men att det huvudsakligen måste bygga på fakta. Vidare menar respondenten att 

det bygger på förmåga, vilja, kunskap och ekonomi. Hen menar att det skapas 

förtroende om leverantören kan leva upp till krav och svara an om problem uppstår. 

Respondenten tycker även att det är viktigt att man ser att representanterna för 

leverantören vet vad de pratar om. Respondent E anser att förtroende byggs upp över tid 

och då parterna interagerar med varandra, därför, menar hen, att det kan dröja innan ett 

stort förtroende har byggts upp. 

 

Respondent B trycker på referenser och ett helhetsintryck och om leverantören har det 

som krävs. Även respondent D betonar vikten av referenser, speciellt om det är en helt 

ny leverantör. För att de ska kunna kolla upp dem och få så mycket information som 

möjligt. Något annat som respondent D trycker på, är Internet och att en leverantör 

måste ha någon form av information där, annars går det inte att göra en businesscheck 

vilket hen då ser som problematiskt. Frånvaro från Internet försvårar, menar 

respondenten. 

 

Vad gäller förtroende till företaget och förtroende till de personer som representerar 

företaget i interaktionerna, är respondenterna förhållandevis överens om att det är svårt 

att välja den ena över den andra. Respondent C tycker att förtroende till 

kontaktpersonerna hos en leverantör är av mycket stor vikt, hen menar bland annat att 

snabba svar och tillgänglighet har stor betydelse. Vidare säger respondent A, att 

emotioner och känslor ibland kan spela in och att jobbet då förenklas om det finns en 

bra känsla. Hen menar dock att det inte får vara avgörande i besluten. 

 

De flesta respondenterna menar att förtroende till företaget i form av kunskap, kapacitet 

och liknande, är av stor vikt absolut först. Men de menar även att förtroende till 

personerna som representerar företaget också måste finnas. Respondent E anser 

förtroende till att företaget kan leverera det som utlovats som viktigast. Men hen menar 

att det även, till viss del, bygger på de personer som de interagerar med. Därför, menar 

respondenten, bygger de två olika typerna av förtroende på varandra. Respondent B 

uttrycker det som att förtroende till företaget innefattar de faktorer som de i grund och 
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botten gör en affär med, därav anser hen att det är det absolut viktigaste. Vidare menar 

hen dock att det är viktigt att representanterna för företaget vet vad de pratar om och kan 

representera leverantören väl. Hen menar att de blir fundersamma om representanterna 

inte kan det de ska sälja. 

 

”Men jag kan säga att ofta, i våran bransch, vi är ju i grund och botten ofta 

tråkiga ingenjörer, så du får ganska mycket förtroende för en säljare då som 

kommer ut som kan sin sak. Alltså kan tekniskt, det ger ett högt förtroende. Att du 

vet vad du pratar om…” 

(Respondent B) 

 

Respondent D för ett liknande resonemang och menar att det personliga förtroendet kan 

spela stor roll för ett avgörande om fortsatt interaktion. ”…de bär ju en otroligt viktig 

roll här nu, för om de inte kan sälja in företaget, då är det nästan tvärnit du” 

(Respondent D). Respondenten menar att säljarna representerar leverantörsföretaget och 

är det då någonting som inte känns rätt gällande säljarna, kommer det inte heller kännas 

rätt gällande leverantören i stort. 

 

4.2 Kundengagemang 

4.2.1 Engagemang i relationsskapande 

Gällande engagemang var respondenterna förhållandevis överens om att engagemang 

måste finnas både hos leverantören samt hos dem själva som kunder/inköpare. 

Respondent A menar på att ömsesidigt engagemang är det ideala. 

 

”Engagemang är ju viktigt då, från en leverantörs sida, att det finns ett 

engagemang. Att eh, att vi är viktiga för dem och att de är viktiga för oss också.”  

(Respondent A) 

 

Vid frågan om vad respondenterna tycker att engagemang innebär för dem i 

relationsskapande, svarade de flesta med resonemang om hur viktigt det är med 

engagemang från leverantörens sida. Samtidigt menade flera av dem att det handlar om 

ömsesidighet. För respondent E handlar det största steget i engagemang mycket om att 

engagera de involverade från det egna företaget, att få hela gruppen att jobba fram ett 

business case med en leverantör och sedan att få med sig hela fabriken för att utföra det 

man kommit överens om.  
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Respondent B anser att det är viktigt att hen som inköpare är engagerad, speciellt i en ny 

relation, för att säkerställa att det blir bra inköp av komponenter. Hen menar att de vill 

undvika att hamna i en situation där de kommer tillbaka från produktionen och säger att 

det som köpts in inte går att jobba med. Vidare menar respondenten att även 

leverantören måste vara engagerad och på tå. Respondent D menar att leverantörerna 

måste kunna och brinna för det de vill sälja, hen menar att attityden färgar hela 

uppfattningen av företaget.  

 

”Sen är det ju också att man måste ju jobba hårt med en ny kund alltså. Snabba 

svar, ringer och frågar, hur gick det och så vidare då. Att man liksom hela tiden 

jobbar på det.”  

(Respondent D) 

 

4.2.2 Faktorer som påverkar engagemanget 

Vad gäller engagemang och vad som engagerar och skapar intresse för en leverantör, 

trycker flera av respondenterna på helheten och att engagemang skapas allt eftersom. 

Respondent A menar att desto mer som visar sig fungera och se bra ut, desto mer 

engagerade blir de. Hen trycker även på kvalitet och pris och att kvaliteten inte går att 

fuska med, då de själva ska leverera en kvalitetsprodukt. Förutom kvalitet och pris, 

säger hen även att den teknik och kunskap som behövs och som leverantören besitter, 

kan öka engagemanget för en relation. Respondent E menar att det handlar om ett win-

win förhållande, där båda parter ska få ut någonting av att engagera sig.  

 

För respondent C är det viktigt med tillgänglighet. Hen menar att det är viktigt att det 

går att snabbt nå rätt kontaktpersoner, speciellt när det är bråttom, annars tycker hen att 

engagemanget sjunker. Respondent B anser att helheten har stor inverkan på 

engagemanget, hen menar att leverantören ska bedömas ha någonting som ser bra ut och 

passar dem, samt att det kan bekräftas och bevisas att det som lockade dem stämmer. 

 

”Det gäller ju, jag menar, innan vi har fått någonting fysiskt från det här företaget 

som är nytt, då måste ju vi tro på vad de säger och sen tro på det vi ser med egna 

ögon.” 

(Respondent B) 
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Respondent E menar på att priset är en enkel, självklart faktor som självklart kommer 

att vara något man kollar på och som är engagerande. Dock menar respondenten att, om 

de varit i en situation där en befintlig leverantör varit bristande på något område, 

kommer den faktorn troligen få en större inverkan på engagemanget när de letar nya. 

Hen menar att benägenheten då ökar att ge den faktorn mer uppmärksamhet, kanske 

även mer än priset till och med.  

 

Vidare menar både respondent B och respondent D att en leverantör måste kunna det 

dem presenterar, vara på tå, kunna svara på frågor och allmänt engagera sig genom att 

hålla kontakt, följa upp och fråga om allt gått bra. Respondent D menar att faktorer som 

påverkar engagemanget för ett beslut, är en fråga som kan ge olika svar beroende på 

vem man frågar. Hen menar att det är människor som fattar beslut och att alla har olika 

preferenser. 

 

”En del gillar någon som är otroligt social och är charmig och går på. Andra 

kommer att gilla någon som kanske är mer tystlåten men verkar verkligen kunna 

det den kan, eller eh, kunna det den förmedlar. Så att det där är lite olika faktiskt, 

beroende på vem som är köpare.” 

(Respondent D) 

 

En annan faktor som respondent B tycker är viktig är flexibilitet och anpassning. 

Respondenten menar att leverantören måste kunna anpassa sig hela tiden. Hen menar att 

kunden alltid har ett val att välja leverantör och att även om en leverantör är det bästa 

alternativet vad gäller en faktor, kanske den väljs bort om de blir oense eller om 

leverantören kommer med krav. Både respondenten A och B menar att leverantören 

måste vara flexibel och kunna anpassa sig efter kundens önskemål. Dock menar 

respondent B att en leverantör självklart ibland kan säga att det inte alltid går och att de 

då ibland kan diskutera och lösa det ändå. Att en leverantör anpassar sig tidigt efter 

kunden, ser varken respondent B eller D som något negativt eller konstigt, utan menar 

att det istället nästan bara är positivt. 

 

Även respondent E tycker att flexibilitet är viktigt, dock menar hen att det kan vara 

negativt om en leverantör inte redan har processer som passar kundens produkter 

förhållandevis väl. Hen menar att om det krävs allt för stora anpassningar från 
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leverantören ses det oftast mer som en nackdel. Dock menar hen att flexibilitet är viktigt 

och att de flesta leverantörer i regel är flexibla. 

 

Flertalet av respondenterna tycker att engagemang och förtroende har nära koppling till 

varandra. Respondent C säger att om förtroendet är lågt så är även engagemanget lågt, 

samt att om förtroende försvinner helt så väljer man ofta bort leverantören. Även 

respondent E säger att lågt förtroende kan innebära mindre engagemang och att beslut 

då blir trögare. Hen menar dock att det krävs en hel del för att förtroende för en 

leverantör ska sjunka. För respondent B är ömsesidigt förtroende viktigt för 

engagemanget. Ett resonemang som förs av respondent A och D är att förtroendet 

sjunker om engagemang inte finns. Respondent D säger att hen tror att förtroende 

skapas genom engagemanget och att dessa två faktorer hänger ihop väldigt nära. 

 

Respondenterna är förhållandevis eniga om att produkt, kapacitet och kunskap/expertis 

är det som huvudsakligen engagerar mer än vad kanske samarbete och 

överensstämmande värderingar och mål gör. Dock menar samtliga att det sistnämnda 

inte är något som ska förbises. Respondent C tycker att det är viktigt att en leverantör 

kan tillhandahålla kapacitet och sedan även hålla den. Respondent A menar att det 

hänger ihop och det är svårt att ha det ena utan det andra. Även respondent D menar att 

dessa går hand i hand. Respondenten säger att produkten är det som ska köpas och 

därav kanske det som engagerar mest, men samtidigt menar hen att hen inte skulle köpa 

av någon som har grumliga värderingar. Även respondent E menar att det som köps, 

leveransprecision och pris är något som man behöver ha och som är en form av 

grundpelare. Hen menar att om man inte har det så är samarbete och ”trevlighet” mindre 

relevant. Dock menar hen att det självklart är jättebra att också ha ett gott samarbete och 

förtroende för leverantörens team. Flera respondenter menar att det blir speciellt viktigt 

med samarbete senare, för långsiktigheten. 

 

4.3 Sociala medier 

4.3.1 Användning i företagen 

Samtliga respondenter säger att deras företag finns på sociala medier, dock menar flera 

av dem att det i första hand används som marknadsföring samt att de finns där för att 

man ”ska”. Flera av respondenterna var osäkra på vilka sociala medier som användes i 

företaget, samt i vilket syfte det faktiskt användes, eftersom de själva inte ansvarar för 
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den delen. De sociala medier sidorna som nämns i intervjuerna är mestadels Facebook, 

LinkedIn och Twitter, vidare nämns även en intern blogg. Alla utom en respondent 

säger att de finns på Facebook och nästan alla nämner även LinkedIn. Respondent C 

säger att hen tror att vartenda bolag har en Facebook sida, att det nästan är en 

självklarhet. Respondent A och respondent D är relativt osäkra på vilka sidor som 

används i företagen, vidare är de relativt osäkra på i vilket syfte det används i men tror 

att det är främst för marknadsföring. Även respondent E är osäker på i vilket syfte det 

används, men tror att det är för att öka synligheten hos kunder, leverantörer och 

potentiella arbetstagare. Respondent B menar att de är aktiva men samtidigt är relativa 

nybörjare än. Hen menar att det främst drivs på från den unga generationen och att det 

därmed finns en del murar att riva, i och med att det redan finns andra utarbetade 

strukturer och miljöer som de jobbar i. 

 

Samtliga respondenter säger direkt nej på frågan om de använder sociala medier till att 

hitta nya leverantörer, medan orsakerna varför, skiljer sig något. Till störst del säger 

respondenterna att det handlar om okunskap och osäkerhet kring dess 

användningsområden i affärsvärlden idag. Vidare menar flera respondenter att det inte 

blivit aktuellt för dem, eftersom de har sina utarbetade system för att hitta leverantörer 

och som hittills fungerat bra. Respondent C trycker starkt på att hen tycker att Google 

har fungerat bra, då det är snabbt och att det går att söka på specifika maskiner eller 

komponenter och liknande. Några av respondenterna menar på att anledningen till att 

sociala medier inte används vid letande efter nya leverantörer, är att det inte heller 

används privat. Respondent D menar att hen tror det är en personlighetsfråga, samt att 

om inköparen själv inte är aktiv på sociala medier, kommer det heller inte användas i 

affärssyfte.  

 

”Det man kan få tips om det är väl då, ja då får man väl tips på något sätt via en 

personlig relation eller någonting sånt, men jag skulle inte säga att vi aktivt raggar 

leverantörer där”  

(Respondent B).  

 

Respondent B menar att det är svårt med en gränsdragning om vad som är sociala 

medier och vad som är ”bara” Internet. Hen menar att Internet i stort är användbart och 

används, till exempel Google, men att just sociala medier ses mer som vilket annat 
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kommunikationsmedel som helst. Respondenten trycker mycket på informationsflödet 

och överinformation i de sociala medierna. 

 

”Sen kan man ju fråga sig, okej, varför ska vi ha det här då. Ja men det handlar ju 

om att skapa relationer, hitta relationer, söka information, sen måste vi veta var du 

hittar relevant information.” 

(Respondent B) 

 

Respondent A menar på att det krävs mycket tid och att det då kanske inte är relevant att 

lägga ner tiden på just sociala medier. Vidare menar hen att det blir krångligare ju fler 

verktyg och system man ska använda. Respondent E menar att hen inte använder sociala 

medier till att hitta leverantörer, men att det ibland kan höra av sig bolag till hen via 

sociala medier. Dock menar respondenten att sådant hittills inte har nappats på, då det 

till viss del kan kännas nästan som spam (”skräppost”). Vidare menar hen att det ofta 

då innebär att det är helt okända leverantörer som man inte vet någonting om, som hör 

av sig, vilket ger en längre uppförsbacke i det initiala skedet. 

 

4.3.2 Potential och fördelar 

Trots att sociala medier inte är ett aktivt använt verktyg bland respondenterna idag, för 

att leta leverantörer, så är det inte någon av dem som är helt emot tanken på att använda 

det. En respondent är mer tveksam än de andra, men verkar trots det inse och förvänta 

sig att sociala medier kommer ha en stor betydelse i affärsvärlden i framtiden. Flera 

respondenter ser potential och fördelar i flera av sociala mediers funktioner. De menar 

på att om rätt information finns där och det är strukturerat, enkelt och samlat, skulle det 

kunna ge dem ökat värde. 

 

För respondent D ses det inte som en omöjlighet i att använda sociala medier till att 

hitta nya leverantörer. Hen menar på att det skulle vara användbart, till exempel, för att 

göra en fylligare bakgrundscheck av en leverantör. Vidare menar hen att man kan 

påverkas även privat utanför jobbet, om det kommer upp något jobbrelaterat i flödet 

som kan vara intressant och ge idéer. Även respondent A för ett resonemang och menar 

att LinkedIn kanske kan användas för att samla in någon form av bakgrundsinformation 

om leverantörer. Till exempel, säger hen, kanske genom att kolla ledning och de som 

jobbar på företaget och deras erfarenheter. Men då menar hen att det kan handla om att 

man inte har tid. Hen menar på att det krävs mycket tid och att det då kanske inte är 
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relevant att lägga ner tiden på just sociala medier. ”Alltså vi använder ju det som är 

behändigast och snabbast” (Respondent A). Vidare fortsätter respondenten och menar 

att det måste vara någonting fungerande och enkelt om det ska ge hen ett ökat värde. 

Det måste vara ett ställe dit man kan gå och få ett svar utan att det är för krångligt, det 

får inte bli för många system att handha, eftersom hen tycker att det blir krångligare ju 

fler verktyg man ska använda.  

 

Vidare säger respondenten B att det kanske skulle bli viktigare att lära sig använda 

sociala medier i affärssyfte, om någon skulle bevisa för hen, ett sätt på vilket det går att 

använda för att få ut den mer relevanta informationen. Respondent E menar att hen 

egentligen inte skulle ha något problem med att använda sociala medier i processen, det 

har bara inte varit aktuellt. Hen menar att hen inte ser någon skillnad i att söka på 

sociala medier, eller gå runt på en mässa, eller kolla på mässans hemsida för att leta 

efter intressanta leverantörer. Hen menar att om informationen finns där tydligt och med 

kontaktuppgifter, finns det inget större problem i att leta genom sociala medier, säger 

respondenten.  

 

Respondent A för ett resonemang gällande på vilket sätt sociala medier skulle kunna 

användas i processen att hitta leverantörer och menar att hen snarare tror att det går 

motsatt håll. Hen menar att hen tror att man först hittar en leverantör som är intressant 

och sen kan använda sociala medier till att kolla upp den närmare. Till exempel att kolla 

ledning och liknande på kanske LinkedIn. Flera av respondenterna menar att de inte ser 

något större problem i att använda sociala medier om det skulle bli mer allmänt aktuellt 

att använda. Flera respondenter menar att om företags sidor på sociala medier skulle 

dyka upp när de söker information, skulle de kunna klicka vidare på sådant. Dock är det 

sällan det händer att sådana resultat dyker upp. 

 

Respondent C menar att det kanske kunde vara intressant med till exempel Facebook 

grupper där inköpare på något sätt kunde leta leverantörer, dock menar hen att det 

samtidigt känns svårt med ett sådant nyhetsflöde. Respondenten menar att det med stor 

sannolikhet skulle svämma över av information. Respondent E tycker att en 

företagsprofil på sociala medier kan fungera som en förlängning av företagets hemsida, 

vilket hen ser positivt på. Hen ser det som en fördel om det skulle finnas 
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företagsprofiler för leverantörer på sociala medier, som då kan ha någon typ av 

summering av dem och vad de gör/kan. 

 

Information som engagerar 

Vad gäller information som skulle engagera, vilken typ och hur djup, är respondenterna 

till viss del överens om att kort och övergripande information är viktig. Respondent A 

menar att det helst ska gå snabbt, då man inte har så mycket tid. Därför, menar hen, vill 

man ha en kort sammanfattning som ger en överblick av leverantörens prestationer och 

färdigheter. Även respondent B och C menar att kort och övergripande information är 

viktig, för att man ska fastna för en leverantör. Respondent B menar att det är den korta 

informationen som fångar intresset i första taget. Det är något som även respondent E 

tycker, då hen menar att det i första stadiet är viktigt med kort, övergripande 

information så att man lätt kan få en bild av leverantören. Det säger även respondent A 

som vidare menar att det sen kan vara bra om det även finns möjlighet till fördjupning, 

om man skulle få ett intresse för det man ser och läser. Respondent D tycker att 

informationen ska vara djup och innehållsrik, men menar att det finns en gräns på hur 

djup informationen ska vara, då den måste vara relevant.  

 

Ingen av respondenterna är speciellt intresserad av information som inte är relaterad till 

vad som levereras och produceras. De menar att en inblick i verksamhet och vardag kan 

vara information som tar plats och är irrelevant för sammanhanget. ”Hardcore facts” 

säger respondent A. Vidare menar respondent B att man tänker i termer av prestation 

och pengar när man letar och att det därför är viktigt med hårda fakta. Respondent E 

menar att i hens fall, är en formell, anpassad och koncis presentation av den typen av 

produkter som hen letar efter, som är mest intressant. Respondent D för ett resonemang 

gällande filmer som visar upp verksamheten mer detaljerat och att det är något som ofta 

engagerar hen. 

 

”…fler och fler lägger ju upp filmer nu, och det brukar jag ofta klicka på och se en 

bild av hur det ser ut. En bild kan ju bli väldigt vinklad och den kanske inte visar 

så mycket, en film visar ju lite mer faktisk.”  

(Respondent D) 
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4.3.3 Mindre engagerande funktioner 

Respondent B tycker att sociala medier inte är mer speciellt än andra liknande medel när 

det kommer till att föra konversationer. Hen menar att det oftast ändå måste 

schemaläggas tid för att ha möten för interaktion och att det då har mindre betydelse 

vilket medel som används för att föra konversationen. Även respondent E tycker att det 

är lika användbart som de andra kommunikationsmedlen som finns idag, såsom mail 

och telefon. Därför menar respondent E att just den funktionen inte ger något större 

mervärde.  

 

Respondent A och D ser positivt på att föra konversationer och respondent A menar att 

snabba svar alltid är av intresse. Medan respondent E menar att om snabba svar är 

önskvärt, kan den processen påskyndas ändå. Hen menar att det oftast inte är själva 

svaret som är problemet i effektiviteten, utan den informationsinsamlingen som den 

andra parten måste göra för att svara på ett mail som tar tid. Den processen tror hen, 

skulle inte direkt underlättas av sociala medier. Även respondent C säger att hen vill 

jobba med mailen istället, trots att respondenten tror att man skulle få snabbare svar 

genom sociala medier. Respondenten menar vidare att det känns för privat att kontakt 

ska tas över sociala medier. 

 

De flesta av respondenterna är tveksamma till att använda sociala medier till att ta 

kontakt med en leverantör. Respondent C menar att hen är tveksam till det och att det 

kan bero på att hen använder det för lite, samt att det känns för privat. Respondent B är 

tveksam, då respondenten menar att det är något som hen inte brukar göra, så hen är 

osäker på hur det skulle fungera.  

 

”Det kommer finnas någonting nytt imorgon igen. Det är ju bara okej, är det det 

här man kommunicerar mellan i affärsvärlden, i det privata livet, då får man ju 

liksom anpassa sig till det” 

(Respondent B) 

 

Respondent B för ett resonemang och menar att hen vill hitta bästa vägen att 

kommunicera på och skulle det visa sig vara genom sociala medier, då är det klart att 

det blir relevant. Men i nuläget, menar respondent B att det finns andra effektiva 

kommunikationsmedel, till exempel mail och Skype, därför ger inte sociala medier ökat 

värde med just den funktionen. 
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Respondent D säger att hen inte ser någon skillnad på kontakt via mail eller via sociala 

medier. Hen menar på att hen inte ser något specifikt problem i att använda sociala 

medier till att kontakta leverantörer. Men eftersom respondenten aldrig gjort det menar 

hen att hen inte vet hur ett sådant initiativtagande skulle se ut. Ett liknande resonemang 

förs av respondent E, som menar att hen inte varit i en situation där det varit aktuellt 

använda sociala medier till att ta kontakt. Därav vet inte respondenten om hen skulle 

kunna tänka sig att ta kontakt med hjälp av sociala medier. Vidare menar respondenten 

att hen egentligen inte har något emot sociala medier i sammanhanget, då hen inte ser 

någon större skillnad i det och i att använda mail eller telefon. Dock vill respondenten i 

ett sådant fall ha så pass mycket information om leverantören innan, att hen vet att det 

är relevant att ens ta kontakt. 

 

Det är delade meningar gällande hur respondenterna skulle reagera om de blev 

kontaktade av leverantörer över sociala medier. Respondent A säger att hen tror att det 

är svårt för en säljare att komma den vägen, via sociala medier, för att ta första 

kontakten och få respons. Hen menar att det finns en uppsjö med information och att de 

har en tidsfråga och de måste prioritera. Respondent E påtalade detta tidigare och 

menade på att det händer redan idag, men att uppförsbacken till att samla in information 

blir väldigt lång i det läget. Respondenten menar att hen är skeptisk om det är en 

leverantör som hen inte känner eller har hört talas om, då menar hen att det skulle 

krävas att intressant information presenteras tidigt och fångar intresse. Även respondent 

B menar att det kommer in en del leverantörer genom sociala medier och säger att de då 

försöker att på något sätt utvärdera den leverantören i så fall. Respondent D menar att 

det är ”ett kommunikationsmedel som vilket som helst”, vidare menar hen att det sedan 

finns en tid och plats. Att få meddelanden på kvällar och helger blir tveksamt menar 

respondenten. 

 

Att få snabba uppdateringar och nyheter från företag via sociala medier ser 

respondenterna en del svårigheter i. Respondent D ser positivt på det, men för 

respondent A är det inte intressant. Vidare säger respondent C att sådan information kan 

vara intressant, men lika gärna kan komma i ett nyhetsbrev som kan skickas på mail 

istället. Även respondent E menar på det, då hen säger att en befintlig leverantör oftast 

skickar ut sådan information via mail. Men vidare säger respondenten att om en 
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leverantör som de inte har något nuvarande förhållande med, skulle lägga ut sådan 

information skulle det kunna vara intressant. Något som respondent B menar är att ett 

sådant informationsflöde, kan innehålla så pass mycket information att hen ställer sig 

frågande till om man hinner med att processa det, samt att viktig information då kan 

missas. Vidare menar respondenten att man jobbar på utsatt tid och det handlar om att 

hinna med att leta och sålla informationen, samt leda den vidare.  

 

Respondent B resonerar gällande informell information och inblick i leverantörers 

verksamhet och vardag och menar på att det är bra information, men inte relevant i 

situationen och återkopplar till föregående resonemang genom att trycka på tidsfrågan 

och mängden information. Även respondent C återkopplar till tiden och 

informationsöverflöd, att hen inte skulle hinna med något annat om man skulle försöka 

hinna uppfatta all sådan information. Respondent E tror inte heller att denna funktion är 

något som är intressant i detta syfte, då hen menar att man inte får den informella delen 

förrän man fysiskt besöker en leverantör. Respondenten menar även att om 

informationen publiceras, blir den inte fullt informell längre.  

 

För respondent D beror det på vad för information det är, hen menar att det är klart att 

det kan vara användbart, men att det ändå måste vara relevant för att ge värde. Att höra 

att någon på företaget är sjuk idag känns irrelevant menar respondenten. Men att få reda 

på att alla säljare är på kurs och därför inte går att nå, eller att få reda på om företaget 

idag har stängt, skulle kunna vara användbar information resonerar respondenten. 

Respondenten menar att hen då till exempel, vet att det inte är lönt att höra av sig den 

dagen eftersom hen inte kommer få något svar. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska resultatet tillsammans med 

begrepp och teorier från den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppbyggt utifrån 

samma ordning och rubriker som kapitel 4, där det empiriska resultatet presenterades. 

Under samtliga rubriker kopplas empiri till befintlig teori, följt av en diskussion som 

bygger på min egen tolkning av resultaten. Detta diskuterande kapitel har legat till 

grund för de slutsatser och rekommendationer som presenteras i nästa kapitel. 

 

5.1 Relationsskapande 

5.1.1 Locka kunden 

I det empiriska resultatet framkom det att samtliga respondenter, när de ska leta nya 

leverantörer, på olika sätt scannar av marknaden och samlar information för att få en 

bild av vad det finns för potentiella alternativ. Vidare lockas de mer till vissa alternativ 

än andra och de leverantörer som verkar mest intressanta utvärderas närmare, innan 

kontakt tas. De menar att det är specifika faktorer hos leverantörerna som lockar mer än 

andra. Detta stämmer väl med den teoretiska referensramen, där Grönroos (1994) delar 

upp relationsbyggande i två delar vilka är, att locka kunden och att bygga relationen. 

För att locka kunden krävs då faktorer som kunden tycker är intressanta. Författaren 

menar att löften ges för att locka och sedan byggs relationen genom att dessa löften kan 

hållas.  

 

Samtliga respondenter menar att det finns faktorer som påverkar vilka leverantörer som 

de finner intressanta, vilket är något som Mandják et al. (2015) kallar för 

attraktionskraft. De vanligaste förekommande lockande faktorerna som kom fram i det 

empiriska resultatet var referenser, ekonomiska faktorer/pris, kvalitet, hemsidan, 

tillgänglig information, processer och kapacitet. Trots att det fanns flera faktorer som 

nämndes av flera respondenter, var svaren mycket varierande och likaså orsakerna 

bakom varför faktorerna ansågs viktiga. Ford (1980) menar att utvärderingen av en 

potentiell partner till stor del kommer att influeras av partens tidigare relationer, 

speciellt i lägen då parterna har låg erfarenhet av varandra. Vidare menar Ford (1980) 

att det till exempel kan vara som så att parten har kriterier gällande potential, 

prestationer och rykten, som kan bygga på tidigare erfarenheter av relationer. Detta 

visade sig till exempel i ett svar som respondent E gav, där hen menade att om tidigare 
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erfarenheter av en leverantör innefattat brister gällande en specifik faktor, får den 

faktorn mer uppmärksamhet vid utvärdering av nya leverantörer inom det området. 

 

Vad som framkom tydligt i det empiriska resultatet var att samtliga respondenter menar 

på att när de letar, vill de hitta den leverantören som kan möta deras behov, då gärna så 

enkelt och effektivt som möjligt. Vid diskussion om en leverantörs attraktionskraft och 

vad som är en attraktiv leverantör enligt respondenterna, var fokus stort på de mer 

erbjudanderelaterade faktorerna. Vilket stämmer överens med och därmed styrker 

Ravald och Grönroos (1996), som beskriver att kunden gör avvägningar mellan värde 

och uppoffring, vad gäller det erbjudanderelaterade värdet som en leverantör har. Dessa 

menar författarna är dels faktorer gällande den fysiska produkten, samt tjänster så som 

support och service. I det empiriska materialet påtalades denna avvägning flertalet 

gånger, av flera av respondenterna. Till exempel så säger respondent E att pris och 

kvalitet är de två viktigaste faktorerna för avgörandet om en leverantör är attraktiv. 

Respondenten diskuterar att allt handlar om kostnad i förhållande till värdet som erhålls. 

I detta fall är kvalitet en faktor som upplevs av respondenten som erhållet värde och pris 

den faktor som upplevs som kostnad. Faktorerna är direkt kopplat till leverantörens 

erbjudande och ställs mot varandra för att avgöra attraktionen. Detta stärker således 

teorin av Ravald och Grönroos (1996) som menar att kunden gör en avvägning av värde 

och uppoffring för att fastställa vilket upplevt värde leverantören kan erbjuda.  

 

Även respondent B berättar om kvalitet och pris som två avgörande faktorer, hen säger 

att det är en vattendelare när en offertförfrågan skickas och de får ett pris. Respondenten 

menar dock att även om priset inte är helt tillfredsställande, kan de ibland ändå vara 

intresserade på grund av andra anledningar och därför fortfarande överväga 

leverantören. Detta stärker det som Ravald och Grönroos (1996) menar med 

relationsvärde. Författarna menar att en kund ibland kan se fördelar med själva 

relationen, vilket kan väga upp att erbjudandet inte är helt tillfredsställande. 

 

Utrustning, kapacitet och processer är något annat som flertalet respondenter menar att 

de tittar på och lockas av, eftersom de menar att det är en fördel om leverantören lätt 

kan anpassa sina processer efter kundens produkter. Respondent C menar att hen tycker 

att det är viktigt att leverantören har utrustning som passar hens produkter och att hen 

därför tittar på och engageras av leverantörernas maskinparker. Detta kan även ses i den 
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teoretiska referensramen där Ravald och Grönroos (1996) diskuterar att leverantörens 

erbjudande måste passa kundens processer fördelaktigt, för att inte slösa tid och pengar. 

Tid är vidare en faktor som påtalas mycket ofta av de flesta respondenter, som en 

bristvara. De menar på att de jobbar på begränsad tid och att det är viktigt att inte slösa 

på den. Detta påtalades på många olika sätt och speciellt genom att respondenter tryckte 

på leverantörens storlek, kapacitet och processer och att detta behövde stämma överens 

med kundernas behov. Vidare menade flera att flexibilitet även är viktigt, eftersom det 

är viktigt att leverantören kan anpassa sig efter kundens behov och önskemål. Just 

flexibilitet och effektivitet tas även upp av Ravald och Grönroos (1996) som ett värde 

som kan ses som ett relationsvärde, vilket de menar kan väga upp att erbjudandet inte är 

helt tillfredsställande.  

 

Min tolkning är att empiri och teori till stor del stämmer väl överens gällande lockande 

faktorer och leverantörers attraktionskraft. Detta eftersom de i det empiriska resultatet 

trycker de mycket på rationalitet, produkten i fokus, samt vinst och värde i förhållande 

till kostnad. Vidare säger även teorin att kunder räknar på värde och att det är något som 

lockar kunder till att vidare undersöka en leverantör i första taget. Dock syns det även 

inslag av andra, mindre rationella, faktorer som verkar påverka respondenterna. Till 

exempel då respondent C berättade att hen kunde välja bort leverantörer som inte hade 

en fräsch och strukturerad hemsida. I sådana fall, får rationalitet mindre betydelse, 

eftersom det kan finnas en rationellt sett bra leverantör, men som då blir bortvald på 

grund av att de inte kommunicerar ut den informationen på ett lockande sätt och därmed 

inte har fångat ett intresse att läsa den relevanta informationen. 

 

Det gick att se att empiri och teori stämde överens till viss del även gällande att tidigare 

relationer kunde påverka vilka faktorer man tittar extra mycket på när man letar efter 

nya leverantörer. Dock trycks det mer på detta i teorin än vad respondenterna i det 

empiriska resultatet gjorde. Något som däremot gick att se i det empiriska resultatet 

gällande andra relationer och dessas påverkan på vilka faktorer de tittade extra mycket 

på, var att flera respondenter menade på att de har krav på sig från sina kunder. Dessa 

krav gällde vissa kriterier och faktorer och därmed menade respondenterna att de måste 

ha samma krav och kriterier när de själva utvärderar potentiella leverantörer. Detta är en 

påverkande faktor som inte är speciellt synlig i den teoretiska referensramen. 
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5.1.2 Informationssökande process 

Det empiriska resultatet påvisade att det finns flertalet olika sätt på vilka respondenterna 

letar efter nya leverantörer. Samtliga respondenter använder sig av olika verktyg för att 

dels skapa sig en medvetenhet om vilka alternativa leverantörer som finns. Vidare visas 

det även i det empiriska resultatet, att det händer att även leverantörerna gör sig synliga 

för inköparna för att öka chansen att bli uppmärksammade av dem. Detta stämmer väl 

överens med den teoretiska referensramen då Mandják et al. (2015) diskuterar att 

skapandet av nya relationer mellan parter som inte känner varandra, börjar med att 

medvetenhet måste skapas. Både Ford (1980) och Mandják et al. (2015) menar att detta 

kallas för den informationssökande processen och att den går ut på att parterna söker 

information och upptäcker möjligheter. De vanligaste verktygen för att hitta 

leverantörer, som kom fram i det empiriska resultatet, var mässor, Internet/Google och 

tips. Oavsett om en inköpare går på en mässa, söker på Internet eller får tips intern om 

nya leverantörer, har samtliga verktyg en sak gemensamt, det handlar om att söka och 

samla information om potentiella leverantörer. Därav styrker detta både Ford (1980) och 

Mandják et al. (2015). 

 

Respondent D menar att nummer ett är för leverantörer att göra inköpare medvetna om 

att de finns. Vid tillvägagångssättet där respondenterna menar att de använder Internet 

och Google till att söka nya leverantörer, är synlighet något som påverkar menar de. 

Leverantören måste dyka upp som sökresultat för att ens bli utvärderade. Även vid 

mässor handlar det om att faktiskt synas för inköparna, genom att ha montrar, mingla 

runt, samt dela ut information och visitkort. Synlighet är en faktor som även Mandják et 

al. (2015) påtalar som viktig när den informationssökande parten utvärderar olika 

alternativ. Förutom synlighet, har attraktionskraft en stor inverkan på utvärderingen av 

potentiella leverantörer vid mässor och på Internet/Google, då flera respondenter menar 

att leverantörer inte bara måste synas, de måste även ha något som intresserar och 

lockar. Respondent C berättade mycket om detta, då hen menar att en snygg och fräsch 

hemsida alltid lockar. Vidare tycker hen att tydlig information, bilder och bra struktur 

också påverkar utvärderingen av alternativ på Internet och Google. Dessutom menar 

respondent D att i de lägen som leverantörer gör sig synliga, är det förpackningen, det 

som erbjuds samt visas upp, något som påverkar och lockar till interaktion. Dessa 

resonemang styrker Mandják et al. (2015) som menar att den informationssökande 

processen innehåller utvärdering, vilket innebär att den informationssökande parten 
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utvärderar de potentiella alternativen som finns. Vidare säger Mandják et al. (2015) att 

letande efter information samt utvärdering av alternativ, är processer som påverkas av 

synlighet, attraktionskraft, rykte och placering i nätverk. Dessa faktorer kom även fram i 

det empiriska materialet, som påverkande faktorer, i de olika tillvägagångssätten för 

informationsinsamlingen, därav styrker empirin återigen resonemanget som Mandják et 

al. (2015) för. 

 

Vid tillvägagångssättet där respondenterna menar att de frågar internt bland kollegor, 

funktioner, samt sina kunder om tips, är en annan av de påverkande faktorerna som 

Mandják et al. (2015) diskuterar, av stor vikt. Respondent E menar att de ofta frågar om 

tips internt, eftersom det ofta händer att det finns någon typ av känsla för vilka 

leverantörer som finns inom vilka områden. När respondenterna menar att de frågar 

personer internt, så som kollegor och kunder, är faktorn placering i nätverk viktig. 

Eftersom potentiella leverantörer som finns närmare inom de nätverk som 

arbetskamrater och kunder känner till, har större chans att bli nämnda som tips. Då ses 

även rykte som en påverkande faktor, menar respondent E som säger att i ett tidigt 

stadie, då de spånar och frågar runt om potentiella namn på leverantörer, påverkas av 

det som sägs om de leverantörerna. Hen menar att de påverkas av såväl det positiva som 

det negativa. Respondent B och D menar att referenser är något de tycker är viktigt, i 

det informationssökande stadiet. Referenser och vad som sägs om leverantören av andra 

som varit i kontakt med dem eller känner till dem, tycker respondenterna påverkar 

utvärderingen. Respondenterna menar på att referenser kan styrka en leverantörs 

position. Även detta styrker resonemanget av Mandják et al. (2015) om påverkande 

faktorer vid letande efter information samt utvärdering av alternativ. 

 

Ford (1980) menar även att en bedömning som parterna gör av varandra i det tidiga 

stadiet, kommer att basera på tillgänglig information. Detta stärks av empirin då till 

exempel respondent D påtalade detta specifikt och menade på att en leverantör måste 

vara synlig och kunna visa upp vad de gör och erbjuder, för att ens kunna utvärderas. 

Sedan spelade då vad som faktiskt visades upp, roll för om det var intressant eller ej. 

Flera respondenter berättade även om att informationssökning ofta sker på Internet och 

att det där, är mycket viktigt med tillgänglig information. Flera respondenter menade att 

de ville kunna bilda sig en uppfattning av en leverantör innan kontakt togs, därigenom 

blir tillgänglig information mycket viktig.  
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Även den informationssökande processen tolkar jag som till stor del överensstämmande 

mellan empiri och teori. Då respondenterna menar att de har begränsat med tid att leta 

på och ofta betonar just tidsbrist och effektivitet, verkar de inte vilja söka hur mycket 

som helst efter en ny leverantör. Därav blir synlighet och tillgänglig information av stor 

vikt, vilket även är faktorer som teorin diskuterar som viktiga. Det handlar om att synas 

där kunderna letar information, för att ens bli utvärderad. Vidare menade flera 

respondenter att de påverkas av rykten, samt att referenser är en mycket viktig faktor 

som kan styrka en leverantör och göra dem än mer intressanta. Referenser kan tolkas 

som en typ av rykten, då en referens som talar gott om en leverantör sprider ett gott 

rykte om den leverantören. Att rykten kan påverka utvärderingen är även något som 

Mandják et al. (2015) menar på. 

 

En skillnad i empiri och teori skulle kunna ses vad gäller interaktion och face-to-face 

möten. I den informationssökande processen menar Mandják et al. (2015) att 

interaktioner inte kommer att ske, eftersom utvärdering av potentiella alternativ kommer 

att ske innan interaktion. Dock menade flera respondenter att interaktion och face-to-

face möten kan ske, men att det inte var absolut nödvändigt i det tidiga stadiet när 

bakgrundsinformation samlas in. Eftersom mässor är vanligt förekommande i 

inköparnas bransch, blir interaktioner en naturlig del tidigt i processen för dem som 

använder sig av mässor. Att besöka mässor i det inledande stadiet av att leta efter en ny 

leverantör, innebär att interaktion och face-to-face möten kan ske direkt, vilket är något 

som respondenterna såg positivt på. Vidare menade flera av respondenterna på att 

utvärdering av alternativ efter mässorna ofta kan ske ändå och då blir, återigen, den 

tillgängliga informationen viktig. 

 

5.1.3 Interaktionsprocessen 

Som tidigare nämnt så framkom i det empiriska resultatet att interaktioner kan ske redan 

i den informationssökande processen, då respondenterna menar att de ofta kan leta efter 

leverantörer på olika mässor. Vidare menar flera respondenter att de första 

interaktionerna annars ofta sker över mail- eller telefonkontakt, eftersom de första 

interaktionerna ofta är i samband med att offertförfrågningar görs. Målet med 

interaktionerna menar Ford (1980) är att minska osäkerhet och distans. Till exempel 

osäkerhet gällande potentiella vinster, fördelar och kostnader. Detta stämmer överens 
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med och stärks av empirin som menar på att de första kontakterna ofta handlar om att få 

ett pris och andra siffror att räkna på. 

 

Det framkom i det empiriska resultatet att det ofta finns distans till potentiella 

leverantörer, eftersom flera av respondenterna menar på att leverantörer ofta finns 

längre bort och att det då finns geografisk distans mellan parterna. Även Ford (1980) 

menar att det i början av relationsskapandet finns distans, detta menar författaren, kan 

skapa osäkerheter vilket kan ha en inverkan på engagemanget. Empiri och teori skiljer 

sig på det här området eftersom de flesta respondenterna menade på att distans oftast 

inte har någon större inverkan på engagemanget. Eftersom de menar att det finns medel 

idag som förenklar interaktionsprocessen trots den geografiska distansen, till exempel 

mail, Skype och telefon. Detta såg respondenterna inga problem med till en början i den 

relationsskapande processen eftersom face-to-face möten inte är en absolut 

nödvändighet i de allra första interaktionerna. Vidare menar de att närhet är bra och det 

förenklar arbetet, men det finns medel idag som gör det smidigt att kommunicera och 

interagera trots distansen. 

 

I det empiriska resultatet framkom det även att flera av respondenterna tycker att allt 

bygger på förtroende i dessa relationer. Vidare menar flera respondenter att förtroende 

krävs innan de tycker att det är värt att investera i personliga interaktioner med en 

leverantör. Detta kan även ses i teorin då Andzulis et al. (2012) menar att 

affärsrelationer bygger lika mycket på förtroende som en personlig relation gör. Absolut 

först, i det tidiga skedet när leverantörer utvärderas, menar respondenterna att 

förtroende till företaget i form av kunskap och kapacitet är viktigast. Respondent B 

uttrycker det som att förtroende till företaget innefattar de faktorer som de i grund och 

botten gör en affär med, därav anses det förtroendet som absolut viktigast. Detta menar 

även respondent A då hen menar att förtroende i dessa situationer måste bygga på fakta 

och inte emotioner. Detta sägs även i teorin av bland annat Ashnai et al. (2016) som 

menar att leverantören först bör försäkra kunden om sin kompetens och kapacitet 

eftersom det kommer leda till att de blir villiga att interagera. 

 

Vidare menar de flesta respondenterna att förtroende sedan kan sjunka om 

representanterna från leverantörsföretaget inte är engagerade, brinner för det de gör och 

kan det de pratar om. Detta är vad Ashnai et al. (2016) kallar för det personliga 
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förtroendet, som bygger på sociala och emotionella faktorer. Respondenternas svar 

stämmer till stor del överens med det Ashnai et al. (2016) säger, vilket är att 

leverantören måste försäkra kunden och få det rationella förtroendet genom att påvisa 

kompetens och kapacitet för att de ska bli villiga att interagera. Sedan byggs det 

personliga förtroendet upp i interaktioner vilket kan öka engagemanget, förtroende och 

samarbetsvillighet. 

 

Vad gäller förtroende så stämmer empiri och teori väl överens, vilket bidrar till att 

empirin kan sägas stärka teorin. Respondenterna menar att innan interaktioner sker 

parterna emellan, måste de tro och lita på den information de har tillgång till. I det 

skedet menar de att förtroendet bygger på fakta och produkt/erbjudande-relaterad 

information. Vidare menar respondenterna att det sedan bygger på att de personer de 

interagerar med är kunniga och engagerade samt att det går att få ett personligt 

förtroende till dessa personer. Detta stämmer väl med Ashnai et al. (2016), som menar 

att det organisatoriska, rationella förtroendet kan locka och skapa intresse, men att det 

sedan krävs även ett personligt förtroende för att hålla kvar kunden.  

 

Respondenterna trycker mycket på fakta och faktabaserade beslut, samt att emotioner 

inte får spela in för mycket, samtidigt tolkar jag det som att det finns delar i deras 

resonemang där även emotioner verkar spela in till viss del. Till exempel så är min 

tolkning att det syns ett kunden har alltid rätt-tänk i det empiriska resultatet, då flera av 

respondenterna menade på att en leverantör måste kunna och vara villig att anpassa sig 

efter kundens önskemål, om en relation ska vara möjlig. Detta kan ses som viktigt 

eftersom respondenterna menar att det är effektivt och sparar tid att leverantören lätt kan 

anpassa sig. Men min tolkning är att detta även går att koppla till förtroende och den 

teoretiska referensramen där Andzulis et al. (2012) menar på att det är viktigt att 

leverantören lyssnar på och anpassar sig efter kunden, eftersom kunder vill bli hörda, 

prioriterade och uppmärksammade för att kunna bygga upp ett förtroende till en 

leverantör. 

 

5.2 Kundengagemang 

5.2.1 Engagemang i relationsskapande 

Samtliga respondenter var förhållandevis överens om att engagemang krävs från både 

leverantörens och kundens sida, vilket även kan ses i teorin då Čater och Čater (2010) 
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menar att engagemang måste finnas från både företagets och affärskundens sida, alltså 

ett ömsesidigt engagemang, för att en relation ska kunna skapas och utvecklas. Bland 

annat så säger respondent B att det är viktigt att hen som inköpare har ett engagemang 

för processen att skapa relationen, eftersom hen måste säkerställa att inköpet blir bra. 

Respondent A anser att det är viktigt att hen som kund är viktig för leverantören samt 

att leverantören är viktig för hen. Både respondent B och D ser gärna att leverantörens 

representanter är engagerade, på tå och kan det som presenteras, samt även är engagerad 

i att höra av sig och följa upp. Detta kan sägas stämma överens med den teoretiska 

referensramen då Čater och Čater (2010) menar att då parterna visar varandra att det 

finns engagemang för den potentiella relationen, ökar förtroendet vilket bidrar till att 

relationsutvecklingen fortskrider. 

 

Empiriskt resultat och teoretisk referensram har här flera nära kopplingar, som går att se 

mer eller mindre tydligt. Respondent D säger att leverantörerna måste kunna och brinna 

för det de vill sälja och visa ett engagemang, för att hen själv ska bli engagerad. Något 

som flera respondenter också säger. Således syns ett tydligt samband mellan 

respondenternas svar och den ömsesidighet som Čater och Čater (2010) menar måste 

finnas för att en affärsrelation ska kunna skapas. I detta så tolkar jag det som att det kan 

finnas en koppling mellan engagemang och förtroende. Detta eftersom flera av 

respondenterna diskuterar ett ömsesidigt engagemang och att de engageras av säljare 

från leverantörsföretaget, som kan sin sak och som brinner för det de presenterar. 

Vidare säger respondent B att säljare som är kunniga och verkligen visar att de kan det 

som de ska presentera, skapar stort förtroende. Detta kopplar jag till ett resonemang av 

Ashnai et al. (2016) som menar att personligt förtroende är det som uppstår mellan 

representanterna för kund- och leverantörsföretag, som möts och interagerar i den 

relationsskapande processen. Att respondenterna utvecklar förtroende till leverantören 

då säljarna visar på kunskap och engagemang, kan det således ses som ett engagemang 

som bygger  på ett mindre rationellt tankesätt. Detta kan då även stärka Ford (1980) 

som menar att engagemang och förtroende hänger ihop på ett sätt, som till stor del kan 

betraktas som en känslomässig koppling. 

 

5.2.2 Faktorer som påverkar engagemanget 

De flesta respondenter säger att de tänker mycket rationellt gällande nya leverantörer 

och menar på att det är produkt, kapacitet, värde och vinst som spelar störst roll för att 
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engageras för en potentiell relation. De faktorerna som respondenterna menar är 

engagerande, stämmer till stor del överens med de faktorerna som respondenterna 

nämnde som viktiga för attraktionskraften och som var lockande hos en leverantör. 

Faktorerna som lockar respondenterna att utvärdera en leverantör, är till stor del även 

faktorer som engagerar dem till att vilja skapa en relation. Flera respondenter diskuterar 

produkt, teknik, kvalitet, pris och kunskap som engagerande faktorer. Dessa är faktorer 

som även tas upp i teorin. Bland annat så är produktkvalitet och kunskap, enligt Čater 

och Čater (2010), faktorer som en leverantör kan besitta och som kunden är i behov av. 

Då menar författarna att det oftast skapas ett engagemang av beräknande karaktär, 

eftersom sådana faktorer ofta övervägs vid rationellt resonerande där kunden engageras 

av att se framtida fördelar och vinster i den potentiella relationen. 

 

Flera respondenter tycker att priset är en faktor som är en självklar, engagerande faktor. 

Detta kan ses som ett engagemang av beräknande karaktär då det kan kopplas till ett 

resonemang av La Rocca et al. (2013), som menar att en avvägning av kostnader och 

fördelar kopplas till det beräknande engagemanget, där man räknar på fördelar och 

vinst. Vidare menar författarna att en leverantör då kan anpassa sig och relatera 

verksamheten till relationsutvecklingen för att kunden ska få ut så mycket fördelar som 

möjligt, för en så låg kostnad som möjligt. Anpassning och flexibilitet ses som viktiga 

faktorer hos flera av respondenterna, eftersom de menar att leverantörens processer 

måste passa kundens produkter. Vidare menar flera respondenter att en leverantör som 

inte anpassar sig kan ses som negativt och mindre engagerande, samt att de kan välja 

bort en leverantör som ställer krav eller tycker att kunden ska anpassa sig. Detta kan 

kopplas till Čater och Čater (2010) som menar att anpassning genererar 

kundengagemang eftersom det visar att företaget är villigt att vidta åtgärder för att 

tillfredsställa kundens önskemål.  

 

Flera av respondenterna såg fördelar i att leverantörer kunde anpassa sig tidigt. 

Respondent B och D menar att det ses som positivt om en leverantör kan anpassa sig 

mycket tidigt i den relationsskapande processen, då det visar på flexibilitet. Flera 

respondenter menar att det är viktigt att leverantören har möjlighet att anpassa sig och 

skulle inte se det som att de blir låsta till leverantören i sådana lägen då det görs tidigt. 

Respondent A menar att de har så många olika leverantörer och stora processer, att det 

är viktigt att leverantören kan anpassa sig, eftersom det blir för omständligt om kunden 
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själv ska anpassa sig efter varje leverantör. Återigen kan detta stärka det resonemang 

som Čater och Čater (2010) för och menar på att anpassning genererar kundengagemang 

eftersom det visar att företaget vill möta kundens behov och önskemål. 

 

Respondenterna tyckte alla att de mer faktabaserade faktorerna var som mest 

engagerande till en början i relationsskapandet. Bland annat så menar respondent D att 

produkten är det som ska köpas och därmed är det som engagerar mest, vilket även 

respondent E menade då hen säger att det är det som köps, leveransprecision och pris 

som ses som en grundpelare som leverantören behöver ha. Det är således tydligt att det 

är de beräknade fördelarna och vinsterna som respondenterna tycker har störst inverkan 

på engagemanget, och att det beräknande engagemanget är av stor vikt i det tidiga 

skedet i relationsskapandet. Att man sedan har ett gott samarbete och 

överensstämmande värderingar och mål, vilket Čater och Čater (2010) menar är det 

affektiva engagemanget, är något som är bra, men ingenting som är användbart utan 

erbjudandet, menar flera respondenter. 

 

Även om respondenterna själva trycker mycket på rationalitet och faktorer som kan 

kopplas till det beräknande engagemanget, finns det flera av deras resonemang som jag 

tolkar går att koppla till det affektiva engagemanget. Detta beror på att det finns flera av 

resonemangen som går att koppla till förtroende, vilket Ford (1980) menar går hand i 

hand med engagemang, genom ett mer känslomässigt samband. Bland annat så säger 

flera respondenter att engagemang skapas allt eftersom, under tiden de interagerar och 

förhandlar med leverantören. Vidare menar några respondenter att det är viktigt med 

engagemang från leverantörens sida och att säljarna kan och brinner för det de 

presenterar. Detta kan kopplas till Ford (1980) som säger att interaktioner parterna 

emellan kan leda till ett förtroende som bygger på sociala och emotionella faktorer och 

som då vidare ökar parternas engagemang för relationen. Detta stärks även då flera 

respondenter berättar om att förtroende kan skapas genom att leverantören visar 

engagemang, samt att en leverantör kan väljas bort om det inte finns något förtroende. 

Dessutom säger respondent B att ömsesidigt förtroende är viktigt för engagemanget och 

enligt Gounaris (2005) är ömsesidigt förtroende det som det affektiva engagemanget 

bygger på. Vidare menar respondent D att det är människor som fattar beslut och att hen 

tror att alla har olika preferenser gällande faktorer som ökar engagemanget. Även detta 

kan tolkas som mindre rationella resonemang. Utifrån ovan diskussion är min tolkning 
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således att många beslut byggs på rationellt tänkande men att det även går att se 

tendenser till affektivt engagemang som bygger på sociala och emotionella faktorer. 

Även om det kanske är mindre tydligt i och med att respondenterna själva anser att de 

engageras av mer rationella faktorer så som produkt, kunskap, kapacitet, kvalitet och 

pris. 

 

5.3 Sociala medier 

5.3.1 Användning i företagen 

Det framkom i det empiriska resultatet att samtliga respondenters företag fanns på 

sociala medier till viss del. Dock verkade det endast användas i marknadsföringssyfte 

och för att öka synligheten inför andra företag. Det var ingen av respondenterna som 

ansvarade för sitt företags sociala medier sidor och inte heller använde de det till att leta 

leverantörer i nuläget. Trots att ingen av respondenterna använde sig av sociala medier 

till att hitta nya leverantörer, var det ingen av dem som ansåg sig vara helt emot att 

använda det och som inte såg möjligheter med det. Användargraden berodde istället på 

att de i dagsläget finner informationen på andra sätt, samt att det finns osäkerhet kring 

sociala mediers potential. Detta bekräftar det som Huotari och Ulkuniemi (2015) 

nämner i teorin, vilket är att det än finns begränsat med kunskap om hur framgångsrikt 

sociala medier är för B2B företagen och att de därför är långsamma att erkänna sociala 

mediers potential i affärssyfte. 

 

Respondenterna förde resonemang kring sociala medier och dess funktioner och 

huruvida de tror att dessa kan ge dem ökat värde. Det framkom ett någorlunda mönster 

som påvisade att respondenterna anser att det finns potential i vissa av sociala medier 

mediers funktioner, som skulle kunna ge kunderna ökat värde när de letar efter nya 

leverantörer. Dock ser det ut som att det kommer att behöva ske i kombination med 

andra marknadsföringskanaler. Även teorin säger att sociala medier inte ska ersätta 

andra marknadsföringskanaler utan snarare komplettera dem. Till exempel enligt 

Andzulis et al. (2012) som menar att sociala medier med fördel kan användas för att 

komplettera andra marknadsföringskanaler och då kan bidra till ökat värde för framtida 

kunder. 
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5.3.2 Potential och fördelar 

Flera av respondenterna påtalade informationsinsamling och 

informationskommunikation som en intressant möjlighet som de ser positivt på. Till 

exempel respondent D som menade att sociala medier skulle kunna användas för att 

göra en fylligare bakgrundscheck av en leverantör innan kontakt tas, vilket hen skulle se 

som positivt. Detta menar även Andzulis et al. (2012) som säger att sociala medier 

möjliggör för företagen att samla in nödvändig förkunskap som kan vara viktigt inför 

framtida interaktioner med varandra. Vidare menar även Agnihotri et al. (2016) att den 

möjligheten som sociala medier skapar för företag att dela information, möjliggör för 

leverantörer att informera kunder och göra dem medvetna om sin verksamhet, 

varumärke och erbjudande.  

 

Respondent E ser det som positivt om en leverantör skulle använda sociala medier till 

att skapa sig en företagsprofil som ger utökad information, då hen ser det som en 

förlängning av leverantörens hemsida. Hen menar att hen egentligen inte ser någon 

skillnad i att gå på en mässa/leta på mässans hemsida och leta leverantörer eller söka 

efter information om leverantörer på sociala medier. Så länge information finns 

tillgänglig samt kontaktuppgifter, ser hen att sociala medier med fördel kan användas 

som en förlängning av leverantörens hemsida, med utökad information. Sociala medier 

sidor som skulle kunna användas till detta är enligt Kietzmann et al. (2011) de som 

ingår dels i identitetsblocket, dels de som ingår i delningsblocket. Författaren menar att 

dessa plattformar möjliggör för delning av såväl text som bild och film, samt för 

användare att skapa en identitetsprofil som kan göras omfattande eller allmän. Vidare 

kan såväl företag som privatpersoner göra sådana profiler. Till exempel på LinkedIn där 

användarna kan dela professionella- eller företagsprofiler. 

 

LinkedIn tyckte till exempel respondent A var en positiv möjlighet, då hen menar att 

hen som inköpare, på LinkedIn kan kolla upp en potentiell leverantörs 

medarbetare/ledning för att se deras bakgrundsinformation, så som erfarenheter och 

kunskaper. Vilket respondenten menade kunde öka förtroendet för leverantören 

eftersom hen då kunde se vad de har för erfarenhet och kunskap om det de jobbar med. 

Detta skulle även kunna kopplas till det som tidigare diskuterats gällande förtroende och 

engagemang, där flera respondenter menade på att de får förtroende för och engageras 

av säljare som har god kunskap om det som de vill sälja.  
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Tidigare nämndes det att många av respondenterna gör ett förarbete innan kontakt tas 

med potentiella leverantörer. De menar att de söker upp nödvändig information om 

leverantörerna i förväg för att sålla ut vilka som verkar intressanta att kontakta. Flera 

respondenter menar att de tror att sociala medier skulle kunna användas till att utöka 

insamlingen av bakgrundsinformation om leverantörer. Detta menar även teorin som en 

viktig fördel med sociala medier, då Habibi et al. (2015) menar att affärskunderna 

behöver rik information inför köpen som görs och att en leverantör som utökar sin 

informationskommunikation med hjälp av sociala medier, då kan underlätta kundernas 

beslutsfattande. 

 

En annan sociala medier plattform som tillåter informationskommunikation är 

Facebook, då Kietzmann et al. (2011) menar att Facebook ingår i såväl delnings- som 

identitetsblocket. Svårigheterna med dessa sidor menar respondent B och C är att 

informationsflödet blir för stort och det blir så pass mycket information att de inte 

hinner med att processa den, samt att de tror att den viktiga, relevanta informationen 

skulle missas i dessa flöden. Vidare menar flera respondenter att Facebook känns som 

en sida för de mer privata nätverken och inte något som skulle passa för affärsnätverk. 

Även detta nämns av Kietzmann et al. (2011) då författarna menar att Facebook ses som 

fokuserat på mer allmänna nätverk än vad LinkedIn gör, där nätverken är mer 

professionella. 

 

Respondent E tycker att sociala medier som möjliggör för företag att kommunicera 

relevant information är något positivt, om det fungerar som en förlängning av hemsidan 

med en summering av vilka de är, vad de gör och vad de har för utbud. Något som flera 

respondenter också såg som en möjlighet. Detta stärker Andzulis et al. (2012) som 

menar att sociala medier med fördel kan användas för att komplettera andra 

marknadsföringskanaler genom att bidra till ökat värde för framtida kunder. En sociala 

medier plattform som skulle kunna användas till detta menar Staktson (2011) är 

bloggar, då dessa med fördel kan användas som komplement till den egna webbsidan 

för att publicera information. Vidare menar Staktson (2011) att en blogg effektivt kan 

användas som utgångspunkt för informationskommunikationen, eftersom det genom 

bloggen går att länka till sina andra plattformar, samt den egna hemsidan. Vidare menar 

Carlsson (2010a) att bloggar och mikrobloggar kan användas för att driva trafik till den 
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egna hemsidan och att vad som delas på dessa, är helt upp till företaget själv. Detta gör 

att företaget kan anpassa informationen specifikt efter dem som de vill nå. 

 

Någonting som framgick i det empiriska resultatet var att Google används aktivt som 

sökverktyg idag när respondenterna letar efter nya leverantörer. Vilket även styrker 

resonemanget av Karjaluoto et al. (2015), som säger att B2B företag ofta använder 

Internet för att leta information om företag, produkter och konkurrenter, för att stödja 

sitt beslutsfattande och minimera risk i sina köp. Flera av respondenterna menade på att 

om sociala medier sidor kommer upp som sökresultat, skulle de inte ha några problem 

med att klicka på det och kolla in även den informationen. Om det är en sida som 

tillhandahåller relevant och intressant information. Bloggar, menar Järvinen et al. 

(2012)  tillhör sociala medier och kan användas för att visa företagets kompetens och 

kunskaper, samt för att öka medvetenheten om varumärket. Även Carlsson (2010a) 

menar att bloggar med fördel kan användas för att öka medvetenheten om företaget hos 

kunder, då de ökar chansen för företag att lättare hittas med hjälp av sökmotorer, så som 

Google. Både empiri och teori visar att B2B företag använder Internet och Google till 

att leta information som kan stödja deras beslutsfattande. Enligt Carlsson (2010a) kan 

sociala medier innebära att ett företags synlighet bland sökresultat på Google och 

sökmotorer ökar. Detta kan ses som en fördel, då flera respondenter menade att de 

klickar på sökresultat utan någon specifik struktur och inte skulle ha några problem med 

att klicka sig vidare på ett sökresultat som är ett företags sociala medier sidor. Därav 

kan även resonemanget av Carlsson (2010a) vara fördelaktigt att överväga, då hon 

menar att ett företag kan öka sin synlighet hos kunder med hjälp av en företagsblogg då 

den kan hamna högre upp i sökresultaten, än vad företagshemsidor gör.  

 

Det gick att se i diskussioner tidigare i detta kapitel, att B2B kunderna ofta engageras av 

faktabaserad information som de kan bygga rationella beslut på. De flesta respondenter 

menar på att kort, övergripande information som är relaterad till produkt, kapacitet och 

kunskap, är den informationen som engagerar mest. Den information som 

kommuniceras måste därför, enligt de flesta respondenterna, vara kort och 

övergripande. Detta beror på att de menar att de har begränsad tid att jobba med och att 

det är viktigt att snabbt fånga intresse med informationen. På grund av den tidsbristen 

som flera av respondenterna menar på, krävs det att informationen är specifik till det 

som erbjuds, kapacitet och processer. De menar att information med informell ton, om 
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verksamhet och vardag, inte är information som är relevant i dessa situationer. De vill 

ha kort, tydlig och övergripande information, för att kunna se om leverantören är 

relevant för dem och har den kapacitet och kunskap som de letar efter. Detta sägs 

specifikt av respondent A, som menar att tidsbristen innebär att det krävs en 

sammanfattning som ger en överblick av leverantörens prestationer och färdigheter. Det 

beror på att de vill ha rik information och hårda fakta, att bygga rationella beslut på. 

Vilket är det som enligt Čater och Čater (2010) kallas för det beräknande, rationella 

engagemanget, vilket var ett tydligt framträdande engagemang i den 

informationssökande processen i empirin. 

 

Mot bakgrund av ovan förda analys, är min tolkning att de sociala medier sidorna som 

ingår i delnings- och identitetsblocken, kan vara effektiva sociala medier sidor att 

använda för att ge B2B kunderna ökat värde. Detta eftersom det framkom tydligt i det 

empiriska resultatet att möjligheten till att få tillgång till utökad information som 

komplement till informationen som finns på företagens hemsida, är den funktionen på 

sociala medier som respondenterna tror skulle ge dem som mest värde. Vidare då 

eftersom Kietzmann et al. (2011) menar att de sidorna möjliggör för användare att dela 

och ta del av information, är de som ingår i delnings- och identitetsblocket. Därav är 

min tolkning att dessa sidor kan ses ha störst potential för att ge kunderna ökat värde. 

Detta kan kopplas till att flera respondenter menar på att de vill bilda sig en uppfattning 

om leverantörerna innan de kontaktas, samt att de ser positivt på att få tillgång till 

utökad information. Vilket även stämmer överens med det resonemang som Andzulis et 

al. (2012) för som säger att sociala medier möjliggör för företagen att samla in 

nödvändig förkunskap som kan vara viktigt inför framtida interaktioner med varandra. 

 

Även om det framkommit relativt tydligt att respondenterna tänker rationellt och bygger 

sina beslut på fakta och vill ha sådan information, finns det även en hel del tecken på att 

de även påverkas av mindre rationella faktorer när de tar beslut om att kontakta 

leverantörer. Till exempel sa flera respondenter att deras engagemang för en leverantör 

minskade då det inte fanns en hemsida eller om hemsidan inte tilltalade dem. Något 

annat som nämndes av ett par av respondenterna var att bilder och filmer var 

engagerande information, dels för att det gav ett snyggt och fräscht, intresseväckande 

intryck. Dels för att det gav en mer tillförlitlig bild av leverantören, till exempel då en 

respondent menade att en film inte kan vinklas på samma sätt som en bild kan och därav 
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kunde kännas mer tillförlitlig. Det gick således även att se i empirin att det fanns mindre 

rationella faktorer som också lockande, så som snygga och fräscha hemsidor, bilder, 

filmer och ett visat engagemang från leverantörens sida. Därav, även om det ses som 

viktigt att kommunicera rätt information, kan det således även vara viktigt med bra 

utformning och aktivt användande av de sociala medier sidor som faktiskt används av 

leverantören. Detta eftersom en sämre utformad eller dåligt uppdaterad sida, enligt flera 

respondenter minskar engagemanget. Enligt Kietzmann et al. (2011) kan de sociala 

medier sidor som ingår i delningsblocket även användas för att dela och ta del av olika 

typer av information, så som i form av text, bilder eller filmer. Därav kan sociala medier 

sidor som ingår i delningsblocket återigen ses som fördelaktiga att använda sig av. 

Vidare kan även bloggar användas till detta, då Carlsson (2010a) menar att fördelar med 

bloggar är att företagen kan förmedla information och skapa förtroende genom text, bild 

och film. 

 

Ingen av respondenterna nämnde något om bloggar, mer än en som menade på att de har 

en intern blogg. Dock menade flera respondenter att, om ett företags sociala medier 

sidor skulle dyka upp som resultat när de letar efter nya leverantörer på Google, skulle 

de kunna klicka sig vidare och se om det var intressant. De menar att sökresultat på 

Google oftast gås igenom utan någon struktur och att det är först när de klickat sig 

vidare på resultat som engagemang kan skapas. Till exempel då de hamnar på en sida 

som är snyggt utformad, där det finns bilder eller film, samt där det finns sammanfattad 

och informativ information. Därmed tolkar jag det som att bloggar kan ha potential 

eftersom Carlsson (2010a) menar att företaget kan anpassa informationen specifikt efter 

dem som de vill nå, därav kan en blogg göras mer säljande än den egna hemsidan, samt 

utformas på ett sätt som visuellt sett ger ett intresseväckande intryck. Vidare kan även 

LinkedIn och YouTube ses fördelaktiga eftersom de tillåter delning av bild och film, 

samt då LinkedIn även tillåter skapande av informativa företagsprofiler. Även Facebook 

går att använda till att kommunicera information och dela bilder och filmer, men sågs av 

flera respondenter som en för privat sida som inte passade in i affärsmässiga 

sammanhang. 

 

5.3.3 Mindre engagerande funktioner 

Jussila et al. (2014) säger att då tvåvägskommunikation är viktigt i B2B 

marknadsföring, har det varit viktigt med personlig försäljning och fysiska prestationer. 
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Vidare menar Safko (2012) och Marshall et al. (2012) att behovet av face-to-face möten 

i B2B marknadsföring minskat, eftersom sociala medier möjliggör för 

tvåvägskommunikation och att föra konversationer i realtid. Detta stämmer dock inte 

överens med det empiriska resultatet som visade att respondenterna inte såg sociala 

medier som ger något nytt mervärde med den funktionen, eftersom 

tvåvägskommunikation över Internet skett länge med hjälp av andra funktioner, så som 

mail och Skype.  

 

I det empiriska resultatet framkom att flera av respondenterna inte tyckte att de såg 

någon större skillnad i att föra konversationer över mail eller över sociala medier. 

Vidare säger flera respondenter att de därför inte ser varför sociala medier skulle vara 

nödvändigt att lära sig för att föra konversationer. Respondent E menar att mailkontakt 

fungerar bra och att om snabba svar behövs, går det i regel att få dem via mail. Hen 

menar att det inte är att skriva ett svar på mail som tar tid, utan det är 

informationsinsamlingen som den andra parten måste göra för att kunna svara på mailet, 

som tar tid. Detta tror inte hen är något som effektiviseras av att man kan föra 

konversationer över sociala medier. Även respondent B förde liknande resonemang och 

menade att mail och Skype används för kommunikation idag och fungerar bra, därav ser 

hen inget behov av att lära sig ett till verktyg att kommunicera genom. 

 

I det empiriska resultatet framkom det att flera respondenter är tveksamma till att ta 

kontakt och föra konversationer över sociala medier, eftersom de redan har utarbetade 

väl fungerande verktyg för det idag. Vidare säger flera respondenter att de inte vill 

behöva använda olika system och verktyg till varje leverantör utan att det ska vara, som 

respondent A uttrycker det, fungerande och enkelt samt behändigt och snabbt. Dock går 

det även att se att det även kan bero på att respondenterna inte är helt säkra på hur det 

skulle fungera att interagera över sociala medier. En respondent säger att det känns för 

privat. En annan respondent säger att hen vill hitta bästa sättet att kommunicera på och 

om det skulle visa sig vara sociala medier, menar hen att det är klart att man får anpassa 

sig. Flera säger att de inte ser skillnaden på sociala medier och mail när det handlar om 

att kommunicera. Vidare säger flera att de inte tagit kontakt eller kommunicerat 

affärsmässigt över sociala medier innan och därför inte vet hur ett sådant 

initiativtagande skulle fungera.  Detta skulle återigen kunna stärka Huotari och 

Ulkuniemi (2015) som diskuterar att det än finns begränsat med kunskap om hur 
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framgångsrikt sociala medier är, för B2B företagen och att de därför är långsamma att 

erkänna sociala mediers potential i affärssyfte. 

 

Då det framkommit att respondenterna ser mer positivt på informationskommunikation 

än konversation och att ta kontakt, med hjälp av sociala medier, är min tolkning att det 

trots allt finns potential i att använda sociala medier i affärssyfte. Detta eftersom de 

sociala medier sidor som fungerar bra för informationskommunikation, som Kietzmann 

et al. (2011) och Carlsson (2010a) menar ingår i identitets- och/eller delningsblocken 

(så som Facebook, LinkedIn, YouTube och bloggar), även oftast har funktioner som 

tillåter konversation och diskussion. Därav spekulerar jag i att det kanske senare även 

kan bli aktuellt och ses som positivt med kontakt och samtal över sociala medier, om 

kunder från början går dit för information, eftersom det blir behändigt att ha allt på 

samma ställe vilket flera respondenter menade att de ville ha. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel sammanfattas de viktigaste slutsatserna som framkommit i analys och 

diskussion ovan, för att vidare sedan besvara forskningsfrågan. Sedan beskrivs 

examensarbetets teoretiska och praktiska bidrag och slutligen ges förslag till framtida 

forskning. 

 

6.1 Svar på forskningsfrågan 
 

Min forskningsfråga formulerades utifrån ett praktiskt och ett teoretiskt problem som är 

av relevans idag. Examensarbetets samarbetsföretag ville utforska nya sätt att nå ut till 

B2B kunder på och såg ett behov i att öka sin kommunikation över sociala medier. 

Vidare ville företaget öka sin synlighet bland kunderna eftersom de just nu, själva hittar 

sina kunder istället för tvärt om. Det praktiska problemet hade god koppling till ett 

teoretiskt kunskapsglapp som finns idag, som innebär att det saknas teori och kunskap 

om B2B kundernas perspektiv på vad som krävs för öka värdet för dem, på sociala 

medier i affärssammanhang. Utifrån det formulerades forskningsfrågan som lyder: 

 

”Hur kan sociala medier användas för att engagera B2B kunder till 

relationsskapande?” 

 

Det framkom i diskussionen att den attraktionskraften som lockar B2B kunderna till 

interaktion, bygger till stor del på produkt- och värderelaterade faktorer. Detta eftersom 

kunderna ställer förväntat värde mot den uppoffring som måste göras, för att räkna ut 

vilket värde de kan förvänta sig av en potentiell relation. Vidare var dessa faktorer även 

viktiga för att säkerställa kvalitet, samt för att säkerställa att de krav som B2B kunderna 

har på sig från sina egna kunder, även uppfylls av leverantörerna. Förutom dessa 

faktorer fanns det även andra, mindre rationella, faktorer som har en inverkan på om en 

B2B kund lockas till en leverantör. Till exempel kunde det ses i resonemang som fördes 

gällande leverantörers hemsidor, där man menade att en sämre utformad hemsida som 

är ostrukturerad eller saknar bilder och relevant information, inte ses som lockande eller 

engagerande och därmed ofta kan väljas bort. 

 

Det framkom även i diskussionen att B2B kunderna stöter på de lockande faktorerna i 

den informationssökande processen, där information samlas in och då interaktionerna är 
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få eller inte sker alls. Under den processen är det viktigt att leverantörerna gör sig 

synliga. Vidare kommer potentiella leverantörer utvärderas baserat på den information 

som finns tillgänglig om dem, samt på en avvägning mellan uppoffring och förväntat 

värde. Empirin menade på att B2B kunderna vill bilda sig en uppfattning om 

leverantören innan det investerades i personliga interaktioner. Synlighet, tillgänglig 

information och vad som faktiskt visas upp, har således stor påverkan på den 

informationssökande processen. 

 

Vidare framkom det i diskussionen att geografisk distans inte ses av B2B kunderna som 

något större problem. Dels eftersom face-to-face möten inte anses av dem som absolut 

nödvändigt i det tidiga skedet, dels för att det idag finns verktyg, så som mail och 

telefon, som möjliggör för smidig interaktion trots den geografiska distansen. 

Geografisk distans ses således inte som något större problem i det initiala skedet i 

relationsskapande. 

 

Förtroende, visade sig i diskussionen bygga till stor del på faktorer så som produkt och 

kapacitet och vara mer av ett organisatoriskt förtroende. I dessa situationer, menar flera 

B2B kunder, att förtroendet främst måste bygga på att leverantörsföretaget som helhet 

har det som krävs för att uppfylla kundens behov. Vidare framkom det även att B2B 

kunderna får förtroende för en leverantör då representanterna som de interagerar med är 

kunniga och brinner för det de ska sälja, samt då en leverantör är flexibel och villig att 

anpassa sig efter kundens önskemål. Detta kunde ses som ett förtroende som bygger på 

sociala och emotionella faktorer, vilket således är mer av ett personligt förtroende. Det 

framkom således att det organisatoriska, mer rationella förtroendet kan locka och skapa 

intresse för en leverantör, medan det sedan även krävs ett personligt förtroende, byggt 

på sociala och emotionella faktorer, för att hålla kvar kunden. 

 

Det framkom vidare i diskussionen att engagemang till relationsskapande, i dessa 

sammanhang, måste vara ömsesidigt. B2B kunderna anser att de själva måste vara 

engagerade för relationen samt att leverantören måste visa engagemang. Vidare finns 

det även en koppling mellan engagemang och förtroende, då B2B kunder kan få 

förtroende för en leverantör som är engagerad och kunnig, vilket kan sägas vara ett 

engagemang som kunden bygger på ett mindre rationellt resonemang. Vidare framkom 

det även att engagemanget till stor del påverkas av rationella faktorer och vidare även är 
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av beräknande karaktär. Fokus ligger på att räkna på framtida fördelar och vinster och 

störst engagemang skapas då det går att se framtida fördelar och vinster med relationen. 

Beslut byggs på fakta och man tänker i termer av prestation, kvalitet, processer, 

kapacitet och kostnad när man letar nya leverantörer. Vidare finns det inslag av affektivt 

engagemang då sociala och emotionella faktorer spelar in, eftersom det gör jobbet 

lättare när man kommer överens och trivs med dem man gör affärer med, samt då det 

skapar förtroende. Dock anser B2B kunderna det som viktigt att bygga beslut på fakta 

och rationella resonemang. 

 

Vad gäller sociala medier så framkom det tydligt i diskussionen att sociala medier 

fortfarande är en stor osäkerhet bland B2B företag. Intresse finns och möjligheter ses, 

men osäkerheten verkar ta över. I överlag verkar B2B kunderna behöva mer kunskap 

om sociala medier och hur det kan användas i affärssyfte, för att de ska bli mer aktiva på 

de plattformarna och detta är något som leverantörerna har svårt att påverka. Dock 

framkom intressanta resonemang som visar på att B2B kunderna ser positivt på 

informationskommunikation genom sociala medier och anser att sociala medier sidor 

som tillåter delning av information, bilder och filmer kan vara sidor med potential. B2B 

kunderna menar att det kan vara intressant om det fungerar som en förlängning av 

leverantörsföretagens hemsida. Vidare ser de även positivt på utökad tillgång till 

information. Således är det i den informationssökande processen som sociala medier 

skulle ge som mest värde till kunderna. Därav finns det potential i de sociala medier 

sidor som ingår i såväl identitets- som delningsblocket. 

 

Det framkom i diskussionen att B2B kunderna trycker starkt på att de ser positivt på 

information som är relaterad till fakta, kapacitet, prestation, värde och kostnad att bygga 

sina beslut på. Dock fanns det även tendenser till att de lockades till information och 

faktorer av mindre rationell karaktär, så som en väl strukturerad och visuellt sätt 

intresseväckande sida, samt leverantörer som visar stort engagemang för det som säljs. 

Således går det att locka kunderna med såväl faktabaserad information som visuellt 

lockande information. Vidare kan det utifrån diskussionen konstateras att leverantörer 

som vill använda sociala medier för att locka kunder, bör utforma dessa väl och locka 

med såväl relevant lockande information, som en visuellt lockande utformning av sidan. 

Vidare bör sidorna vara aktivt använda och någorlunda uppdaterade för att visa på 

engagemang. 
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Det framkom i diskussionen att eftersom B2B kunderna inte använder sociala medier 

till att aktivt söka information om leverantörer, handlar det troligtvis till en början om 

att fånga dem där de söker information idag. Både teori och empiri menar på att B2B 

kunder idag letar mycket information på Internet och Google, där de letar efter 

leverantörer, produkter och konkurrenter. Detta ses som en möjlighet då B2B kunderna 

menar att de klickar på sökresultat i Google utan någon specifik struktur och snarare 

engageras av det som visas sedan, efter att de klickat sig vidare. Vidare menar de att de 

inte skulle ha några problem med att klicka på ett sökresultat som var en leverantörs 

sociala medier sida. Det sågs således potential i att företagsbloggar sägs kunna användas 

av leverantörer som vill öka sin synlighet i sökmotorer på Internet och tillhandahålla 

information på sociala medier som ett komplement till den egna hemsidan. Detta 

eftersom det sägs att all information som publiceras på bloggar går att göra sökbar på 

Google, vilket lett till att företagsbloggar sägs vara mer sökbara än en traditionell 

webbsida. Vidare kan en företagsblogg användas på precis det sätt som företaget själv 

vill, eftersom det finns möjlighet till att dela information i form av text (kort/lång), 

bilder, filmer, samt fånga intresse genom utseende och design. Av diskussionen går att 

se, att det därför finns potential i att undersöka möjligheterna med att utöka sin 

informationskommunikation på sociala medier genom att skapa en företagsblogg. 

 

Att ta kontakt, interagera och föra konversationer över sociala medier framkom i 

diskussionen som något B2B kunderna inte anser ger dem större mervärde. Detta 

eftersom det finns andra verktyg till det idag som de anser fungerar bra och därav inte 

ser det som nödvändigt att lära sig ett till verktyg till det. Mail, Skype och telefon är 

verktyg som används idag för att kommunicera då det finns geografisk distans. Det är 

således funktioner som är svåra att konkurrera ut, eftersom kunderna inte ser varför de 

ska lära sig ett till verktyg till att föra konversationer. Interaktionsprocessen är således 

svår att nå kunderna i med hjälp av sociala medier. Det kan dock kanske finnas en 

möjlighet att nå B2B kunderna även med kommunikationsfunktionen, om 

användargraden av sociala medier ökar överlag. Detta eftersom B2B kunderna menar att 

de vill ha behändiga och enkla system och allt så samlat som möjligt. Skulle de således 

börja använda sociala medier till att söka information om leverantören, finns det kanske 

en chans att de kan se positivt även på att kommunicera över dessa sidor, eftersom allt 

då finns samlat på ett ställe. Detta är dock en mycket vag och spekulerande slutsats. 
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Utifrån diskussionen kan jag dra slutsatsen att det finns potential i att använda sociala 

medier även i B2B sammanhang, för att engagera B2B kunderna till relationsskapande. 

Vidare kan svaret på forskningsfrågan konstateras vara att sociala medier med fördel 

kan användas som ett komplement till den egna företagshemsidan, eftersom B2B 

kunderna anser att det kan öka värdet för dem i den informationssökande processen. 

Detta bör då göras genom att kommunicera information som är såväl relevant som 

visuellt lockande. Detta eftersom B2B kunderna engageras av att kunna se fördelar och 

värde med en potentiell relation, samt av ett visat engagemang från leverantören och 

sidor som är väl utformade och visuellt lockande. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Den undersökningsmodell som presenterades i den teoretiska referensramen, var 

utformad som en mycket öppen modell, med stort utrymme för att hitta nya sätt och nya 

perspektiv. Detta eftersom jag genom examensarbetet haft ett explorativt syfte och en 

induktiv ansats, då det funnits mycket begränsad teori inom det valda området. Det 

fanns ett stort teoretiskt kunskapsglapp som jag ämnade bidra till att fylla. 

 

Då jag i detta examensarbete analyserat och tolkat vad som engagerar B2B kunder till 

relationsskapande och hur sociala medier kan användas i detta sammanhang, anser jag 

mig med detta examensarbete kunna bidra till att fylla det kunskapsglapp som tidigare 

förelåg. Vad som framkom i diskussion och slutsats var, att sociala medier sidor som 

ingår i såväl identitets- som delningsblocket som möjliggör för 

informationskommunikation, kunde engagera B2B kunder i den informationssökande 

processen i relationsskapandet. Detta eftersom det skapas engagemang av beräknande 

karaktär hos kunderna då de får utökad information som de kan bygga rationella beslut 

på. Vidare framkom det även att de engageras när informationen kommuniceras på ett 

visuellt lockande sätt på en sida som är väl utformad och strukturerad, samt när det 

finns engagemang från leverantörens sida. 

 

Mitt teoretiska bidrag visualiseras därav i en reviderad undersökningsmodell, figur 2. 

Modellen visar således att sociala medier sidor som ingår i identitets- och 

delningsblocket är de sidor som det finns störst potential i, samt att 

informationskommunikation är vad fokus bör ligga på, på sociala medier. Vidare visar 
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modellen att kundengagemang skapas då det finns ett engagemang från leverantörens 

sida, då det finns tillgång till fakta och värderelaterad information och då 

kommunikationen sker på ett visuellt lockande sätt. Vidare visar modellen att detta har 

störst chans att nå kunderna i den informationssökande processen. 

 

Dock är detta baserat på en fallstudie av ett fåtal fall, i en kontext som är unik. Därför 

går det inte att utesluta att annat skulle vara utfallet om undersökningen gjordes i en 

annan, eller en bredare kontext. 

 

 

Figur 6.2: Reviderad undersökningsmodell (egen modell) 

 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidraget är fokuserat till det här examensarbetets uppdragsgivare och 

samarbetsföretag LEAX Falun AB (det finns att läsa en mer specifik 

företagspresentation av LEAX Falun AB i Bilaga B). Eftersom företaget vill möta 

framtiden med dagens teknikutveckling när de letar nya kunder, samt öka sin synlighet 

och chansen att bli hittade av kunder, finns det potential för dem i att integrera sociala 

medier i den befintliga strategin. 

 

Det som jag funnit genom mitt examensarbete är att det finns möjlighet att använda 

sociala medier sidor som ett komplement till den egna företagshemsidan. Det går 

nämligen att utläsa i diskussion och slutsatser att B2B kunderna ser positivt på att få 

utökad tillgång till information i sin informationssökande process. Detta eftersom de vill 
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bilda sig en uppfattning av leverantören innan kontakt tas och därav ses det som positivt 

med utökad tillgång till information, som kommuniceras på ett intresseväckande sätt.  

 

Eftersom LEAX Falun AB är en del i företagsgruppen LEAX Group, måste man klicka 

sig vidare på deras hemsida för att hamna specifikt på delen som handlar om LEAX 

Falun AB. Utifrån detta och utifrån min undersökning är min rekommendation att 

företaget med fördel kan skapa sociala medier sidor som är specifika för LEAX Falun 

AB, där fokus är på deras ansvarsområden. Detta för att ge kunderna enkel, snabb och 

smidig tillgång till den specifika information som de behöver om LEAX Falun AB. Det 

handlar nämligen om att tidigt fånga kundernas intresse och att inte ”slösa” deras tid, då 

de ofta ser tid som en bristvara. 

 

Vidare är min rekommendation att företaget med fördel kan utveckla sina redan 

existerande sociala medier sidor, vilka är LinkedIn och YouTube, dels genom att 

integrera dessa och dels genom att utveckla dem och vara mer aktiva där. Då B2B 

kunderna engageras av att se engagemang från leverantörens sida, är det viktigt att inte 

enbart finnas på sociala medier för att man ska, utan även vara aktiv på dem och visa att 

det finns ett engagemang. Vidare ses det som en fördel med information som 

kommuniceras genom bild och film eftersom det kan inge mer förtroende och anses som 

mindre vinklat. Dessutom framkom det i diskussionen att bild och film, samt en väl 

utformad sida är något som ofta kan fånga B2B kundernas intresse. Jag tror att LEAX 

Falun AB med fördel kan utveckla sin LinkedIn profil med information som är specifik 

till produkt, kapacitet och processer, samt visa detta på ett visuellt lockande sätt, till 

exempel genom bild och film. Således anser jag att de även med fördel kan länka till sin 

YouTube-kanal genom sin LinkedIn sida. 

 

Det har i diskussion och slutsats visat sig att beslut om att ta kontakt baseras på 

synlighet och tillgänglig information som B2B kunderna stöter på i den 

informationssökande processen. LEAX Falun AB skulle således gynnas av att öka sin 

synlighet där kunderna letar efter information. Eftersom B2B kundernas 

informationssökande process många gånger sker på Internet och Google, finns det 

därmed potential att göra sig synlig i sökresultaten. En företagsblogg är därför något 

som jag rekommenderar LEAX Falun AB att överväga att starta. Detta för att öka sin 

synlighet och samtidigt kunna kommunicera utökad information, eftersom bloggar sägs 
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vara mer sökbara än en traditionell företagshemsida. Fördelen med en företagsblogg för 

just LEAX Falun AB tror jag, är att de kan utforma den precis som de vill och därmed 

utforma den ungefär som en företagshemsida, som då är mer specifik till LEAX Falun 

AB. Vidare kan de med fördel göra bloggen till en mer säljande sida, där fokus är på 

produkt, kapacitet och kunskap. Sidan bör utformas på ett intresseväckande sätt och de 

bör vara försiktiga med den information som kommuniceras. Detta då kunderna menar 

att kort, övergripande information som är relaterad till kapacitet, processer och 

erbjudande, är informationen som lockar och engagerar mest. Det handlar om att skapa 

ett förtroende genom att kommunicera specifik information, vara aktiv och engagerad, 

samt fånga intresse även visuellt. 

 

 

6.4 Framtida forskning 

Eftersom det här examensarbetet har genomförts som en explorativ fallstudie med en 

induktiv ansats, är resultatet och slutsatsen baserad på en kontextuell unikhet och som 

utgått från empiri. För att vara applicerbart i en bredare kontext, behöver således 

liknande studie genomföras i större omfattning, med fler undersökningsenheter. Det 

vore således intressant att se detta resultat testas i en större, mer omfattande kontext.  

 

Vidare skulle det vara intressant att se en liknande studie genomföras i andra branscher 

inom B2B. Detta eftersom denna studie är genomförd inom branschen för commercial 

vehicles, där just rationella beslut visat sig vara av mycket stor vikt. Annat kanske är 

utfallet i en annan bransch. Dessutom är denna studie genomförd ur ett kundperspektiv, 

det vore således även intressant att se en studie som gjorde en jämförelse mellan 

leverantörers och kunders perspektiv på sociala medier i dessa sammanhang. 

 

Eftersom denna studie är genomförd i en svensk kontext, kan det även finnas en hel del 

kulturella unikheter, därav skulle det även vara av intresse att se en liknande studie 

genomföras inom en annan kultur. Detta eftersom användargraden av och inställningen 

till sociala medier och Internet skiljer sig betydligt inom olika länder och kulturer. Det 

vore således intressant att se hur resultatet skulle bli i andra kulturer, samt se en 

jämförelse av resultat i olika kulturer. 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide - samarbetsföretagets Key Account Manager 

 

Inledning och företaget över lag 

- Allmän information om hur data hanteras och behandlas 

- Fråga om respondenten vill vara anonym 

 

 Vad jobbar du med och vilka arbetsuppgifter har du? 

 Övergripande beskrivning av företaget? 

 Kan du beskriva branschen ni jobbar i? 

 

Relationsmarknadsföring och relationsskapande 

 Hur når ni ut till kunder idag? 

 Hur går ni tillväga när ni letar efter nya kunder? 

 Är det oftast ni som hittar dem, eller de som hittar er? 

 Vilka är de största utmaningarna för er med att hitta nya kunder idag? 

 Hur skapas förtroende? 

 Hur påverkas ni av rykten? 

 Hur påverkas ni av distans? 

o Krävs det face-to-face från början? 

 

Sociala medier 

 Vilka sidor på sociala medier finns ni på idag? 

 På vilket sätt används sociala medier i företaget idag? 

 Kommunicerar ni med kunder över sociala medier? 

 Använder ni det för att hitta kunder? 

 

  



  
 

II 

Bilaga B: Presentation av examensarbetets samarbetsföretag 

Här nedan följer en presentation av det här examensarbetets samarbetsföretag. 

Följande information har erhållits ur en intervju/diskussion som hölls utifrån en öppen 

relativt ostrukturerad intervjuguide, med företagets Key Account Manager Lars 

Gustafsson. 

 

Företaget 

Leax Falun AB är ett B2B företag som grundades 2007 och som är en del i 

företagsgruppen LEAX Group. LEAX Falun fungerar dock helt och hållet som ett 

fristående företag. Företaget ansvarar för komplett tillverkning och montering av 

kardanaxlar och de verkar inom branschen mekanisk industri, där de tillverkar mot 

kommersiella fordon vilket är tunga lastbilar. De jobbar även till viss del mot 

gruvanläggningssidan. 

 

Företaget har en företagshemsida som i huvudsak är en hemsida för hela LEAX Group, 

där LEAX Falun ligger som underrubrik. Vid besök på hemsidan hamnar man således 

på förstasidan med allmän information om LEAX i stort, för att sedan behöva klicka sig 

vidare in på LEAX Falun för att få en mer specifik information om och bild av dem. 

Vad gäller sociala medier finns företaget på LinkedIn (både som LEAX Group och 

LEAX Falun) och YouTube (Som LEAX Group), där de försöker uppdatera genom att 

lägga upp information och filmer. Vidare menar de att ingen kommunikation sker med 

varken leverantörer eller kunder över dessa kanaler och de själva menar att de tror att 

deras användning av sociala medier kan förbättras betydligt. 

 

Processen för att hitta nya kunder 

LEAX Falun AB menar att det är de som oftast hittar sina kunder och inte kunderna 

som hittar dem. För att hitta kunder så har de tre huvudsakliga moment. Först gör de en 

marknadsanalys av potentiella kunder, vilket oftast sker med hjälp av Internet. Vidare så 

använder de sig sedan till störst del av mässor och då är de närvarande som både 

utställare och besökare, för att möta de potentiella kunderna. Mässor pågår under flera 

dagar på olika platser och där möts tillverkare och underleverantörer och ställer ut i 

montrar. LEAX Falun AB är inte dem som står stilla i montern, utan de går runt och 

lägger visitkort och presentationsbroschyrer i andras montrar för att väcka intresse. 

Vidare pratar de även med inköpare och hänvisar dem till sin egen monter. I slutet av 
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mässan menar de, att det brukar komma in intresserade, potentiella kontakter till deras 

monter, eftersom intresse då skapats under veckan. Eller för att man bara haft ”vägarna 

förbi”. Vidare menar de att de själva också får in visitkort från olika potentiella kunder. 

Det tredje och sista steget innebär att kontakterna granskas ännu en gång, bland annat 

med hjälp av Internet, för att de sedan ska kunna ta personlig kontakt med de intressanta 

potentiella kunderna. 

 

Företaget ser inte distanser som något större problem, de menar att de kan ha Skype-

möten, samt att det inte är några större svårigheter att resa för att få till ett personligt 

möte. Företaget trycker på att face-to-face möten är mycket viktigt och menar på att allt 

inte kan bygga på siffror och uträkningar. Ett face-to-face möte krävs för att bryta isen 

och krympa distansen. Vidare menar de att de allra första kontakterna kan ske över mail 

och att de till och med kan offerera innan ett face-to-face möte skett. Det handlar om att 

bygga upp en bas och känna av var man står och avgöra hur stort intresset är. Därefter är 

det av stor vikt att träffas fysiskt för att bryta isen, känna av personkemi och skapa ett 

personligt förtroende. Dock menar de att det kan räcka med ett fysiskt möte för att sedan 

fortsätta relationen vidare med huvudsakligen mail- och Skypekontakt. 
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Bilaga C: Respondenter - inköpare 

Då det fanns önskemål om anonymitet från en av de fem respondenterna behandlas 

samtliga respondenter anonymt, för att minska risken att någon skulle kunna 

identifieras eller kopplas ihop med specifikt svar i examensarbetet. Vidar kommer 

således en beskrivning av respondenterna som grupp för att ge dig som läsare en 

förståelse för gruppens kunskapsområden och varför de varit relevanta urvalsenheter 

för det här examensarbetet. 

 

Samtliga respondenter har en koppling till inköp, då samtliga sitter eller har suttit på 

någon form av inköparposition på B2B företag. Samtliga respondenter kommer från 

olika företag och samtliga företag har en koppling till den bransch och kontext, som 

examensarbetets samarbetsföretag verkar inom. Respondenterna besitter alla relevant 

kunskap och kompetens för att ha kunnat föra relevanta resonemang i intervjuerna, 

vilket säkerställts då urvalet gjorts i samråd med examensarbetets samarbetsföretag. 
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Bilaga D: Intervjuguide - inköpare 

INLEDNING 

- Presentation av intervjuare samt undersökningen, dess ämne och syfte 

- Allmän information om hur data hanteras och behandlas 

- Fråga om respondenten vill vara anonym 

 

 Vad jobbar du med och vilka arbetsuppgifter har du? 

 Hur ser företagets nätverk ut? 

o Har ni få eller många leverantörer? 

 

Relationsskapande 

1. När ni letar nya leverantörer, hur går ni till väga? 

2. Hur många och vilka ansvarar för/ingår i processen? 

3. Var letar ni efter dem? 

4. Letar ni endast inom era närmaste nätverk? Om ja, varför? 

5. Hur skulle ni beskriva en leverantör som ni skulle kunna tänka er ett samarbete med? 

6. Vad krävs för att ni skulle kunna tänka er att utvärdera en helt ny, för er tidigare  

    okänd, leverantör? 

7. Hur påverkas utvärderingen av rykten? 

8. Vad lockar er till att ta ett initiativ till interaktion med en potentiell leverantör?  

 Hur fungerar ett sådant initiativtagande? 

9. Hur påverkas utvärdering och interaktionsprocess av olika distanser?  

 Till exempel geografiskt/socialt och möjligheten att träffas och interagera i 

ett personligt möte 

10. Är det viktigt att de första interaktionerna sker face-to-face? Varför? 

11. När tycker ni att det är nödvändigt att investera i tid och personliga interaktioner  

      med en potentiell leverantör? 

 Hur tidigt/sent i processen 

 Vill ni ha tillgång till mycket information om leverantören innan? 

 Behöver ni ha förtroende till leverantören innan? 

12. Vad krävs för att förtroende till en potentiell leverantör ska skapas? 

 Finns det några viktiga kriterier? 

13. Vilket av följande är viktigast och varför? 

 Förtroende till företaget (i form av prestationer, kvalitet, expertis,  
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           kapacitet etc.) 

 Förtroende till de personer som representerar företaget vid interaktioner 

 

Engagemang 

14. Vad innebär engagemang vid etablering av nya relationer för er? 

15. Vad krävs för att ni ska känna engagemang för en potentiell relation? 

16. Finns det faktorer som påverkar ert engagemang extra mycket innan och under en  

       interaktionsprocess med potentiella leverantörer? Vilka och varför?  

17. Vilket av följande hos en leverantör engagerar er som mest och varför? 

 Produkt, kapacitet och kunskap/expertis 

 Samarbete och överensstämmande värderingar och mål 

18. På vilket sätt påverkas ert engagemang för en framväxande relation, beroende på  

       om det finns personligt förtroende eller inte? 

19. Hur påverkas ni av att en leverantör tidigt anpassar sig efter era önskemål? 

20. På vilket sätt hänger förtroende och engagemang ihop för er? 

 

Sociala medier 

21. Finns ni som företag på sociala medier idag? 

 På vilket sätt och hur aktivt? 

22. Använder ni sociala medier när ni söker efter nya leverantörer? 

 Varför/Varför inte? 

23. Skulle ni kunna tänka er att använda det till att hitta nya leverantörer? 

 Varför/Varför inte? 

 Vad krävs för att ni skulle överväga det? 

24. Om ni skulle använda en internetbaserad söktjänst för att leta efter en ny leverantör: 

 Vad skulle ni söka efter? 

 Vad förväntar ni er att hitta? 

 Vad skulle engagera er att klicka er vidare/läsa mer? 

25. Vilken typ av information skulle ni finna mest engagerande och varför? 

 Djup, innehållsrik 

 Kort, övergripande, informativ 

 Information om prestation och erbjudande 

 Information med en avspänd/informell ton 

26. Skulle ni kunna tänka er att använda sociala medier för att ta första kontakt med en  
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      potentiell leverantör?  

 Varför/Varför inte? 

27. Hur skulle ni reagera om en leverantör tog första kontakt med er, genom sociala  

       medier? 

28. På vilket sätt skulle förtroende till potentiella leverantörer kunna skapas genom  

      sociala medier? 

29. Finns det någon/några av följande funktioner som skulle kunna vara användbara vid  

      letande och skapande av affärsrelationer? Vilken/vilka och varför?  

 Möjligheten att skapa en egen samt hitta andra informativa företagsprofiler 

 Möjligheten att få snabba uppdateringar och nyheter från företag 

 Möjligheten att få en inblick i ett intressant företags verksamhet och vardag 

 Möjligheten att föra konversationer i realtid trots geografisk distans 

 Möjligheten att få snabba svar på frågor och funderingar 


