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företag inom B2B för att skapa kundengagemang i sociala medier. Studien syftar till att bidra 

med kunskap om hur B2B företag bör använda sociala medier för att skapa kundengagemang 

i sociala medier samt förse Höganäs AB med kunskap om hur de bör använda- samt vilket 

innehåll de bör publicera i sociala medier.  
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sociala medier. Studien bidrar även med praktiska implikationer till Höganäs AB om hur de 

bör använda sociala medier samt vilket innehåll de bör publicera i sociala medier för att 

engagera närmare kunder samt OEM företag i sociala medier. 
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Name of report: An engaging strategy. 

Research questions: How should B2B companies use social media to create customer 

engagement? What content should B2B companies use in social media to create customer 

engagement?  

Purpose: The purpose of this thesis is to give implications for a social media strategy that can 

be used by B2B companies to create customer engagement in social media. The study aims to 

provide knowledge on how B2B companies can use social media to create customer 

engagement in social media. The study also aims to provide knowledge on how Höganäs AB 

should use social media and the content that they should post to create customer engagement 

in social media.  

Method: This case study is based on Höganäs AB and has used a inductive approach. 

Furthermore qualitative methods have been used and data has been collected through semi 

structured interviews.  

Results and findings: B2B companies should use LinkedIn, YouTube and possibly 

Instagram.  These platforms should be updated frequently based on the characteristics of each 

platform. Companies should form a plan which indicates how frequent every platform should 

be updated and integrate traditional marketing with social media. Höganäs AB should create 

social media content that highlights quality, costs and environmental aspects to engage their 

customers within the automotive industry. 

Theoretical and practical contributions: The study contributes to increased knowledge on 

how social media can be used by B2B companies and knowledge on which content that 

should be published on social media to create customer engagement. Further the study 

provides Höganäs AB with practical implications regarding how the company should use 

social media and the content that they should publish on social media to engage both their 

closer customers and OEM’s in social media.  
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1 INLEDNING 
 
Inledningskapitlet introducerar läsaren till ämnet sociala medier inom en B2B kontext. 

Kapitlet behandlar sociala mediers förmåga att skapa engagemang bland kunder för att 

sedan beskriva problematiken med sociala medier i en B2B kontext. Slutligen presenteras 

forskningsfrågorna följt av studiens syfte samt avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Internetutvecklingen har medfört stora förändringar i samhället och har förändrat människors 

sätt att leva och interagera med varandra (Rainie & Wellman, 2012). Det har bidragit till fler 

kommunikationsmöjligheter och gjort att den fysiska närvaron är av mindre betydelse (Rainie 

& Wellman, 2012). Uppkomsten och utvecklingen av internet har även haft stor påverkan på 

företag och förändrat företags sätt att bedriva verksamheter (Gemm, 2013). Sharma (2002) 

beskriver att internet är en nödvändighet för företag och menar att det kan medföra många 

fördelar. Internet har möjliggjort nya kommunikationsverktyg såsom sociala medier. Sociala 

medier syftar till aktiviteter och beteenden hos grupper av människor som samlas online för 

att dela information, kunskap och åsikter genom användandet av interaktionsbaserad media 

(Safko & Brake, 2009). Sociala medier tillsammans med den teknologiska utvecklingen har 

bidragit till en intensiv konkurrens då världen har blivit en förenad marknad och 

kundinteraktioner har ökat (Kumar & Pansari, 2016). Det innebär att det är av stor vikt för 

företag att hålla sina kunder engagerade (Kumar & Pansari, 2016) då engagerade kunder 

köper mer produkter, rekommenderar företagets produkter till andra kunder samt sprider gott 

rykte om företaget (Kumar, 2013). Det i sin tur påverkar företagets lönsamhet (ibid). I många 

företag är engagerade kunder både lönsammare, mer lojala och duktiga på att marknadsföra 

varumärket de uppskattar (Rosengren, 2014). Kumar och Pansi (2016) menar därför att 

företag bör fokusera på att utveckla strategier som ökar kundengagemang. 

 

Skapandet av kundengagemang kräver att företag utnyttjar nya teknologier som gör det 

möjligt för dem att förstå sina kunder bättre vilket därmed gör sociala medier till ett lämpligt 

verktyg (Sashi, 2012). Enligt Nielsen (2012) är sociala nätverk mer populära än andra digitala 

medier och författaren menar att allt fler människor använder dessa nätverk i större 
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utsträckning. I takt med att sociala medier blivit populärt har verktyget börjat användas av allt 

fler företag som nu finns tillgängliga i olika sociala plattformar (Michaelidou et al., 2011) 

Studier visar att ca 1,5 miljarder människor världen över använder sociala medier där ca 70 

procent använder det i företagssyfte för att utöka verksamheten och skapa värde för kunder 

(Rusch, 2014). Kho (2008) beskriver också att sociala medier har bidragit till intresse inom 

business-to-business (B2B) på grund av verktygens förmåga att skapa personliga och snabba 

kundinteraktioner vilket således gör relationerna djupare. Efterfrågan på sociala medier har 

även ökat bland kunder då allt fler kunder förväntar sig att kunna interagera med företag i 

sociala plattformar (Rapp et al., 2013).  Det visar att företag måste finnas tillgängliga i sociala 

medier för att på så sätt nå ut och engagera sina kunder (Halligan och Shah, 2010). Genom att 

engagera kunder i sociala medier kan företag bland annat öka varumärkesmedvetenhet 

(Belfordgroup, u.å), attrahera nya kunder (Malthouse et al., 2013) samt bevara befintliga 

kundrelationer (Bagadyia, u.å). Det kan i sin tur leda till ökad lönsamhet för företaget (Gallo, 

2014; Belfordgroup, u.å; Malthouse et al., 2013). Därmed är det av betydelse för företag inom 

B2B att engagera sina kunder i sociala medier och på så sätt ta del av de fördelarna som 

engagemanget möjliggör. 

 

Trots att sociala medier är användbart för att skapa kundengagemang (Safko & Brake, 2009) 

visar studier att företag inom B2B inte använder sociala medier i större utsträckning (Bernard, 

2016; Järvinen et al., 2012; Harrison et al., 2017). Marknadsförare inom B2B använder främst 

digitala kanaler som kännetecknas av push-orientering och envägskommunikation i sin 

marknadskommunikation, såsom digitala kundtidningar, faktablad och e-post (Järvinen et al., 

2012). Dessa kanaler innefattar en envägskommunikation och skapar därmed inte 

engagemang i samma utsträckning som sociala medier (Hausman, 2014). Därmed bör företag 

inom B2B använda sociala medier mer för att på så sätt skapa kundengagemang. Det saknas 

emellertid strategier kring hur sociala medier bör användas inom B2B och därför används 

verktyget i en mindre utsträckning av dessa företag (Rapp et al., 2013; Habibi, et al., 2015). 

Därmed bör strategier utvecklas för företag inom B2B som indikerar hur verktyget bör 

användas (Habibi et al., 2015) och på så sätt ge företagen möjlighet att skapa 

kundengagemang. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Företag inom B2B möter många utmaningar när det kommer till sociala medier (Katona & 

Sarvary, 2014). Studier visar att företag inom B2B inte använder sociala medier i större 

utsträckning (Bernard, 2016; Järvinen et al., 2012; Harrison et al., 2017). Järvinen et al. 

(2012) anmärkte att inga av de sociala medieverktygen ansågs vara av betydelse, inte ens de 

sedan långt tillbaka etablerade digitala verktygen (ibid). Det finns en risk att B2B företag 

uppfattar sociala medier som irrelevant och inte känner sig redo att använda sociala medier 

(Bernard, 2016; Katona & Sarvary, 2014). Vidare är många företag inom B2B försiktiga med 

att använda sociala medier av olika skäl (Järvinen et al., 2012). Det kan vara svårt att 

implementera sociala medier till verksamheten då det kan krävas nya tankesätt (Kaplan & 

Haenline, 2010). Emellertid kan det bero på att företagen enbart har använt sociala medier 

under en kortare tidsperiod och därmed inte har tydligt uppsatta mål över hur de ska använda 

verktyget (Karjaluoto et al., 2015).  

 

Enligt Siamagka et al. (2015) finns det faktorer som hindrar företag inom B2B att använda 

sociala medier. Författarna beskriver att det saknas kunskaper och praktisk erfarenhet kring 

sociala medier vilket hindrar företag från att använda verktyget. Vidare beskriver Järvinen et 

al. (2012) att en del företag anser att sociala medier endast är till för business-to-consumer 

(B2C) och känner inte att de har tillräckligt med kunskap för att använda sociala medier. 

Författarna menar att företag inom B2B saknar kunskap om användningen av digitala verktyg 

vilket utgör ett hinder för företags användning av sociala medier. Rapp et al. (2013) beskriver 

vidare att sociala medier används i mindre utsträckning inom B2B på grund av avsaknad av 

strategier. Swani et al. (2014) styrker påståendet och menar att företag inom B2B är 

tveksamma till användningen av sociala medier. Författarna menar att B2B företag har svårt 

att implementera strategier för sociala medier på grund av att de saknar kunskap om verktyget 

(ibid). Vidare beskriver Distaso, et al. (2015) att det är nödvändigt att företag använder 

sociala medier strategiskt för att kunna ta del av fördelarna som verktyget medför. Många 

företag finner det emellertid svårt att implementera framgångsrika sociala mediestrategier 

(Kietzmann et al., 2011). Innehållet som publiceras i sociala medier kan även det utgöra ett 

hinder för användningen av verktyget (Järvinen et al., 2012). Företagsanvändning av sociala 

medier bör uppmana kunder till konversation snarare än envägskommunikation (Weinberg & 

Pehlivan, 2011) vilket därmed kräver att rätt innehåll publiceras (Järvinen et al., 2012). 

Studier har gjorts kring faktorer som företag bör beakta vid utformandet av innehåll som B2B 
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företag publicerar i sociala medier för att skapa engagemang bland kunder (Swani et al., 

2017). Studierna visar att företag inom B2B bör skapa innehåll som bland annat innefattar 

funktionella aspekter för att skapa engagemang hos företagets kunder. Trots tidigare studier 

kring de faktorer som innehållet i sociala medier bör innefatta, menar Järvinen et al. (2012) 

att många företag inom B2B möter svårigheter vid utformandet av innehåll i sociala medier då 

de inte vet vilket innehåll som bör publiceras.  

 

Tidigare studier visar att sociala medier inom B2B är ett relativt outforskat ämne (Keinänen & 

Kuivalainen, 2015) och har jämfört med användningen inom B2C, inte uppnått sin fulla 

potential. Trots det menar Rapp et al. (2013) att sociala medier har blivit allt viktigare för 

slutkund samt att betydelsen av sociala medier har ökat inom B2B. Sociala medier har bland 

annat möjlighet att skapa engagemang bland kunder vilket i sin tur påverkar företags 

lönsamhet (Verhoef et al., 2010). Tidigare studier av Wetpaint och Altimeter group (u.å) visar 

att företag som engagerade sina kunder i sociala medier uppvisade en ökad avkastning jämfört 

med företag som hade lågt engagemang i sociala medier (Beskrivet i Verhoef et al., 2010). 

Sociala medier skapar således möjligheter för företag (Katona & Sarvary, 2014) och kommer 

enligt Agnihotri et al. (2016) att bestå i framtiden. Därför menar författarna att det är viktigt 

med fortsatt forskning kring ämnet för att skapa djupare förståelse över hur sociala medier på 

bästa sätt kan användas i organisationer (ibid). Kiron et al. (2012) påstår att det är av stor vikt 

för företag att använda sociala medier då det kan öka ett företags konkurrenskraft. Effing och 

Spil (2016) menar därför att det skulle vara fördelaktigt för företag att ha en djupgående 

förståelse och bredare teoretisk grund att stå på för att stärka implementeringen och 

utformningen av en social mediestrategi. Det råder emellertid en brist på forskning och teorier 

för att kunna utveckla sociala mediestrategier (Ng & Wang, 2013). Karjaluoto et al. (2015) 

beskriver därmed vikten av att framtida forskning bör belysa användningen och anammandet 

av sociala medier inom B2B. Framtida forskning bör betona hur företag ska använda sociala 

medier så effektivt som möjligt såsom att bestämma vilka sociala mediekanaler som bör 

användas till respektive syfte hos företaget (ibid). Vidare har innehåll en betydande roll för 

B2B företag och är därför viktigt att företag tar hänsyn till och utvecklar strategier som tar 

innehåll i främsta beaktning (Holliman & Rowley, 2010). På så sätt kan företag angripa 

svårigheterna som Järvinen et al. (2012) i dagsläget finner med innehållsskapandet.  

 



 
 
 

11 
 

En svårighet som Höganäs möter idag, speciellt inom affärsområdet för bilindustrin, är att de 

har relativt dyra produkter i relation till produktkvaliteten, som i stort sett är samma hos 

konkurrenterna (om inte hänsyn tas till produktions- och kringkostnader). I själva verket är 

det produktionsprocessen som kunden kan tjäna på. Genom att använda PM (Powder 

Metallurgy), vilket är produkten som erbjuds av Höganäs, kan kunden spara in 

bearbetningssteg i produktionen och därmed blir det kostnadseffektivt, trots att inköpspriset är 

högre än konkurrenternas. PM-produktionen består enbart av en liten andel av den totala 

stålproduktionen. Vidare utgörs 70 procent av PMs användningsområde av bilindustrin och 

inom bilindustrin är även där användningsområdena för PM begränsat och därför kan PM ses 

som en nischad produkt. Höganäs har under många år kunnat stödja sig på sitt starka 

varumärke. En utmaning har emellertid uppstått med att övertyga närmare kunder samt OEM 

företag om att produktionskostnaderna på lång sikt kan sänkas och att kunderna därmed 

sparar pengar. Som en följd av ökat externt tryck finns risken att kunden väljer ett 

konkurrerande bolag med lägre inköpspris och att Höganäs därmed inte lyckas skapa 

engagemang hos målgruppen. Höganäs ämnar att öka engagemanget bland sina närmare 

kunder likväl som att direkt involvera sig i utvecklingen av lösningar till OEM (Original 

Equipment Manufacturer) företag genom att skapa engagemang genom hela 

distributionskedjan. Genom det möjliggörs det för Höganäs att påverka marknaden och 

påskynda övergången till att få marknaden att börja använda PM. Höganäs ser emellertid ett 

problem då OEM företag i dagsläget inte är intresserade av Höganäs erbjudanden eftersom 

Höganäs är en underleverantör. Enligt Höganäs bryr sig företagen generellt mest om den 

totala kostnaden samt produkten som de slutligen får levererat snarare än specifika attribut 

från en underleverantörs erbjudande, såsom vilket material produkten är tillverkad av. På 

grund av problematiken med ökad konkurrens och avsaknad av en tydlig produkt då Höganäs 

erbjudande är ett råvarumaterial, behöver företaget implementera nya 

marknadsföringsstrategier för att skapa kundengagemang. Genom sociala medier hoppas 

Höganäs skapa ett intresse och engagemang hos sina målgrupper för att på så sätt nå ut till 

sina målgrupper på ett kostnadseffektivt sätt. Höganäs anser att sociala medier kan vara 

fördelaktigt vid marknadsföring mot närmare kunder likväl som mot OEM företag för att på 

så sätt skapa ett intresse och ett driv bakåt i distributionskedjan. Digital marknadsföring är 

Höganäs huvudsakliga utvecklingsområde och de finns idag tillgängliga på de sociala 

medieplattformarna Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube. Sociala medier används 

emellertid inte i någon större utsträckning vilket tyder på att företaget har insett verktygets 
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fördelar men utnyttjar det inte till fullo då det saknas en implementerad strategi för sociala 

medier. Höganäs avsaknad av strategier stämmer överens med tidigare studier som visar att 

företag inom B2B är långsamma med att börja använda sociala medier (Harrison et al., 2017) 

vilket kan bero på avsaknaden av strategier (Kietzmann et al., 2011; Rapp et al., 2013) samt 

kunskapsbrist inom området (Siamagka et al., 2015; Swani et al., 2014; Järvinen et al., 2012). 

Därmed uppstår ett kunskapsgap som studien ämnar att fylla. Gapet innefattar kunskapsbrist 

kring hur företag inom B2B bör använda sociala medier och vilket innehåll som ska 

publiceras i sociala medier. Studien ska därmed resultera implikationer till en social 

mediestrategi som syftar till att skapa kundengagemang i sociala medier. 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 
 

Kundengagemang i sociala medier är både fördelaktigt för att attrahera nya kunder samt för 

att bevara befintliga kunder (Malthouse et al., 2015). Det är därför viktigt för företag att 

använda sociala medier för att kunna engagera kunder och på så sätt ta del av verktygets 

fördelar. Emellertid saknas det sociala mediestrategier inom en B2B kontext och företag 

finner svårigheter med användningen av verktyget (Rapp et al., 2013). Således finns det ett 

behov av förslag till sociala mediestrategier för företag inom B2B som de kan använda för att 

skapa kundengagemang i sociala medier. Det definierade gapet ämnar följaktligen denna 

studie att fylla. Således lyder forskningsfrågorna: 

 

Hur bör B2B företag använda sociala medier för att skapa kundengagemang? 

 

Hur bör innehållet i sociala medier utformas av B2B företag för att skapa kundengagemang? 

1.4 Syfte 
 

Studien syftar till att undersöka och analysera hur B2B företag kan använda sociala medier för 

att nå ut till sina kunder på ett nytt och innovativt sätt och därmed skapa kundengagemang i 

sociala medier. Därmed är studiens syfte att bidra till ökad kunskap inom ämnesområdet. 

Studien ska också undersöka betydelsen och potentialen av innehållet som publiceras i sociala 

medier för företag inom B2B och se hur det bör utformas för att skapa engagemang i sociala 

medier bland Höganäs kunder inom bilindustrin. Rapporten ska följaktligen hjälpa Höganäs 

AB och ge implikationer till deras sociala mediestrategi. Genom att bidra med strategiförslag 

kan Höganäs AB få ett underlag över hur de bättre kan nå ut till sina närmare kunder samt 
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OEM företag. Rapporten ska även vara till nytta för andra företag inom B2B som vill ha 

implikationer till sin sociala mediestrategi. Således syftar rapporten till att bidra med både 

teoretiska och praktiska implikationer. 

1.5 Avgränsningar 
 

I studien avgränsas begreppet kundengagemang till engagemang i sociala medier och 

inkluderar därmed indikatorerna gillningar, kommentarer, delningar och trafikdrivning. 

Således exkluderas andra typer av kundengagemang. Studien avgränsas till Facebook, 

LinkedIn, Instagram, Twitter och YouTube och därmed kommer sociala medier avgränsas till 

dessa sociala nätverk. Avgränsning har gjorts till användargenererat innehåll och därmed 

kommer ingen hänsyn tas till betald reklam. Studien har begränsats till B2B företagets 

verksamhetsområde inom bilindustrin och kommer inte beröra de andra områden som 

uppdragsgivaren är verksamt inom. Hänsyn tas till B2B företagets närmare kunder samt OEM 

företag och följaktligen kommer uppdragsgivarens leverantörer att exkluderas.  
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2 METOD 
 

I metodkapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt där hänsyn både tas till möjligheter och 

begränsningar med metodvalen som gjort. Läsaren får en inblick över studiens struktur och 

design, hur datainsamlingen och genomförandet av analysen har skett. Kapitlet inkluderar en 

operationaliseringstabell innehållande nyckelbegreppen som ligger till grund för 

intervjuguiden som använts vid datainsamlingen. Forskningsetiska riktlinjer som följts under 

genomförandet av studien tas även upp.   

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  
 

Positivism och Hermeneutik är två vetenskapliga synsätt som är av betydelse inom 

vetenskaplig forskning (Patel & Davidson, 2011). Det positivistiska synsättet har växt fram ur 

en naturvetenskaplig tradition och används främst i kvantitativa studier (Bryman & Bell, 

2011). Hermeneutik är det andra vetenskapliga synsättet och är motsatsen till det 

positivistiska synsättet och används främst i kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011; Patel 

& Davidson, 2011). “Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en 

vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelser för den 

mänskliga existensen” (Patel & Davidson, 2011, s. 28). Hermeneutiska forskare ägnar sig åt 

att försöka förklara olika fenomen och använder, till skillnad från positivistiska forskare, sin 

egen förståelse för att förstå och tolka forskningsobjekt (Patel & Davidson, 2011). 

Forskningsproblemets helhet är av intresse för hermeneutiska forskare och därmed ställs 

helheten i förhållande till delarna för att få en komplett förståelse av undersökningsobjektet 

(Patel & Davidson, 2011). Studien använder ett hermeneutiskt synsätt då studien är av 

kvalitativ karaktär där tolkning har gjorts kring hur företag inom B2B bör använda sociala 

medier samt det innehåll som företag bör publiceras i sociala medier för att skapa 

kundengagemang. Därmed har tolkning gjorts kring de faktorer som företag bör ta hänsyn till 

vid användningen av sociala medier samt de aspekter som är av betydelse vid utformandet av 

det innehåll som företag publicerar i sociala medier. Dels har hänsyn tagits till Höganäs likväl 

som andra B2B företags syn på sociala medier och på så sätt har en uppfattning skapats kring 

hur de kan nå sina kunder på ett nytt och relevant sätt och därmed skapa kundengagemang i 

sociala medier.  
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2.2 Forskningsansats  

Kopplingen mellan teori och empiri är grundläggande inom vetenskaplig forskning och 

forskare använder olika tillvägagångssätt vid arbetet med sammankopplingen mellan teori och 

empiri (Patel & Davidson, 2011). Deduktion används främst i kvantitativ forskning (Olsson & 

Sörensen, 2011) och syftar till att forskaren testar befintliga teorier (Yin, 2013; Eisenhardt, 

2016). Induktion är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning (Yin, 2013) och syftar 

till att forskaren genererar teorier baserat på empirisk data (Bryman & Bell, 2015; Eisenhardt, 

2016). Det innebär att teori är forskningens resultat (Bryman & Bell, 2015). Det induktiva 

angreppssättet innebär därmed att forskaren gör konklusioner baserat på de observationer som 

gjorts av populationen (Bryman & Bell, 2011). Eisenhardt et al. (2016) menar att induktivt 

angreppssätt är användbart i de situationer då det saknas kunskap och teorier kring ett 

ämnesområde. Vidare menar författaren att det viktigaste vid användandet av ett induktivt 

angreppssätt är att samla in empirisk data som adresserar forskningsfrågan samt som fångar 

alla aspekter av det undersökta fenomenet. Studien bygger på ett induktivt angreppssätt då 

undersökningsidén ursprungligen kom från uppdragsgivarens önskemål. Genom att intervjuer 

hölls med uppdragsgivaren utgick vi från den insamlade empirin för att därefter samla in teori 

och slutligen jämföra resultatet med teorin. Det styrker att vi använder en induktiv ansats då 

teorin inte har varit vägledande utan snarare ett sätt att konceptualisera de empiriska 

kunskaperna. I studien har undersökningsmodellen och operationaliseringen inte varit 

styrande utan snarare ett sätt att strukturera undersökningen. Det induktiva synsättet kan även 

innefatta deduktion och syftar till att forskaren behöver göra ytterligare datainsamling för att 

pröva om teorin som genererats är hållbar eller inte (Bryman & Bell, 2011). 

Tillvägagångssättet kallas iterativt och avser forskarens skiftning mellan data och teori (ibid). 

För att uppnå ett så gediget resultat som möjligt har det iterativa tillvägagångssättetet använts 

då studien har skiftat mellan data och teori för att testa både den teoretiska likväl som de 

praktiska implikationernas hållbarhet. Det innebär att vi har varit öppna med att inkludera fler 

intervjuer än vad som från början planerats. I de fall där det har funnits osäkerhet vid 

tolkningen av en intervjupersons svar har vi i efterhand kontaktat respondenten för 

kontrollering av att tolkning gjorts rätt samt för att ställa följdfrågor.  
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2.3 Övergripande metod 
 

2.3.1 Förförståelse 
 
Olsson och Sörensen (2011) menar att forskarens egen förståelse är av stor betydelse då det är 

genom den som forskaren kan göra en tolkning av den information som erhållits. Därmed är 

den hermeneutiske forskarens tankar, tolkningar och värderingar av betydelse och tas i 

beaktning i vetenskapen (Patel & Davidson, 2011). Innebörden av ordet tolkning kan vara 

varierande och kan innefatta tolkning av ett förlopp alternativt resultatet av förloppet (Barbosa 

da Silva, 1996). Det krävs förförståelse för att göra en tolkning, vilket behöver göras när en 

text kan uppfattas annorlunda eller när någonting är otydligt (Barbosa da Silva, 1996). Det är 

en central grundregel inom hermeneutik att en förförståelse antas när tolkningar görs (Barbosa 

da Silva, 1996). Vår förförståelse består till stor del av den kunskap som erhållits under våra 

fyra år på Civilekonomprogrammet med inriktning mot marknadsföring. Kurser såsom 

Business Marketing, Marknadskommunikation samt Contemporary Strategic Management har 

gett oss kunskaper som har använts till detta examensarbete. Det har påverkat studiens resultat 

då vi använt litteratur som vi sedan tidigare kurser har varit bekanta med för att allteftersom 

utöka kunskaperna med annan relevant teori och forskning. Vi saknade emellertid kunskaper 

om content marketing eller innehållsmarkandsföring vilket vi således fick skapa en ny 

förståelse av från tidigare litteratur och forskning. Vidare fann vi det intressant med området 

kring sociala mediers potential i marknadsföringssammanhang likväl som med 

marknadsföring inom B2B, vilket gav oss en förståelse kring det studerade ämnet. Vår egen 

förståelse har således varit en viktig aspekt för tolkningen av B2B företags sociala 

medieanvändning likväl för tolkningen av respondenternas svar kring vilket innehåll som bör 

publiceras i sociala medier.   

 

2.3.2 Litteraturstudie  

Genomgången av relevant litteratur är av stor betydelse vid genomförandet av studien 

(Bryman & Bell, 2011). Författarna menar att en genomgång av befintliga teorier och 

undersökningar är viktigt för att få en ökad förståelse för området som ska studeras. Därmed 

kan upprepningar av tidigare undersökningar som gjorts inom ämnesområdet undvikas (Yin, 

2013). Patel och Davidson (2011) beskriver att befintliga teorier kan användas som ett 

hjälpmedel för att fastställa det ämne som ska studeras. Befintliga teorier kan också användas 

för att klarlägga att den föreliggande studien är nödvändig och viktig att genomföra (Merriam 
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& Tisdell, 2016). Vidare menar Bryman och Bell (2011) att genomgång av litteratur är av 

betydelse för att fastställa att forskningsfrågorna i studien är relevanta och betydelsefulla. 

Författarna menar vidare att en genomgång av litteraturen även stärker studiens trovärdighet 

(ibid). Genomgången av befintlig litteratur är också nödvändig för att identifiera de begrepp 

och teorier som är relevanta för det ämnesområde som ska studeras (ibid).   

 

Examensarbetets process startade med samtal tillsammans med den blivande uppdragsvivaren 

Höganäs AB varefter vi beslutade att studien skulle behandla sociala medier inom en B2B 

kontext, vilket överensstämde med uppdragsgivarens problematik likväl som med vår egen 

förförståelse (se mer om förförståelsen under avsnitt 2.3.1). Vi fortsatte med att läsa befintlig 

litteratur om sociala medier, B2B marknadsföring samt sociala medier i en B2B kontext. 

Inom den befintliga teorin identifierades ett gap då tidigare studier gjorts kring hur sociala 

medier kan användas inom B2C samt hur det generellt används i en B2B kontext. I befintlig 

teori saknades emellertid strategier som beskrev hur företag inom B2B borde använda sociala 

medier för att skapa kundengagemang i sociala medier, vilket fastställde studiens riktning. 

Efter att ha läst litteratur om hur sociala medier används i en B2B kontext insåg vi att innehåll 

var av central betydelse vilket gjorde att innehållsmarknadsföring fick en central betydelse i 

studien. Genom en ingående litteraturgenomgång identifierades även de begrepp som ligger 

till grund för studien vilka är B2B marknadsföring, social media, innehållsmarknadsföring 

och kundengagemang. Genom databaserna Business Source Premier, OneSearch och Google 

Scholar togs relevanta artiklar fram. Relevant litteratur inom områdena inkluderades också för 

att öka kunskaperna inom ämnet. Till exempel valde vi att inkludera teorier om 

marknadskommunikation då sociala medier är ett typ av kommunikationsverktyg. Emellertid 

har teorierna inte analyserats i större utsträckning utan har snarare lagt grunden för sociala 

medier som kommunikationsform.  

 

Då det saknades teoretiska kunskaper om den sociala medieanvändningen och utformandet av 

innehåll i sociala medier inom B2B har vi använt teorier som behandlat hur företag inom B2C 

använder sociala medier samt teori kring det innehåll som företag bör publicera i sociala 

medier. Vi har dragit kopplingar från denna kontext för att finna likheter gällande 

användningen samt innehållet i sociala medier inom en B2B kontext. Vi har även använt den 

begränsade teorin om användning och innehåll i sociala medier inom B2B för att på så sätt 

fylla studiens kunskapsgap.   
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2.4 Forskningsmetod 
 
Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan forskningen antingen utgå ifrån ett kvantitativt eller 

kvalitativt perspektiv beroende på vad forskaren vill veta. Patel och Davidson (2011) 

beskriver att kvantitativ forskning syftar till att göra mätningar utifrån 

datainsamlingar.  Kvalitativ forskning söker en förståelse för en individs eller grupp 

individers verklighet genom en tolkning av verkligheten utifrån deltagarnas synvinkel 

(Bryman & Bell, 2015). Vidare menar Olsson och Sörensen (2011) att forskaren i en 

kvalitativ studie får ta del av undersökningspersonernas värld för att sedan göra en tolkning av 

informationen som erhållits. Undersökningspersonernas åsikter är därmed centrala och 

framkommer tydligt i en kvalitativ studie för att på så sätt framhäva deltagarnas syn på deras 

sociala verklighet (Yin, 2013). Det är därmed viktigt att analysera ett fenomen utifrån 

undersökningspersonernas perspektiv och inte utifrån forskarens perspektiv (Merriam & 

Tisdell, 2015). Forskare använder kvalitativa studier när det saknas teorier kring ett specifikt 

fenomen, det vill säga när det existerar ett gap i den befintliga teorin (Merriam & Tisdell, 

2015). Syftet med den kvalitativa studien är då att samla empirisk data för att generera teorier 

(Merriam & Tisdell, 2015; Bryman & Bell, 2011). Sociala medier är dynamiskt och används i 

dagsläget i en begränsad omfattning inom B2B. Därmed har studien varit av kvalitativ 

karaktär för att på så sätt kunna fördjupa sig i respondenternas tankar, åsikter och erfarenheter 

kring användning och innehåll i sociala medier. För att kunna studera den pågående sociala 

verkligheten har det således varit viktigt att använda en kvalitativ metod. Genom en 

kvantitativ metod skulle inte samma möjligheter funnit med att studera den komplexa 

kontexten. Kvantitativa studier syftar till att testa teorier vilket den här studien inte ämnat 

göra. 

 

Enligt Patel och Davidson (2011) finns det olika metoder för insamling av empirisk data. 

Dokument, fokusgrupper, intervjuer och observationer är olika sätt att samla in kvalitativ data 

och metoderna genomförs med olika syften (Olsson & Sörensen, 2011). I studien har främst 

dokument och intervjuer använts. Dokument syftar främst till tryckt information som till 

exempel litteratur och statistik (Patel och Davidson, 2011). Författarna menar att dokumenten 

som inkluderas i studien bör illustrera undersökningsobjektet utifrån olika perspektiv (Patel 

och Davidson, 2011). I denna studie har dokument som erhållits från uppdragsgivarna 

använts. Dokumenten har dels bestått av övergripande information om Höganäs och dess 

verksamhet samt dels om företagets framtida strategiplaneringar. Dokumenten har vidare 
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kompletterats med regelbundna samtal och intervjuer med uppdragsgivarna. Information om 

intervjuerna finns under rubrikerna 2.9.2 och 2.9.3. 

2.5 Undersökningssyfte 
 
Studiens syfte kan antingen vara förklarande, beskrivande eller explorativt, det vill säga för 

att tolka varför, hur eller vad som sker (Christensen et al., 2016). Ett explorativt eller 

undersökande syfte används då andelen befintlig forskning är begränsad och det råder ett 

kunskapsgap inom ämnet (Patel & Davidson, 2011). Ett beskrivande syfte menar Andersen 

(2012) huvudsakligen består till att beskriva någonting och är inom samhällsvetenskap den 

mest förekommande. Till exempel kan beskrivningar göras av både passerade eller nutida 

händelser, situationer eller individer (Andersen, 2012). Till denna studie används både ett 

explorativt och beskrivande syfte. Ett explorativt syfte har använts då forskningsfrågorna 

inbegriper ett kunskapsgap kring hur sociala medier bör användas samt hur innehållet bör 

utformas av B2B företag för att skapa kundengagemang i sociala medier. Ett beskrivande 

syfte används också då studien syftar till att finna svar på hur sociala medier i dagsläget bör 

användas samt hur innehållet i sociala medier bör utformas av företag inom B2B. Att studien 

behandlar både ett explorativt och beskrivande syfte är fördelaktigt då läsaren ges en djupare 

förståelse över problematiken och problemet belyses utifrån olika synvinklar.  

2.6 Forskningsdesign 
 
Forskningsdesign innefattar studiens upplägg och ska innefatta logik mellan studiens 

forskningsfrågor, datainsamling och analysstrategier (Yin, 2013). Författaren beskriver att 

logiken är viktig för att det bland annat förstärker validiteten. Det är för alla studier 

nödvändigt med en struktur som inom kvalitativ forskning både kan planeras i förväg eller 

under studiens gång (Yin, 2013). Till denna studie hade vi en i förväg planerad struktur över 

hur studien skulle genomföras men vi upptäckte med tiden att ändringar var nödvändiga och 

strukturen har därmed korrigerats vilket innebär att strukturen lagts upp allt eftersom studien 

genomförts. Till en början var studiens syfte tänkt att besvara en forskningsfråga kring det 

innehåll B2B företag bör utforma till sociala medier. Men för att få en djupare studie beslöt vi 

att utöka studien med ytterligare en forskningsfråga för att även bidra med teoretiska 

implikationer. Till en början planerade vi att undersöka hur engagemang i sociala medier på 

sikt kan leda till relationer. Emellertid upptäckte vi att relationer var ett för brett formulerat 

begrepp som inbegrep mycket mer än vad vi i studien ämnade undersöka. En typ av generell 



 
 
 

21 
 

design är fallstudie där karaktären är kvalitativ (Christensen et al., 2016), vilket på grund av 

flertalet anledningar är det som använts till denna studie. Eftersom “hur” eller “varför” ofta 

används vid frågeställningar vid en fallstudie (Christensen et al., 2016) har denna design 

använts i studien. Vidare är det vid fallstudier enbart en eller ett fåtal enheter som analyseras 

för att bilda en djupgående uppfattning av enheten (Grønmo, 2006; Christensen et al., 2016). I 

detta examensarbete har uppdragsgivaren varit enheten som djupgående har analyserats och 

lagt grunden för arbetets fokus och empirin som insamlats kring B2B företags sociala 

medieanvändning samt det innehåll som företag inom B2B bör publicera i sociala medier. 

Fallstudier kan syfta till att skapa en övergripande förståelse över den studerade enheten 

alternativt att skapa teorier, hypoteser eller begrepp (Grønmo, 2006). Det sistnämnda syftet 

används ofta när teoretiska slutsatser ska dras från en större population (Grønmo, 2006). 

Eftersom examensarbetet både ska ge teoretiska och praktiska implikationer har fallstudien 

dels skapat en övergriplig uppfattning över den studerade enheten, alltså för uppdragsgivaren, 

varefter strategi-implikationer har tagits fram. Studien har också bidragit med teorigenerering 

över hur B2B företag bör använda sociala medier för att skapa kundengagemang i sociala 

medier samt hur innehållet bör utformas för att skapa engagemang i sociala medier. Det är 

lämpligt att använda fallstudier när komplexa sociala skeenden ska studeras då det krävs att 

undersökaren tar sig igenom ytan (Christensen et al. 2016), vilket också är en anledning till 

varför det används en fallstudiedesign i studien. En fallstudie är passande att använda när det 

är problematiskt att särskilja fenomenet som ska studeras med situationen som fenomenet 

uppstår i, då fallstudien kan fånga förlopp där individer samspelar. Det kan exempelvis göras 

genom intervjuer med individer som är delaktiga i processen (Christensen et al. 2016). Då en 

fallstudie syftar till att djupgående studera ett specifikt fall innehållande mycket information, 

krävs att hela undersökningen anpassas till det specifika fallet (Christensen et al., 2016). 

Nackdelen med fallstudier är att det råder brist på en tydlig struktur samtidigt som den 

ostrukturerade designen är en förutsättning för att det ska vara möjligt att erhålla djupgående 

information om problemet (Christensen et al. 2016). Vi har därför anpassat och ställt upp 

strukturen i den utsträckning det har varit möjligt men samtidigt varit öppna för att tänka om 

när det så har behövts. Till exempel har vi vid intervjuerna ställt följdfrågor på svar som vi 

tidigare inte räknat med för att få mer djupgående data men utan att gå utanför ämnet. Det är 

också viktigt att undersökaren lyckas få fram det djupgående materialet som krävs för att 

resultatet ska avspegla verkligheten rätt samt för att det ska gå att använda som 

beslutsunderlag till uppdragsgivaren (Christensen et al. 2016). Därmed har vi anpassat oss i 
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situationen med den specifika intervjupersonen för att skapa trovärdighet och därmed göra 

respondenten villig att svara och berätta mer om situationen i dennes verksamhet och bransch. 

För att försäkra oss om att den insamlade empirin har varit relevant har vi i studien arbetat i 

nära samarbete med uppdragsgivarna som kommit med råd och tankar kring vilka företag och 

yrkesroller som har varit relevanta att intervjua till den praktiska implikationen. 

Uppdragsgivarna har tagit upp ett befintligt problem i sin existerande verksamhet vilket 

överensstämt med det funna gapet i litteraturen.  

 

Den analytiska dimensionen beskriver djupet och bredden av undersökningen vilket influerar 

urvalet, antalet variabler som ska studeras samt generaliseringsmöjligheterna från resultatet 

(Christensen et al., 2016). Vidare beskriver den analytiska dimensionen om ett litet antal 

variabler ska studeras, och därmed en ytlig undersökning genomförs, eller om många 

variabler och därmed en djup undersökning ska göras. Bredd indikerar att många fall 

undersöks medan en smal undersökning innebär det motsatta (Christensen et al., 2016). 

Emellertid sker oftast en kombination av dessa i en marknadsundersökning (Christensen et 

al., 2016), vilket också är det som gjorts i detta examensarbete. Vi har gjort en djup och smal 

studie då vi har gått in på djupet för ett mindre antal fall vilket också stärker valet av en 

fallstudie då det enligt Christensen et al. (2016) kännetecknas av att en djupare förståelse ska 

skapas för att finna anledningar och samband till varför någonting är på ett visst sätt. Vidare 

ska tidsdimensionen ge en klarhet över hur problemet ska angripas. Antingen kan problemet 

studeras som en process över tid alternativt att verkligheten studeras vid en specifik tidpunkt, 

alltså genom en ad hoc undersökning (Christensen et al., 2016). Det ska emellertid nämnas att 

ansatsen inte väljs utan att det snarare är problemet genom de utförda metodvalen som 

fastställer vilken ansats som ska användas (Christensen et al., 2016). Denna studie har 

studerats vid en specifik tidpunkt då vi undersökt hur sociala medier just nu bör användas av 

B2B företag samt hur B2B företag bör utforma innehållet som ska publiceras i sociala medier.  

2.7 Operationalisering 
 
Operationalisering görs för att kunna genomföra konvertering från teorin till att möjliggöra 

mätningar från empirin (Holme & Solvang, 1997). Det krävs exempelvis ett frågeformulär vid 

insamlingen av information som i sin tur kräver att nyckelbegreppen från litteraturen översätts 

för att kunna insamla relevant material till analysen (Patel & Davidson, 2011). 

Operationalisering innebär således att teoretiska termer översätts till intervjufrågor (Patel & 
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Davidson, 2011). Information om frågor som söker svar på en företeelses karaktär eller sort 

insamlas vanligtvis genom ord, vilket är vanligt vid kvalitativa analyser (Patel & Davidson, 

2011). Det är således det vi har gjort till denna kvalitativa studie då ord har skapat 

intervjufrågor som har sammanställts i intervjuguiden som sedan har använts till de 

semistrukturerade intervjuerna. Intervjuguiden återfinns i bilagorna A-D. Jakobsson (2011) 

beskriver att operationalisering görs då begrepp omvandlas till mätbara variabler. Eftersom 

studien inbegriper ett kvalitativt angreppssätt har operationaliseringen inte varit ett sätt att 

mäta begrepp utan bara sammanfattat de viktiga begreppen för att skapa etiketter på 

fenomenet som i studien har studerats, vilket är sociala medier inom en B2B kontext.  

 

Det är vanligt att en uppställning görs över hur datainsamlingen samt tolkningen ska gå till för 

att kunna skildra begrepp (Jakobsson, 2011). Operationaliseringstabellen i tabell 2.1 bygger 

på undersökningsmodellen i figur 3.2. Tabellen skildrar studiens centrala begrepp: social 

medieanvändning, innehåll i sociala medier samt kundengagemang i sociala medier. 

Indikatorerna tydliggör vilka intervjufrågor som mäter respektive begrepp och variabel.   

 

Centrala begrepp Variabler Indikatorer 

Social medieanvändning Plattformar, integrerad 

kommunikation, frekvens 

Intervjufråga 9-21 

Intervjufråga 33-45 

Intervjufråga 56-65 

Innehåll i sociala medier Målgruppsanpassning, 

intressant, relevans  

Intervjufråga 1-8 

Intervjufråga 22-28 

Intervjufråga 46-50 

Intervjufråga 66-69 

Kundengagemang i sociala 

medier 

Gillningar, kommentarer delningar, 

trafikdrivning 

Intervjufråga 29-32 

Intervjufråga 51-55 

Intervjufråga 70-73 

 

Tabell 2.1: Operationaliseringstabell (källa: egen).  
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2.8 Urval 
 
Frågeställningen lägger grunden för enhetsformerna som studien ska inkludera (Grønmo, 

2006). Ett urval kan göras för att begränsa antalet som ska ingå i studien. Det kallas för 

urvalsundersökning (Grønmo, 2006), vilket är vad som använts i denna studie. Christensen et 

al. (2016) beskriver två typer utav urval vilka är sannolikhetsurval samt icke-

sannolikhetsurval. Urval kan göras på olika sätt men har gemensamt att urvalet blir mer likt 

populationens uppfattningar desto större urvalet är, likväl som att urvalsfelet minskar 

(Christensen et al., 2016). Ett sannolikhetsurval innebär att alla enheter eller respondenter har 

en chans att ingå i urvalet och att valet sker slumpartat. Ett icke-sannolikhetsurval innebär 

däremot att respondenterna inte väljs av slumpen samt att det inte går att förutsäga 

sannolikheten för att respondenter ska bli valda (Christensen et al., 2016). Eftersom valet inte 

sker slumpmässigt kan resultatet bli snedvridet och resultatet har därmed inte en känd 

sannolikhet att avspegla den studerade populationen. Författarna menar att denna form av 

urvalsmetod främst kan behöva användas vid kvalitativa undersökningar. Det kan vara av 

mindre betydelse att studien ska vara statistiskt representativt och istället av större vikt att 

respondenterna har kännedom och förståelse över det studerade ämnet. Christensen et al. 

(2016) beskriver att det finns tillfällen där sannolikhetsurval inte alls är av intresse, till 

exempel kan det vara ointressant när information från experter efterfrågas alternativt när 

underliggande tolkningar eller komplexa frågor till en specifik frågeställning ska studeras. Det 

är sällan av intresse att finna statistiskt representativa urval vid kvalitativa studier men att det 

däremot ofta är önskvärt att låta urvalet innehålla en stor variation inom den relevanta 

urvalsramen (Trost, 2010). Istället för ett representativt urval har således ett icke-

sannolikhetsurval använts med fall som ansetts vara strategiskt väsentliga och 

informationsfulla, på grund av att vi sökte specifika personer med spetskompetens inom 

specifika företag och branscher. Det har bland annat inkluderat marknads- och 

produktionsansvariga inom bilindustrin likväl som inom andra industriella branscher. Därför 

var det inte av intresse att se till statistisk representativitet utan snarare att de valda fallen 

kunde bidra till en uppfattning över undersökningsproblemet (Christensen et al., 2016). I 

studien används ett strategiskt urval som Christensen et al. (2016) beskriver som en form av 

icke-sannolikhetsurval där undersökaren på egen hand bestämmer vilka individer från 

målpopulationen som kommer inkluderas till urvalet. Urvalsformen är vanligt förekommande 

vid undersökningar av kvalitativ karaktär och syftar till att skapa en djupgående insikt kring 

diverse händelser eller fenomen (Christensen et al., 2016). Trost (2010) beskriver att det vid 
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ett strategiskt urval väljs ut karaktärsdrag som är av teoretisk relevans vilket lägger grunden 

för de valda intervjupersonerna. Till denna studie har det varit en begränsad upplaga 

människor som varit lämpliga att intervjua för att möjliggöra ett informationsberikat och 

givande resultat. Urvalet har till viss del utgått från uppdragsgivarens önskemål och 

rekommendationer över vilka de ansett vara lämpligt att intervjua för att materialet ska vara 

givande och användbart till ett kommande strategiförslag. Några intervjukontakter har vi 

blivit rekommenderade av från uppdragsgivarna, då det varit kunder som i dagsläget är 

betydelsefulla för uppdragsgivarna, medan andra intervjukontakter har vi hittat på egen hand. 

I urvalet har också industriella företag från andra branscher som har en strategi över sin 

sociala medieanvändning ingått, för att erhålla data kring hur den sociala medieanvändningen 

sker i dagsläget. Ett bekvämlighetsurval har till viss del också använts i studien vilket Bryman 

och Bell (2011) menar innefattar personer som finns åtkomliga för forskarna. Företagen som i 

dagsläget redan använder sociala medier strategiskt vilka skulle ingå till intervjuunderlaget, 

inbegrep kraven att de skulle vara verksamma inom B2B samt ha en genomtänkt plan över sin 

sociala medieanvändning. Därmed utgick vi från våra kontakter för att finna lämpliga företag 

att intervjua som uppfyllde de uppställda kraven.  

 

Urvalets storlek beror på flera faktorer men är studien smalt avgränsad krävs oftast inte så 

många intervjuer (Thomsson, 2010). Ofta används också ett mindre urval vid strategiska urval 

än vid sannolikhetsurval (Grønmo, 2006). Genom att inte ha ett för stort urval blir materialet 

hanterbart och möjligt att dra slutsatser från (Trost, 2010). Inkluderas många enheter till 

undersökningen möjliggörs inte lika stor informationssamling och behandling av respektive 

enhet (Grønmo, 2006). Det är emellertid viktigt med en klarhet kring varför just de valda 

intervjupersonerna har valts för att enklare kunna behandla materialet till den kommande 

analysen (Thomsson, 2010). Davies (2007) beskriver att mellan sex till tjugo 

semistrukturerade intervjuer kan vara ett lämpligt antal vid studentuppsatser. Trost (2010) 

menar att storleken på urvalet vid en kvalitativ studie ska vara litet men noggrant genomförda 

och generellt exempelvis innefatta fyra till åtta intervjuer. Med ovanstående information som 

utgångspunkt har elva intervjuer genomförts, vilket har krävts för att få fram de nödvändiga 

aspekterna. Två av intervjuerna har skett för att få grundläggande information om 

uppdragsgivarens verksamhet och problematik, varav de inte har inkluderats i 

respondenttabellen i tabell 4.1. Intervjuerna har varit nödvändiga för att kunna se på 

undersökningsproblemet utifrån ett flertal perspektiv och därmed kunna utveckla förslag till 
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en konsistent strategi. Varje respondent har valts med ett tydligt syfte för att inkludera olika 

perspektiv av undersökningsproblemet, vilket beskrivs mer under rubrik 2.9.3.  

2.9 Datainsamling  
2.9.1 Primär- och sekundärdata 
 
Christensen et al. (2016) beskriver det som en nödvändighet att data insamlas, tolkas, 

analyseras och presenteras vid en marknadsundersökning. Åtskildring brukar göras mellan 

primär- och sekundärdata då skillnad görs mellan data beroende på varför när och hur empirin 

insamlades (Andersen 2012). Eftersom att text, ord, handlingar och symboler främst används i 

en kvalitativ undersökning är den övergripande förståelsen av större betydelse än delarna. 

Genom kvalitativ data kan teorier och/ eller hypoteser skapas för att upplysa om den i nuläget 

rimligaste förklaringen. Ofta används en kombination av primär- och sekundärdata för att få 

svar på studiens forskningsfrågor (Saunders et al., 2016), vilket också har gjorts till denna 

studie. Sekundärdata är data som var befintlig redan innan undersökningen. Empirin har 

insamlats och ställts samman vid ett annat tillfälle och där syftet inte har varit detsamma som 

för den pågående undersökningen (Christensen et al., 2016; Saunders et al., 2016). 

Informationen kan vara extern från olika databanker likväl som internt från olika 

organisationer (Andersen 2012). Sekundärdata kan vara en värdefull hjälp för att möjliggöra 

svar på sin forskningsfråga, till exempel då det inte finns tillräckligt med tid eller resurser för 

att samla all data på egen hand (Saunders et al., 2016). Dokument innefattar dokumenterade 

informationskällor som undersöks för att erhålla information om området som studeras. 

Dokument kan innehålla textdokument men också bilder och ljud- eller videoinspelningar 

(Grønmo, 2006).  Sekundärdata till denna studie bestod till stor av vetenskapliga artiklar från 

databaserna Business Source Premier, One Search och Google Scholar samt från tillgänglig 

information från Höganäs. Även annan relevant litteratur har använts.  

 

Primärdata är till skillnad från sekundärdata nyinsamlad data som har samlats in av 

undersökaren för att kunna lösa det aktuella problemet (Andersen 2012). Christensen et al. 

(2016) menar att det ofta krävs primärdata till marknadsundersökningar trots att det är mer 

tids- och resurskrävande att samla in. Fördelarna med primärdata är att informationen är 

aktuell och relevant till det rådande problemet (Christensen et al., 2016). Empirin kan samlas 

in genom olika tekniker såsom genom olika slags intervjuer (Andersen 2012). Intervjuerna 

hålls med respondenter, vilka enligt Grønmo (2006) är den huvudsakliga informationskällan 
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som undersökaren ställer förutbestämda frågor till. Vidare inkluderar aktörer exempelvis 

sakerna de gör eller tycker studeras (Grønmo, 2006). Materialets tillförlitlighet är 

undersökaren också medveten om eftersom det är undersökaren själv som har samlat in det 

(Christensen et al., 2016). Till denna studie har primärdata varit nödvändigt för att fylla det 

befintliga kunskapsgapet och har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer.  

2.9.2 Intervjuer 
 
Intervjumetoder 

Att genomföra intervjuer kan vara passande när underliggande motiv vill betonas till vad och 

varför respondenterna ser som de gör på det studerade ämnet. Alltså är intervjuer lämpligt att 

använda då syftet är explorativt och följdfrågor kan ställas där respondenten får möjlighet att 

utveckla svaren (Christensen et al., 2016). Om frågorna är komplexa, öppna eller många till 

antalet är intervjuer likväl lämpligt eftersom följdfrågor kan ställas på respondentens svar 

(Christensen et al., 2016). Vidare kan framförallt enkäter vara problematiskt, speciellt 

gällande komplicerade problemformuleringar samt där experter eller högt uppsatta chefer ska 

intervjuas (Christensen et al., 2016). Det beror på att de ofta upplever tidsbrist samt inte är 

villiga att lämna ut hemlighetsstämplad information. Däremot menar Christensen et al. (2016) 

att chansen att utföra intervjuer är större då respondenten kan känna större förtroende mot 

intervjupersonen likväl som att fler väljer att svara på en intervju till skillnad från en enkät 

(Christensen et al., 2016). Slutligen är det generellt inte lika tidskrävande att genomföra 

intervjuer, speciellt gällande telefonintervjuer, jämfört med enkäter. Det beror främst på att 

administrationen och samordningen är mindre komplex vid intervjuundersökningar samt att 

svarsfrekvensen ökar (Christensen et al., 2016). Eftersom vi ville få svar på flera aspekter hos 

flertalet olika respondenter samt för att tiden till denna studie var begränsad, ansåg vi att 

intervjuer var ett lämpligt verktyg för att finna primärdata till denna studie. Genom att i 

studien använda oss av intervjuer kunde vi även erhålla mer djupgående information om 

fenomenet vi undersökte.  

 

Intervjuer är ett välanvänt verktyg för att samla in data genom samtal med en eller ett flertal 

personer (Christensen et al., 2016). Intervjuer kan delas in i kvalitativa- och kvantitativa 

intervjuer (Starrin & Renck, 1996). Det är kvalitativa intervjuer som har genomförts i denna 

studie vilka har som syfte att utforska någonting som händer och klargör alltså inte omfånget 

på någonting förutbestämt (Starrin & Renck, 1996). Intervjuaren ska under intervjuns gång 

stödja intervjupersonen med att utforma en förståeligt och logisk diskussion (Starrin & Renck, 
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1996). Det råder emellertid vissa skillnader mellan en intervju och ett samtal exempelvis då 

det enbart är personen som blir intervjuad som ska se det som ett samtal (Christensen et al., 

2016). Den vanligaste intervjuformen är personlig intervju, alltså när intervjuaren träffar en 

respondent (Christensen et al. 2016), vilket vi har gjort till studiens datainsamling. Det är 

respondenten tillsammans med intervjuaren som ansvarar för kvaliteten på intervjun då det är 

intervjuaren som för och håller i intervjun men är beroende av vad respondenten väljer att 

svara på de ställda frågorna (Christensen et al., 2016). En panelintervju är ytterligare en 

intervjuform där respondenten är ensam men med ett flertal personer som håller i intervjun. 

Syftet med intervjuformen är att ett flertal perspektiv ska kunna lyftas fram med det studerade 

ämnet som utgångspunkt (Christensen et al., 2016). Panelintervjuer har använts då vi båda har 

varit på plats hos intervjupersonen och ställt frågor till en respondent i sänder. En av 

intervjupersonerna utsågs som huvudintervjuare som i störst utsträckning ledde samtalet 

under tiden som den andra intervjuaren huvudsakligen antecknade respondentens svar 

(Christensen et al., 2016). Till vår datainsamling då vi var två intervjuare, delade vi upp 

intervjuerna enligt detta sätt vilket var bra då den sekundära intervjuaren har kunnat anteckna 

samt fylla i med följdfrågor som huvudintervjuaren inte tänkt på. Trost (2010) menar att det är 

fördelaktigt att vara två intervjuare då de kan stödja och komplettera varandra för att få ut mer 

kvalitativ information och förståelse. Det kan vara fördelaktigt att vara två intervjuare när 

personen som ska intervjuas har en högt uppsatt position (Thomsson, 2010). I vår studie har 

vi intervjuat ansvariga inom produktion och marknad. Eftersom det är relativt högt uppsatta 

personer som har intervjuats har det varit passande att vi har varit två som har hållit i 

intervjuerna. Vi har inte intervjuat flera personer på samma gång bland annat på grund av 

problematiken som Trost (2010) beskriver med att mer tystlåtna personer inte lika väl 

kommer till tals samt den etiska aspekten då inte de intervjuade har tystnadsplikt mot 

varandra, vilket enbart den som intervjuar har. Informationen vi erhöll från intervjuerna blev 

djupgående och respondenterna var villiga att ge exempel och utveckla sina svar samt svara 

på de följdfrågor som ställdes. Det har således varit en viktig aspekt som uppnåtts vid de 

kvalitativa djupintervjuerna.  

 

Till studien har det också genomförts telefonintervjuer. Strukturen i en telefonintervju kan 

vara varierande men det mest passande är att inkludera standardiserade frågor (Trost, 2010). 

Emellertid beskriver Saunders et al. (2016) att videosamtal exempelvis genom Facetime eller 

Skype har öppnat upp nya möjligheter. Exempelvis medför det fördelar såsom tillgänglighet 
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och möjlighet att interagera visuellt (Hanna, 2012). Videosamtal är därmed ett fördelaktigt 

verktyg när intervjupersonerna befinner sig långt iväg (Hanna, 2012). Emellertid har det på 

grund av olika anledningar inte varit möjligt att genomföra videointervjuer med 

respondenterna och därmed har tre av intervjuerna istället genomförts som telefonintervjuer. 

Det har därmed inte varit möjligt att se respondenterna under intervjun vilket kan ha påverkat 

vår tolkning av respondenternas svar. Det har emellertid varit en nödvändighet på grund av att 

respondenterna har befunnit sig på geografiskt avskilda distanser. Till exempel höll vi en 

intervju i Växjö samma dag som vi hade en intervju bokad i Göteborg. Det har i studien även 

varit nödvändigt att använda mejlintervju. Vi var väl medvetna om nackdelarna med en 

mejlintervju men på grund av tidsbrist var den intervjuformen det enda alternativet för att 

inkludera den relevanta respondenten till studien. 

 

Semistrukturerade djupintervjuer 

Standardisering innefattar utsträckningen av hur likvärdiga frågorna och situationen är för de 

olika intervjupersonerna, vilket är en vanlig datainsamlingsteknik för kvantitativa studier 

(Trost, 2010). Dess motsats, vilket innebär en låg standardiseringsgrad och hög möjlighet till 

variation, innebär att intervjun anpassas efter den rådande situationen och frågorna anpassas 

till de svar som ges (Trost, 2010). Under genomförandet av våra intervjuer har frågorna 

anpassats till den rådande stämningen och expertisen som vi uppfattat hos respondenten, för 

att öka svarens tillförlitlighet. Gällande termen strukturering kan det användas för att beskriva 

hur formella intervjuerna är då kvalitativa intervjuer kännetecknas av en låg 

struktureringsgrad och därmed av informella intervjuer (Grønmo, 2006). Ett sätt strukturering 

kan användas på är för att beskriva när informella intervjuer är strukturerade genom att frågor 

ställs inom ett snarare än flera områden (Trost, 2010. Beskrivet i Holter, 1996). Kvalitativa 

intervjuer präglas generellt av att standardiseringen är låg och struktureringen hög (Trost, 

2010). I denna studie har ämnet som inkluderats i respektive intervju varit anpassat till den 

specifika personen som blivit intervjuad. Exempelvis har enbart frågor om sociala medier och 

social medieanvändning ställts till personerna som har kunskaper inom det området.  

 

Semistrukturerade djupintervjuer är den form av intervjuer som använts i studien. För att ett 

genuint samtal ska kunna föras under en djupintervju och för att därmed möjliggöra att 

väsentlig information framkommer, behövs förmåga att vara empatisk för att kunna sätta sig 

in i intervjupersonens situation (Starrin & Renck, 1996). Semistrukturerade intervjuer 
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innefattar enligt Christensen et al. (2016) en intervjuguide innehållande frågor och teman med 

vad som ska inkluderas i intervjun. Trost (2010) menar att den typen av intervjuer bland annat 

kan innefatta att intervjun i sig är högt strukturerad medan frågorna som ställs inte är det, utan 

istället är öppna. Därmed kan en semistrukturerad intervju förtydligas till att istället benämnas 

genom att det är öppna frågor som används men att de enbart behandlar ett område och att det 

därmed är en strukturerad intervju (Trost, 2010). Saunders et al. (2016) beskriver att en 

intervju både kan bestå av strukturerade och ostrukturerade delar beroende på vad syftet är, 

vilket är ett tillvägagångssätt som vi har använt. Exempelvis hade vi de inledande frågorna 

förberedda i förväg för att sedan låta intervjun fortsätta i den riktning som infaller. Vidare är 

frågorna öppna då respondenterna inte ges några svarsalternativ men däremot är intervjun i 

sig strukturerad då intervjuerna inte behandlar mer än ett område. Intervjun ska inte påverkas 

av vad personen som håller intervjun tycker eller gör utan fokus ska vara riktat mot den 

intervjuade (Trost, 2010). Emellertid är det viktigt att personen som blir intervjuad anser att 

intervjuaren är intressant till exempel genom att framföra sådant som den intervjuade inte 

redan visste (Trost, 2010). För att väcka intresse hos respondenterna har vi belyst sociala 

medier inom en B2B kontext, vilket främst de intervjuade produktionsansvariga sett som 

intressant men svårt att applicera. Vi försökt fånga respondenterna intresse genom att vara 

pålästa och prata om ämnen som ingår i deras expertområde. Då det är intervjuaren som 

beslutar om intervjuns innehåll medan personen som blir intervjuad bestämmer innehållets 

ordningsföljd (Trost, 2010), beslutade vi ämnena som skulle diskuteras medan respondenterna 

fick styra riktningen.  

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden består av teman över vad som ska tas upp i intervjun (Starrin & Renck, 1996) 

och är till för att skapa en grund för vad som ska inkluderas (Trost, 2010). I denna studie var 

det nödvändigt att inkludera specificerade frågor som, beroende på respondenternas svar, 

skulle inkluderas i intervjuerna. Dels för att vi kan ses som nybörjare på att genomföra 

intervjuer samt för att likartade frågor krävts för att få fram jämförbara svar till analysen. 

Trost (2010) menar att frågorna som ställs ska vara kopplade till den intervjuades svar och att 

ordningen i intervjuguiden därmed kan ändras under intervjuns gång. Intervjuguiden består av 

frågor som utformats för att samla in önskvärd data och återfinns i bilagorna A-D. Efter varje 

intervju har intervjuguiden reviderats för att göra förbättringar samt gjort den bättre anpassad 

till kommande intervjuer. Starrin och Renck (1996) menar också de att kvalitativa intervjuer 
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består av icke-standardiserade tillvägagångssätt vilket innefattar att det inte i förväg går att 

veta vilka frågor som kommer vara väsentliga och av betydelse. Vi har använt teman som 

riktlinjer över vilka frågor som ämnats att ställas, för att sedan anpassa frågorna beroende på 

situation och intervjuperson. Frågor till denna studie har formulerats i enlighet med vilken det 

är som intervjuats. Till intervjuerna som hållits med produktionsansvariga, har frågorna 

behandlat vilka faktorer de ser till vid tillverkningen av deras produkter, val av material, etc. 

Även vilka faktorer i material och produkter som de anser vara viktiga. Till intervjuerna som 

genomförts med personer som arbetar med marknadsföring samt med sociala medier, har 

frågorna behandlat området kring sociala medier, hur de väljer vilket innehåll som ska 

publiceras på olika plattformar och hur de gör för att skapa kundengagemang. 

Intervjufrågorna har inledningsvis varit brett ställda där den intervjuade fått berätta fritt om 

ämnet, vilket är ett knep som nämns av Trost (2010). Det har gjort att intervjupersonen känt 

sig mer trygg och kompetent och därmed funnit ett större nöje i att svara på de kommande 

frågorna. 

 

Intervjuförberedelser 

För att intervjun ska bli lyckad krävs enligt Christensen et al. (2016) god förberedelse, 

exempelvis genom att ta del av sekundärdata om företaget eller respondenten redan innan 

intervjun. Intervjupersonen upplevs då vara mer trovärdig, chansen att få detaljerade svar ökar 

och svaren kan enklare uppfattas och tolkas (Christensen et al. 2016). Inför varje intervju har 

vi sökt information om det företaget som ska intervjuas för att skapa oss en förståelse för 

företaget. På så sätt har vi även uppvisat intresse för respondentens verksamhet samt haft 

tillräckligt med kunskap för att ställa följdfrågor som är relevanta för den specifika aktören. 

Inför en kvalitativ intervju ska förkunskaper också skapas kring vad som sedan tidigare är 

känt då intervjuns mål är att finna någonting nytt (Starrin & Renck, 1996). Innan 

genomförandet av intervjuerna har vi läst relevant litteratur och fått en insikt i tidigare studier 

som gjorts kring ämnet. Således har vi identifierat det gap som vi med vår studie ämnat fylla. 

Baserat på det har vi sedan utformat de intervjufrågor som legat till grund för vår 

datainsamling. Respondenten ska också i förväg exempelvis få ta del om information kring 

intervjuns längd, när den ungefärligt i tiden kommer ske, varför studien genomförs samt de 

huvudsakliga områdena som kommer tas upp i intervjun. Validiteten och reliabiliteten kan 

ibland öka om frågorna i förväg skickas till respondenten då han/ hon i förväg kan tänka 

igenom sina svar (Christensen et al. 2016). Väl på plats är det viktigt att en god relation 
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snabbt kan skapas med respondenten så att förtroende och villighet att svara bra på frågorna 

uppstår (Christensen et al., 2016). Andra praktiska tips som Christensen et al. (2016) nämner 

är att beteende och klädsel bör anpassas för att det ska överensstämma med respondentens 

omgivning och föreställning. Även ledande och långa frågor samt frågor med flera frågor i en 

bör undvikas. Att visa intresse och att aktivt lyssna samt studera respondentens kroppsspråk är 

också av stor betydelse (Christensen et al., 2016), vilket vi således har tagit hänsyn till. Det är 

möjligt, men dock inte rekommenderat, att låta respondenten läsa igenom sina svar efter 

intervjuns slut då risken finns att han/ hon inte vill stå till svars för sina svar. Därför har vi 

istället valt att skicka en sammanfattning av intervjun då respondentens exakta svar varit 

omskrivna och tolkade av oss. Att spela in intervjun kan vara fördelaktigt bland annat på 

grund av att informationen då med säkerhet överensstämmer med verkligheten och att 

intervjupersonen kan fokusera på att vara aktiv under intervjun snarare än att behöva skriva 

frågor. Emellertid kan det bland annat uppstå tekniska problem samt att respondenten 

influeras på ett icke fördelaktigt sätt (Christensen et al., 2016). Därför har en av intervjuarna 

också antecknat under tiden som intervjun genomförts. Redan när vi från starten började 

kontakta företag till intervjuer uppgav vi att intervjun skulle beröra innehållet i sociala 

medier, den ungefärliga tiden som den skulle ta att genomföra samt ett ungefärligt datum då 

intervjun skulle hållas. Intervjuerna hölls under senare delen av mars och framåt och vardera 

intervju genomfördes under loppet av en timme. När tiden för intervjun väl var bestämd 

avsattes tid till förberedelse för att skapa en välformulerad intervjuguide. Intervjuguiden 

skickades till respektive respondent en tid innan intervjun genomfördes för att 

respondenternas svar skulle bli mer genomtänkta. Samtliga respondenter godkände att 

intervjun spelades in och önskade att en sammanställning av intervjun skulle skickas till dem 

för att de därefter skulle kunna ge svar på om de godkände att företagets namn skulle 

publiceras. Två av respondenterna önskade att vara anonyma och därför har deras namn- och 

företagsnamn anonymiserats. Samtliga respondenter godkände däremot att deras position 

samt företagsbeskrivning publicerades vilket även gällde de som önskade vara anonyma. 

Anonymiseringstabellen visas i tabell 4.1. 

 

Det är viktigt att vara källkritisk till information och Grønmo (2006) beskriver en problematik 

som tillgänglighet, då inte alla lämpliga intervjupersoner är villiga att ställa upp på en intervju 

vilket kan påverka studiens resultat. Vidare menar författaren att de personer som är 

tillgängliga inte med säkerhet är relevanta och kan därmed inte bidra med väsentlig 
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information. Äktheten hos en källa måste även granskas vilket kan vara särskilt problematiskt 

när dokument används då skribenten kan ha förfalskat och uppger att han/ hon är någon annan 

(Grønmo, 2006). Slutligen måste källan också vara trovärdig vilket kan vara problematiskt att 

kontrollera. Det är ändå är viktigt att ta i beaktning då informationen måste gå att lita på 

(Grønmo, 2006). Vid denna studie har de ovanstående källkriterierna tagits med i beaktning 

då vi till stor del använt vetenskapliga artiklar för att försäkra oss om äkthet. Vi har också 

varit försiktiga med att inkludera dokument eller andra former av källor som inte med 

säkerhet upplevts vara äkta eller trovärdiga. Vidare har inte alla respondenter som vi initialt 

haft ambitioner om att intervjua varit tillgängliga, men eftersom vi använder ett strategiskt 

urval har dessa respondenter kunnat ersättas med andra lämpliga intervjupersoner som är 

kunniga inom ämnesområdet. På så sätt har vi kunnat säkerställa att intervjuerna som 

genomförts har varit relevanta för vår studie.   

2.9.3 Intervjugenomförande 
 
För att resultatet ska vara applicerbart till strategin och ge en rättvis bild av situationen krävs 

att sociala medier inte studeras utifrån ett ensidigt perspektiv. Därmed kommer studien utgå 

från kundens synvinkel likväl som företagssynen för att på så vis finna en matchning över vad 

som är önskvärt från kunderna likväl som vad B2B företaget har möjlighet att prestera. Det 

har varit en nödvändighet att utgå från kundernas önskemål då kundernas perspektiv varit av 

central betydelse vid framtagningen av strategiförslagen som syftat till att skapa engagerade 

kunder.  

 

I denna studie hölls kontinuerliga intervjuer och samtal med en Marketing Manager och en 

Project Manager hos studiens uppdragsgivare. Mailintervju med en marknadskoordinator på 

Höganäs har gjorts för att komplettera svaren från de tidigare nämnda. Med Höganäs Project 

Manager, höll vi också en intervju kring sociala mediers betydelse för att undersöka vikten av 

sociala medier inom en B2B kontext. Frågorna som ställdes till respondenten skiljde sig från 

de övriga respondenternas på de olika marknadsavdelningarna, då vi av Höganäs enbart sökte 

övergripande information kring social medieanvändning inom en B2B kontext. Därmed har 

enbart några av frågorna från bilaga B ställts till Höganäs Project Manager. Intervjuer har 

också genomförts med fyra aktörer verksamma inom bilindustrin där tre av företagen är 

Höganäs närmare kunder medan det fjärde företaget är ett OEM företag. Alla respondenterna 

har arbetat med produktionen på företagen förutom ett företag (Gevorkyan) där intervjun 

genomfördes med en marknadskoordinator kring användningen och innehållet i sociala 
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medier för branschen. Anledningen till att vi valt att intervjua produktionsansvariga är på 

grund av att det inom den ofta komplexa beslutsfattandeprocessen inom B2B är vanligt att 

uppdelning görs mellan ägare, beslutsfattare och påverkare (Arhammar & Staunstrup, 2016). 

Ägare är delaktiga när inköpsbeslut ska fattas och innefattar de som använder produkterna 

och är i vissa fall ensamma om att besitta expertis inom området (Arhammar & Staunstrup, 

2016). Således består ägare i vårt fall av produktionsansvariga. Det stämmer överens med 

Höganäs uppfattning då Höganäs vilka är underleverantörer inom bilindustrin, anser det vara 

viktigt att nå ut till de faktiska beslutsfattarna vilka Höganäs anser vara produktionsansvariga. 

Det är för att produktionsansvariga kan skapa en pull-effekt och därmed efterfråga företagets 

produkter. Alltså var det produktionsansvariga som skulle intervjuas för att studien skulle 

kunna delge Höganäs med information om vilket innehåll de bör publicera för att möjliggöra 

kundengagemang. Vilket innehåll produktionsansvariga uppfattar som intressant och relevant 

är därmed av stor vikt och det är därför viktigt för B2B företag att veta vad 

produktionsansvariga värdesätter för att kunna utforma tilltalande innehåll till målgruppen. 

Hos Swepart Transmission ställde vi också frågor om företagets nuvarande kommunikation 

för att erhålla information om vilka aspekter de ansåg vara betydelsefulla. Intervjuföretagen 

har bestått av olika aktörer inom distributionskedjan som uppdragsgivaren är verksamt i inom 

verksamhetsområdet för bilindustrin. Företagen tillhör den vertikala dimensionen för 

Höganäs, vilket enligt Jansson (2007) inkluderar aktörer verksamma längs med värdekedjan. 

Således har vi intervjuat två aktörer som har direkta samarbeten med Höganäs (Swepart 

Transmission AB och Företag I) och som därför tillhör Höganäs Tier 1-kunder. Tier 1 

beskriver Jansson (2007) som de band med kunder vilka företaget har direkta affärsrelationer 

med. Swepart Transmissions HR-chef fick svara på frågorna både om produktion samt om 

marknad. Eftersom Swepart Transmission är ett relativt litet företag kände HR-chefen sig 

besitta tillräckligt med kunskap för att kunna besvara frågorna, då vi redan på förhand 

skickade frågorna till respondenten. Vi har också intervjuat en aktör som levererar direkt till 

OEMs vilka är Höganäs kunders kund och som i enighet med Jansson (2007) därför tillhör 

Tier 2. Företaget heter BorgWarner Inc. (se figur 2.1). Respondenten på BorgWarner jobbar 

som Supply Chain Manager. Slutligen har vi också intervjuat ett OEM företag (Audi AG), det 

vill säga den slutliga biltillverkaren, vilket betecknas som Tier 3. Linjerna som visar på 

banden företagen emellan i figur 2.1 har gjorts punktade mellan tier 2 och tier 3 (OEM 

företag) för att förtydliga att Höganäs i dagsläget inte har några direkta band till OEM företag. 

OEM företag är ändå av betydelse på grund av att Höganäs framöver vill nå ut bättre till en 
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större del av distributionskedjan. Respondenten på Audi arbetar som Capacity Manager på 

företaget. Genom de intervjuerna har vi fått information om viktiga aspekter att ta hänsyn till 

vid användandet av sociala medier vilket lagt en bra grund för utformandet av vår sociala 

mediestrategi. Intervjuerna har bidragit med värdefull information om viktiga aspekter i 

företagens produktion. Det har vi kunnat använda vid strategiutformningen kring innehållet 

som bör publiceras i sociala medier. Vi upptäckte snabbt att det var svårt att få kontakt med 

Höganäs kunder. Till stor del på grund av att företagens medarbetare var placerade i olika 

länder, vilket var fallet med BorgWarner. Många av Höganäs kunder använder i dagsläget 

inte sociala medier och kunde därmed inte bidra med information kring social 

medieanvändning och innehåll. Säljare på Höganäs bekräftade att sociala medier enbart 

används i en liten utsträckning inom branschen och att det därmed är en utmaning att finna 

relevanta kunder, vilket också visade sig vara fallet.   

 

Till studien har också tre intervjuer genomförts med B2B företag från separata branscher som 

i dagsläget använder sociala medier strategiskt (SSAB, Företag A och Företag B). Då sociala 

medier inte används strategiskt av många företag inom B2B har vi inom de tre valda 

företagen funnit en gemensam nämnare vilket var att de använde sociala medier strategiskt i 

den komplexa B2B kontexten. Anledningen till att vi intervjuat en kommunikationsansvarig 

på SSAB är att det är ett företag inom B2B som bedriver en liknande verksamhetsform som 

Höganäs. Utöver det har vi valt att intervjua Företag A och Företag B vilka också är företag 

inom B2B som har funnit vikten med att använda sociala medier strategiskt vilket gör att de 

utmärker sig från mängden. Det stämmer överens med situationen på Höganäs då social 

medieanvändning inte är en självklarhet inom B2B företags branscher. Både SSAB och 

Företag B fick vi rekommenderat att kontakta av uppdragsgivarna då de visste att företagen 

använde sociala medier strategiskt. En kontakt rekommenderade Företag A då kontakten 

tidigare arbetat på företaget och därför hade inblick i att Företag A använde sociala medier 

strategiskt. Vi har valt att kalla dessa företag för strategiska sociala medieanvändare. 

Eftersom det inte finns teori som beskriver hur en social mediestrategi ska utformas inom 

B2B såg vi fördelar med att intervjua företag inom olika branscher inom B2B. På så sätt 

ämnade vi att finna mönster kring vad de olika branscherna ansåg vara viktigt för att göra det 

applicerbart även till Höganäs. Trots att SSAB, Företag A eller Företag B inte har en koppling 

till Höganäs har vi erhållit tips och kunskap från deras erfarenhet av sociala medier vilket vi 

kopplat till bilindustrin. Vi har också valt att intervjua en konsult som arbetar med sociala 
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medier (Brandstedt Marketing). Konsulten har intervjuats av samma anledning som de 

strategiska sociala medieanvändare då konsulten betonat tips, råd och aspekter som företag 

inom B2B bör ta hänsyn till vid användningen av sociala medier. Intervjuerna har tillsammans 

bidragit med värdefull information kring hur sociala medier kan användas för att uppnå 

kundengagemang. En uppställning av intervjuföretagen som även visar kopplingarna 

företagen emellan visas i figur 2.1. 

 
Figur 2.1: Intervjuföretag (källa: egen).  

2.10 Analysmetod 
 
Analys, tolkning och behandling av empirin sker efter att intervjuer har genomförts men även 

under tiden som intervjuerna genomförs (Trost, 2010). För att erhålla en givande analys av 

den funna empirin görs en analysmetod som fungerar som en planering över hur analysen ska 

genomföras för att upprätthålla en god kvalitet (Christensen et al., 2016). Grønmo (2006) 

beskriver att hypotes- och teoriutveckling alternativt att skapa en övergripande förståelse av 

särskilda omständigheter är vad en kvalitativ analys syftar till. Det vanligaste vid kvalitativ 

forskning är att analys av data utförs vartefter insamling av data sker. Analys och insamling 

av data sker samtidigt men övergår under arbetets gång till att mer fokusera på analys snarare 

än på datainsamling (Grønmo, 2006). Trost (2010) beskriver emellertid att det inte finns några 

generella regler över hur analysen ska genomföras utan tolkningen av material är individuellt. 

Intervjuerna har spelats in av anledningen som Trost (2010) beskriver då mer detaljer från 
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intervjun kan återuppspelas i efterhand, trots att det tar tid att skriva ut texten. Det är en 

tidskrävande metod men som gör att ingen aspekt missas att ta i beaktning. Analysen av den 

insamlade empirin startade redan vid transkriberingen, vilket gjordes direkt efter varje 

genomförd intervju. Under tiden vi transkriberade fann vi allt mer mönster och likheter 

mellan respondenternas svar, vilket formade tankarna till den kommande analysen. Vi skrev 

ner våra tankar till analysen så fort de uppenbarade sig, för att inte riskera att glömma bort 

några viktiga aspekter allteftersom data samlades in.   

 

Att transkribera innebär omvandling (Brinkmann & Kvale, 2015), vilket i denna studie 

innebär att de muntliga källorna omvandlas till textform. Kodningen innebär att namn sätts på 

det som händer under intervjun vilket leder till att tolkning görs och efter det skrivs 

intervjuguiden troligtvis om (Starrin, 1996). Koder innefattar nyckelorden och görs eftersom 

materialet ofta är komplicerat och svårt att överblicka, vilket kräver att innehållet summeras 

och rationaliseras för att möjliggöra en överskådlig syn och se det essentiella från innehållet 

(Grønmo, 2006). Corbin och Strauss (2008) beskriver att analytiska verktyg, vilket innefattar 

mentala strategier, används vid kodning. Sedan sker samma process på nytt vid den näst 

uppkommande intervjun. Skillnaden är emellertid att jämförelser också kommer göras med 

koderna från den tidigare genomförda intervjun och på så sätt kommer nya tankar att uppstå 

(Starrin, 1996). Kodningen ska från början vara öppen till att senare låta kodningen övergå till 

att inbegripa specifika begrepp då teorier börjar överensstämma med empirin som samlats in 

(ibid). Kodningen begränsas då till begreppen som har koppling till de grundläggande dragen 

som vi hittat och därmed begränsas den fortsatta insamlingen och uppdelningen av data efter 

dessa klassificeringar (ibid). De nyckelord som huvudsakligen har använts som koder är 

social medieanvändning, innehåll i sociala medier och kundengagemang i sociala medier. 

Koderna har satts som rubriker vid referensramen-, resultat- och analyskapitlet för att skapa 

en tydlig struktur och överskådlighet över datan. Datainsamlingen ska fortsätta fram till att 

mättnad har uppnåtts, vilket innebär att empirin som fortsatt samlas in inte bidrar med 

någonting som inte redan funnits (ibid). Då vi under datainsamlingens gång fann att 

respondenternas svar blev allt mer likartade och inte tillförde någonting nytt till studien, ansåg 

vi att mättnad hade uppnåtts. För att inte göra empirin för svårbearbetad beslöt vi oss för att 

inte inkludera fler respondenter till studien därefter.  
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2.11 Bedömningskriterier 
 
Reliabilitet är ett viktigt bedömningskriterium inom företagsekonomisk forskning och syftar 

till huruvida studiens resultat blir detsamma om studien genomförs vid ett annat tillfälle eller 

om studien påverkats av oförutsägbara händelser (Bryman & Bell, 2011; Merriam & Tisdell, 

2016). Reliabilitet innefattar ett statiskt synsätt men eftersom kvalitativ forskning 

kännetecknas av processer och förändring (Trost, 2010), är reliabilitetsbegreppet främst 

använt inom kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). Merriam och Tisdell (2016) menar 

därför att det inom kvalitativ forskning är mer relevant att undersöka huruvida studiens 

resultat är konsistent (ibid). Det vill säga att undersöka hur resultatet stämmer överens med 

den data som samlats in (Merriam & Tisdell, 2016). På så sätt menar författarna att andra 

forskare kan instämma att studiens resultat är logisk (ibid). Tillvägagångssättet har använts i 

studien då intervjuerna har sammanfattats och skickats till respektive respondent för att 

säkerställa att informationen tolkats korrekt. Vidare menar Lincon och Guba (1985) att det i 

kvalitativa studier är mer lämpligt att använda begreppet pålitlighet snarare än reliabilitet 

(Beskrivet i Bryman & Bell, 2011).  Författarna menar att bedömningen av en studies 

trovärdighet kan göras genom att forskaren ingående beskriver varje steg i 

forskningsprocessen för att sedan låta andra forskare göra en bedömning av varje fas. Vidare 

menar Yin (2013) att transparens är en viktig faktor för att uppnå pålitlighet. Författaren 

menar att anteckningar bör göras kontinuerligt genom forskningsprocessen och allt material 

bör finnas åtkomlig för granskning (ibid). Syftet med en transparent studie är att andra ska 

kunna se studiens pålitlighet genom att pröva de ståndpunkter som ligger till grund för 

studiens observationer och slutsatser (Yin, 2013). Varje del av studieprocessen har beskrivits 

ingående för att säkerställa studiens relevans och trovärdighet. Under arbetets gång har arbetet 

granskats av utvald handledare som noggrant bedömt arbetets tillvägagångssätt och bidragit 

med konstruktiv kritik. Vidare har arbetet granskats av opponenter och examinator under fyra 

seminarier som har bidragit med kritik och förbättringsförslag. Studien har även granskats av 

uppdragsgivaren Höganäs AB samt av en extern part som läst arbetet, granskat dess innehåll 

och bidragit med förbättringsförslag under processens gång.  

 

Validitet är, likt reliabilitet, ett viktigt begrepp inom vetenskaplig forskning och syftar till en 

granskning av en studies slutsatser (Bryman & Bell, 2011). Intern validitet är en slags 

validitet och syftar till tillförlitlighet i studiens resultat (Bryman & Bell, 2011). Syftet är 

således att undersöka huruvida slutsatserna i en studie reflekterar det som studerats (Yin, 
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2013; Meriam & Tisdell, 2016). Ett tillförlitligt resultat uppnås genom att forskaren följer de 

regelverk som finns och att studiens resultat granskas av de personer som deltagit i studien 

(ibid). Genom granskningen kan forskaren försäkra sig om att den tolkning som gjorts av den 

“sociala verkligheten” är korrekt (Bryman & Bell, 2011). Vidare beskriver Maxwell (2009) 

att validitet i en studie bland annat kan uppnås genom att forskaren försäkrar sig om att 

tolkningarna som gjorts av respondenternas uppfattningar och svar är korrekta (Beskrivet i 

Yin, 2013). Tillvägagångssättet har använts då vi efter varje genomförd intervju tolkat svaren 

samt sammanfattat dem. Sammanfattningarna har sedan skickats till berörda intervjupersoner 

för att säkerställa att tolkning av respondenternas svar varit korrekt. På så sätt har vi försäkrat 

oss om att vårt resultat verkligen återspeglar användningen av sociala medier och dess 

innehåll inom en B2B kontext. Därmed har intern validitet uppnåtts. Merriam och Tisdell 

(2016) menar att triangulering är ett optimalt sätt för att uppnå validitet. Datatriangulering är 

en slags triangulering som innebär att data samlas in från olika källor, olika platser och 

tidpunkter för att därmed inkludera olika perspektiv (ibid). I studien har datatriangulering 

använts då intervjuer genomförts med ett flertal olika företag för att därmed kunna analysera 

sociala medier och dess innehåll utifrån ett flertal perspektiv och på så sätt uppnå validitet. 

 

Extern validitet syftar till huruvida studiens resultat kan appliceras i andra kontexter (Bryman 

& Bell, 2011; Merriam & Tisdell, 2016). Genom att forskaren gör en ingående beskrivning av 

de kontextuella omständigheterna i det studerade fallet kan läsaren bedöma resultatets 

överförbarhet till andra sammanhang (Guba & Lincoln (1985. Beskrivet i Bryman & Bell, 

2011). Eftersom det i studien använts ett induktivt angreppssätt har teori formuleras av 

insamlad empiri (Bryman & Bell, 2015; Eisenhardt, 2016), är det inte säkert att resultatet kan 

generaliseras till andra kontexter. Det innebär också att våra egna tankegångar har påverkat 

resultatet (Patel & Davidson, 2011), vilket också gör att studiens resultat kan ses som mer 

kontextspecifikt. Därmed är det upp till läsaren att avgöra hur trovärdig studien är. Ingående 

beskrivningar har därmed gjorts i studien för att ge läsaren möjlighet att bedöma resultatens 

överförbarhet.  

2.12 Forskningsetik 
 
Etik är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid vetenskaplig forskning (Saunders et al., 2016).  

Det är därför viktigt för forskare att reflektera över etiska frågor som är av relevans för 

forskningen (ibid). Enligt Bryman och Bell (2011) handlar etik inom forskning om frågor som 
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berör studiens deltagare och hur de bemöts. Yin (2013) menar att forskare bör använda olika 

tillvägagångssätt för att skydda de personer som deltar i studien. Det finns därmed etiska 

regler som forskare kan använda vid genomförandet av en studie och syftar till att skydda 

deltagarna (ibid). Informationskravet är en etisk regel som bland annat beskriver  

att forskaren tydligt ska informera deltagarna om studiens ändamål och process (Bryman & 

Bell, 2011). Samtyckeskravet är en regel som syftar till att forskaren ska tydliggöra 

deltagarnas rättigheter genom att till exempel informera dem om att deras medverkan är 

frivillig och att den kan avbrytas på deltagarens begäran (ibid). Respondenterna bör även 

informeras om vilka tekniker som används under observationen samt om de blir inspelade 

(Bryman & Bell, 2011). Trost (2010) menar att det är viktigt att informera deltagarna om 

deras rättigheter innan intervjun startar för att därmed ge dem tillfälle att ge sitt 

samtycke.  Konfidentialitets- och anonymitetskravet är en tredje etiskt regel som syftar till att 

uppgifter om intervjuns deltagare behandlas på ett konfidentiellt sätt (Bryman & Bell, 2011; 

Patel & Davidson, 2011). Deltagarnas anonymitet är viktig och enligt fastställda etiska regler 

bör den alltid skyddas (ibid). Anonymiteten syftar till att studiens deltagare ska vara anonyma 

(Trost, 2011). Respondenten ska redan vid intervjuns start få information om att anonymitet 

utlovas alternativt konfidentialitet vilket innebär att uppdragsgivaren inte kommer få ta del av 

respondentens egna svar (Christensen et al., 2016). Vidare beskriver Trost (2010) 

konfidentialitet som externa parter vilka inte får ta del av information som gör det möjligt att 

känna igen deltagarna. Slutligen är nyttjandekravet är en forskningsetisk regel som innebär att 

den information som erhållits om deltagarna i en intervju endast får användas i studien och 

inte i något annat syfte (Patel & Davidson, 2011; Bryman och Bell, 2011).  

 

I studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska reglerna för att på så sätt genomföra studien 

så etiskt korrekt som möjligt. Det har gjorts genom att informera intervjupersonerna om 

studiens syfte samt deras bidrag till den genomförda studien, vilket därmed uppfyllt 

informationskravet. Vid intervjuns början informerades intervjupersonerna om att intervjun 

skulle spelas in samt att deras svar skulle nedtecknas. Vidare informerades intervjupersonerna 

om att de frivilligt valt att medverka i intervjun samt att de hade rätt att avbryta intervjun om 

så önskades. Respondenterna fick även information om deras rättighet att avstå från att 

besvara de frågor som ställdes. Information gavs även om att deras deltagande i studien var 

anonym om inte det motsatta önskats, men att deras svar använts i studien och därmed 

publiceras. Två av respondenterna önskade att vara anonyma och deras företagsnamn har 
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därmed exkluderats. Gällande respondenternas namn har samtliga namn valt att anonymiseras 

för att skydda deras identitet och inte utpeka en specifik företagsanställd. Nyttjandekravet har 

uppfyllts genom att intervjudeltagarna fått information om att all information som erhållits 

endast använts i studiesyfte och därmed inte haft något annat ändamål.  

2.13 Metodkritik  
 
Genom att använda metodtriangulering skulle studiens resultat blivit mer tillförlitligt, då det 

innefattar ett flertal metoder för att få en så sanningsenlig metod som möjligt (Svensson, 

1996; Grønmo, 2006). Emellertid innefattar denna studie enbart ett kvalitativt angreppssätt 

och det kvantitativa har valts att uteslutas.   

 

Patel och Davidson (2011) påstår att den teorin som genereras vid användningen av ett 

induktivt angreppssätt har en begränsad generaliserbarhet då den baseras på 

situationsspecifik, empirisk data. Teoretisk generalisering kan syfta till att bland annat 

framställa teorier och begrepp som kan vara giltiga för den totala enhetspopulationen 

(Grønmo, 2006). Ansatsen benämns analytisk induktion, vilket bygger på en teorigenerering 

(Grønmo, 2006). Vid en fallstudie kan emellertid inga statistiska generaliseringar göras 

eftersom målet är att finna fall som kan generera information och förståelse snarare än att fall-

urvalet ska vara statistiskt representativt (Christensen et al., 2016). Även på grund av att icke-

sannolikhetsurvalen strategiskt- och bekvämlighetsurval har använts, kan studien inte 

statistiskt generaliseras (Christensen et al., 2016). I denna studie har Höganäs ABs 

verksamhetsområde inom bilindustrin studerats och därmed har en stor del av intervjuerna 

berört bilindustrin och därmed blir studien svår att generalisera till andra kontexter. Statistisk 

representativitet är emellertid sällan är av intresse vid denna typ av kvalitativa studie 

(Christensen et al., 2016) och att studien inte uppvisar statistisk representativitet behöver 

därför inte heller ses som en större nackdel. Analytiska generaliseringar kan emellertid göras 

vid denna studie som är djup och smal, vilket Christensen et al. (2016) beskriver görs genom 

att uppdragsgivaren och undersökarna kommer fram till att studiens trovärdighet i dagsläget 

är god. Ett flertal djupgående, omfångsrika och situationsspecifika skildringar belyser 

generella mönster vilka tydliggör komplexa kopplingar och därmed kan en förståelse skapas 

(Christensen et al., 2016). En analytisk generalisering kan således även göras på denna studie 

då mönster har funnits i den insamlade empirin som vidare kan generaliseras men också 

komma att revideras framöver. Eftersom företagen och individerna inom företagen som ingått 
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i studiens intervjuer har varit av skilda karaktärer, trots att flertalet av dem haft gemensamt att 

de är verksamma inom bilindustrin, kan denna variation möjliggöra en större generalisering 

av studieresultatet. 

 

Teorigenereringen i en kvalitativ undersökning är beroende av hur väl undersökaren kan tyda 

det mönster som faktiskt uppvisas av empirin snarare än det undersökaren från början hade 

räknat med (Christensen et al., 2016). Det är också begränsat till undersökarens egen 

tolkningsförmåga och förståelse av empirin (ibid). För att minimera risken för feltolkningar 

har intervjuerna därför spelats in och därefter transkriberas. Eftersom vi har varit två 

intervjuare vid varje intervju har individuella tolkningsfel kunnat elimineras. Vi har också 

säkerställt att de ställda intervjufrågorna inte har varit ledande utan att varje respondent har 

fått chansen att svara självständigt på frågorna.  

 

Den geografiska spridningen på intervjuerna har varit relativt stor vilket skapat större 

generaliseringsmöjligheter på grund av att det minimerar risken för lokala avvikelser. Till 

exempel har intervjuer hållits med respondenter i Tyskland, Slovakien, Göteborg samt olika 

städer i Skåne. Under telefonintervjuerna samt under mejlintervjun har vi inte kunnat se 

respondenternas kroppsspråk vilket kan ha påverkar vår tolkning av respondenternas svar då 

kroppsspråket ofta är väldigt talande.  

 

Vi har i studien använt oss av semistrukturerade intervjuer. En nackdel med semistrukturerade 

intervjuer är emellertid att reliabiliteten kan vara bristande eftersom svaren skiljer sig åt 

beroende på när informationen samlades in. (Saunders et al., 2016). Det innebär att det är 

viktigt att forskningsdesignen, datainsamlingen och metodvalen förklaras utförligt (Saunders 

et al., 2016). Allt eftersom relevanta respondenter skulle sökas upp och kontaktas upptäckte vi 

svårigheten med att hitta företag inom B2B som i dagsläget använder sociala medier 

strategiskt. Den största svårigheten var emellertid att hitta flera kunder till Höganäs som dels 

använder sociala medier och som dels var villiga att ställa upp på en intervju. Det som därmed 

skulle kunna gjorts annorlunda för att möjliggöra ett bredare empiriskt underlag är att en 

annan bransch skulle valts där sociala medier är mer accepterat och använt i en större 

utsträckning.  

 

  



 
 
 

43 
 

3 TEORETISK REFERENSRAM  
Inledningsvis introduceras kommunikation i en generell bemärkelse för att sedan gå djupare 

in på relevant litteratur kring områdena som berör framtagningen av den sociala 

mediestrategin. Teori om social medieanvändning, innehåll i sociala medier samt 

kundengagemang i sociala medier kommer således inkluderas.  

 

3.1 Marknadskommunikation  
3.1.1 Den linjära kommunikationsmodellen  
 
Den linjära kommunikationsmodellen som visas i figur 3.1 beskriver ett budskap som sänds 

från en person eller grupp till en annan och består av ett flertal komponenter (Theodorson & 

Theodorson, 1969. Beskrivet i Fill, 2006). Avsändare syftar till individer eller organisationer 

som sänder budskapet (Fill, 2006). Det är av stor vikt att avsändaren uppfattas som kunnig 

och trovärdigt för att mottagaren ska ta emot budskapet (ibid). Det är viktigt för personen som 

förmedlar budskapet att finna rätt visuella och auditiva stimuli för att förmedla budskapet, 

vilket kallas kodning (ibid). Syftet med kodningen är att skapa och förmedla ett budskap som 

uppfattas av mottagaren och det är därför av stor vikt för företag att ha en förståelse för 

individen eller organisationen som är mottagare av budskapet (Fill, 2006). Efter kodningen 

bör budskapets avsändare bestämma kommunikationskanal i vilket meddelandet ska sändas 

till mottagaren (ibid). När budskapet nått mottagaren börjar en process i vilken mottagaren 

omvandlar och tolkar budskapet som mottagits (Fill, 2006). Tolkningsprocessen påverkas av 

mottagarens värderingar, attityder samt erfarenheter (ibid). Därför är det av stor vikt för 

avsändaren att ha kunskap om mottagaren för att på så sätt försäkra sig om att budskapet 

mottas på rätt sätt (Fill, 2006). När budskapet tagits emot och tolkats uppstår en reaktion hos 

mottagaren vilket benämns respons. Responsen kan vara olikartad och kan innebära att 

kunden ringer det säljande företaget, köper produkten eller bevarar informationen för framtida 

användning (Fill, 2006). Återkoppling är centralt för företagets kommunikation med kunden 

och syftar till responsen som sänds tillbaka till avsändaren (ibid). Återkopplingen är av stor 

betydelse då avsändaren måste försäkra sig om att budskapet mottagits på rätt sätt och att 

mottagaren inte misstolkat budskapet (Fill, 2006). På så sätt kan användaren försäkra sig om 

att kommunikationen är effektiv (ibid).  Det finns faktorer som förhindrar mottagandet av 

budskapet och faktorerna kan vara fysiska eller kognitiva (Fill, 2006). Exempel på hinder är 
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då användaren valt fel stimuli vid förmedlandet av budskapet vilket gjort att mottagaren haft 

svårt att tolka det (ibid). 

 

 
Figur 3.1: Linjär kommunikationsmodell (källa: Fill, 2006).   

3.1.2 Marknadskommunikation inom B2B 
 
Marknadskommunikation kan beskrivas som “en process i vilken organisationer söker 

engagera olika målgrupper” (Fill, 2006). Syftet med företags användning av 

marknadskommunikation är att engagera sin målgrupp samt positionera företaget och dess 

erbjudanden i målgruppens tankar och således möjliggöra en affärstransaktion mellan dem 

(Fill, 2006). Författaren menar vidare att marknadskommunikation bör användas för att 

uppmärksamma potentiella kunder om företagets produkter. Marknadskommunikation kan 

också användas för att övertala existerande och potentiella kunder att ingå en utbytesrelation 

med företaget (Fill, 2006). Hutt och Speh (2015) beskriver att marknadskommunikation är ett 

utbyte av information mellan ett flertal intressenter som görs i syfte att uppnå ett specifikt 

resultat. Marknadskommunikation inbegriper extern kommunikation och innefattar 

kommunikationsformer som har inverkan på kundens syn på ett företag (Barregren och 

Tegborg, 2013). 

 

B2B innefattar organisationer som bedriver utbyte mellan varandra och de aktiviteter som 

sker mellan dem (Ellis, 2011). Hutt och Speh (2015) definierar B2B som “marknader för 

produkter och tjänster, nationella som internationella, som köps av företag, statliga 

myndigheter och som används för konsumtion och återförsäljning” [Fritt översatt]. Ellis 

(2011) beskriver att marknadskommunikation är ett viktigt ämne inom B2B. 
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Kommunikationen skiljer sig emellertid beroende på marknaden företaget är verksamt inom 

(Fill, 2006). Gilliland och Johnston (1997) beskriver att kontexterna i vilka budskapen tas 

emot skiljer sig mellan en konsumentmarknad och en industriell marknad. Författarna menar 

att miljön inom B2B är formell och att köpen som genomförs inte är för personligt bruk utan 

snarare för företagsanvändning (ibid). Det innebär att köpbesluten som fattas baseras på vad 

som anses vara bäst för företaget och att hänsyn inte tas till inköparens personliga preferenser 

(Gilliland & Johnston, 1997). Vidare menar författarna att köpbeslut inom B2B inkluderar ett 

flertal beslutsfattare vilket innebär att marknadskommunikationen måste riktas mot ett flertal 

aktörer (Fill, 2006). Det innebär att olika kommunikationskanaler kan behöva användas (ibid). 

Marknadskommunikation inom B2B har oftast ett produktfokus och kommunikationen är 

rationell jämfört med kommunikation inom B2B (Gilliland & Johnston, 1997). Författarna 

menar att det beror på att köpen inom B2B sällan genomförs på känslomässig grund (ibid). De 

kontextuella skillnaderna har således en påverkan på hur marknadskommunikationen 

mottages. Inom B2B används olika kommunikationsstrategier för att uppnå olika syften (Ellis, 

2011). Pull-strategier används av företag för att påverka slutanvändarna i distributionskedjan 

och syftet är således att starta en efterfrågan av en specifik produkt hos en tänkt målgrupp, 

uppmana målgruppen att återigen genomföra köp samt uppmuntra målgruppen att prova en 

specifik produkt (Ellis, 2011). Push-strategi syftar till att företag ”trycker” ut sina produkter 

genom distributionskedjan då de övertalar mellanhänder att lagerföra produkterna till 

försäljning (ibid). Den tredje kommunikationsstrategin används för att skapa gott rykte om ett 

företag hos ett flertal aktörer i syfte att öka efterfrågan av det säljande företagets produkter 

(Ellis, 2011). 

 

3.1.3 Sociala medier inom B2B  
 
Huotari et al. (2015) beskriver att det traditionella förhållningssättet inom B2B är att 

företagets kundinteraktioner främst sker genom säljarna samt att relationerna är personliga. På 

senare tid har emellertid marknadskommunikation blivit allt viktigare för marknadsföringen 

inom B2B (Mäläskä et al., 2011. Beskrivet i Huotari et al., 2015). Fill (2006) menar att det 

finns en mängd kommunikationsverktyg som företag kan använda och beskriver att digitala 

kanaler blivit allt vanligare då företag anser att det är av stor betydelse vid interaktionen med 

kunder. Fill (2006) menar vidare att företag bör använda kommunikationskanaler som är av 

relevans för målgruppen. Sociala medier är en kommunikationskanal som de senaste åren 

ökat i betydelse inom B2B och som kan medföra fördelar för de företag som använder det 
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(Keinänen & Kuivalainen, 2015; Lacka & Chong, 2016). Agnihotri et al. (2016) menar vidare 

att verktyget kommer få fortsatt användning i framtiden och kommer därmed inte försvinna. 

Verktyget har väckt stort intresse hos många företag och definieras av Kaplan och Haenline 

(2010) som ”en grupp internetbaserade applikationer som bygger på ideologiska och 

teknologiska grunder av Web 2.0 som tillåter skapande och utbyte av användargenererat 

innehåll” [fritt översatt]. Sociala medier handlar om kommunikation med kunder och 

innefattar en tvåvägskommunikation (Safko, 2012) vilket gör det möjligt för företag att 

interagera med befintliga likväl som potentiella kunder (Katona & Sarvary, 2014). Kunder 

befinner sig i sociala medier (Halligan & Shah, 2010) och det är därför av vikt för företag att 

engagera sig i de kanalerna för att kunna nå ut till kunder snabbt och effektivt (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Genom sociala medier kan företag nå ut till en större målgrupp och således 

öka varumärkesmedvetenheten (Michaeldiou et al., 2011; Järvinen et al., 2012). Kho (2008) 

menar också att sociala medier kan användas av företag för att stärka kundrelationer genom 

att verktyget gör det möjligt för företag att ha en direkt interaktion med sina kunder. På så sätt 

kan företag besvara kundernas frågor samt lösa kundernas problem vilket ökar kundnöjdheten 

vilket i sin tur kan öka kundlojaliteten (Järvinen et al., 2012). Michaelidou (2011) styrker 

Khos påstående och beskriver att syftet med sociala medier är att bevara kundrelationer samt 

attrahera nya kunder. Katona och Sarvary (2014) påstår att kommunikationen som möjliggörs 

genom sociala medier kan leda till ökad försäljning. Emellertid menar Järvinen et al. (2012) 

att syftet med sociala medier är att utveckla kundrelationer. Jahn och Kaunz (2012) menar 

vidare att målet med ett företags sidor på sociala medier bör vara att fördjupa, integrera och 

engagera användarna. Genom sociala medier kan företag använda pull-strategier snarare än 

push-strategier då exempelvis webinars kan hållas med företagets kunder då de får en mer 

direkt kontakt med företaget (Lager, 2009). Lyckas företag förstå anledningen till varför de 

använder företagssidor på sociala medier likväl som anledningarna till att skapa engagemang, 

kan det används för att engagera, integrera och transformera kunder från att bara vara 

användare till att få dem att verkligen börja uppskatta varumärket (Jahn & Kunz, 2012). Trots 

sociala mediers ökade relevans och värde inom B2B finns det företag som inte använder 

verktyget i någon större utsträckning (Siamagka et al., 2015; Swani et al., 2014). Författarna 

menar att det beror på att företag saknar kunskap om hur verktyget ska användas och Järvinen 

et al. (2012) beskriver att B2B företag anser att verktyget främst bör användas av företag på 

konsumentmarknaden och har därmed inte insett sociala mediers betydelse.  
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3.2 Strategier  
 
Strategier kan beskrivas som “skapandet av en unik och värdefull position som inkluderar 

olika slags aktiviteter” [fritt översatt] (Porter, 1996, s. 68). Mintzberg et al. (2009) menar 

emellertid att det krävs ett flertal definitioner för att beskriva strategibegreppet och att en 

strategi kännetecknas av att det skapar struktur och riktning, fastställer organisationens ramar 

samt visar var ansträngning ska läggas. En strategi kan både vara en förutbestämd plan likväl 

som framväxande med tiden vartefter olika beslut fattas vilket gör att ett mönster tillslut 

skapas, vilka således utgör avsedd- respektive realiserad strategi (Mintzberg et al., 2009; 

Mintzberg, 2000; Barregren & Tegborg, 2013). I verkligheten uppstår ofta resultatet av 

strategier som en blandning av avsedda och realiserade strategier då det både krävs förmåga 

att tänka framåt samt anpassningsförmåga under tidens gång (Mintzberg et al., 2009). En 

social mediestrategi kan vidare beskrivas som en målinriktad planeringsprocess där innehåll 

utformas för att skapa en konkurrenskraftig ställning (Effing & Spil, 2016). Effing och Spil 

(2016) beskriver val av plattformar som en central del av en social mediestrategi. Kaplan och 

Haenlein (2010) menar vidare att det är viktigt med frekvens och integrering av budskapen 

från de olika plattformarna vid användningen av sociala medier. Vidare är skapandet av 

innehåll är en viktig del av en social mediestrategi (Effing och Spil, 2016). Fortsättningsvis 

bör innehållet vara intressant och relevant för att skapa engagemang (Kaplan och Haenlein, 

2010; Islam & Rahman, 2016). Slutligen är målgruppen viktigt att ta i beaktning vid 

utformandet av en social mediestrategi (Effing & Spil, 2016) vilket Arhammar och Staunstrup 

(2016) menar är viktigt för att skapa passande innehåll. 

 

3.3 Social medieanvändning 
 

3.3.1 Plattformar 
 
Digitala plattformar gör det möjligt för företag att skapa en bättre förståelse samt enklare nå 

ut till kvalificerade målgrupper (Witzig et al., 2012). Företag kan i många fall använda ett 

flertal plattformar för att på så sätt nå ut till en större publik (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Barregren och Tegborg (2013) menar att möjligheterna som finns med sociala medier som 

Facebook, YouTube och LinkedIn inte ska underskattas då sociala medier blir allt viktigare 

delar av individers digitala användning (Arhammar & Staunstrup, 2016). Gillin och 

Schwartzman (2011) beskriver vidare att Facebook, YouTube, Twitter och LinkedIn är 
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verktyg som framgångsrikt används av företag inom B2B. Erkan (2015) menar också att 

Instagram under senare tid har fått en ökad betydelse. Järvinen et al. (2012) menar att företag 

inom B2B kan använda de olika plattformarna för att attrahera nya kunder samt bevara redan 

existerande kunder. Det finns en mängd sociala nätverk och företag måste välja nätverk 

beroende på målgruppen de vill nå ut till samt budskapet som ska kommuniceras (Kaplan & 

Haenlein, 2010; Ström & Vendel, 2015). Författarna menar att varje nätverk attraherar en viss 

målgrupp och att det därför är viktigt för företag att identifiera det nätverk där den önskade 

målgruppen finns tillgänglig (ibid). Många företag väljer att vara aktiva i ett flertal 

plattformar för att på så sätt nå ut till en större målgrupp (Kaplan & Haenlein, 2010). Det 

finns en mängd olika sociala medieplattformar som kan användas av marknadsförare (Erkan, 

2015) och nedan följer ett urval av dem.  

 

Facebook 

Facebook är en av de populäraste plattformarna för sociala nätverk där många olika företag 

har skapat egna forum (Islam & Rahman, 2016). Facebook används av en stor andel 

människor och är en plattform där många människor normalt befinner sig (Halligan & Shah, 

2010). Författarna menar att det därför är möjligt att nå ut till en stor publik (ibid). Facebook 

kan ses som ett vardagsrum där det är okej att publicera informellt och ledigt innehåll 

(Barregren & Tegborg, 2013). Författarna menar vidare att varumärkespersonlighet kan 

framhållas på Facebook jämfört med andra plattformar som till exempel LinkedIn (Barregren 

& Tegborg, 2013). Inom B2B kan Facebook användas för att skapa kundengagemang (Bodan 

& Cohen, 2012). På plattformen kan olika slags innehåll publiceras med varierande längd 

(Erkan, 2015). Facebook anses enligt Deighton och Kornfeld (2009) vara ett av de mest 

kraftfulla digitala mediet på grund av dess förmåga att skapa engagerade kunder. Hur väl 

företag lyckas använda Facebook beror på hur väl företaget kan förstå sammansättningen av 

målgrupper (Hodis et al., 2015). Facebook har gått mot att bli allt mer stabilt och utvecklat 

och det är därmed av stor vikt att förstå Facebook som forum samt hur engagemang kan 

skapas med företagets kvalificerade anhängare (Hodis et al., 2015). För att göra företagets 

närvaro på Facebook legitimt och skapa kundengagemang krävs att Facebooksidan hålls 

uppdaterad, personlig, underhållande och interaktiv (Hodis et al., 2015). Många företag har 

problem med att hantera Facebooksidan då de inte någon strategi för det vilket därmed gör att 

de har svårigheter med att administrera kontot samt att rekrytera följare (Hodis et al., 2015).  
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LinkedIn  

LinkedIn är en plattform som har en professionell prägel och används för professionellt 

nätverkande och diskussioner och är till specifikt för affärsanvändning och är därmed lämplig 

för företag inom B2B (Gillin & Schwartzman, 2011; Halligan & Shah, 2010). Killian och 

McManus (2015) menar också att LinkedIn är en vanlig plattform för B2B interaktioner. 

LinkedIn, likt andra sociala medier, syftar till att bygga kontaktnät och dela innehåll 

(Rodriguez et al., 2012). Innehållet på LinkedIn skiljer sig emellertid från andra plattformar 

som till exempel Facebook då innehållet på LinkedIn bör vara rättfram och kortfattat 

(Barregren & Tegborg, 2013). Användare kan skapa kontakt med andra för att utbyta idéer, 

möjligheter och kunskaper med sitt skapade professionella nätverk (Witzig et al., 2012). 

LinkedIn används av medlemmar för jobbsökande samt för att hitta nya affärsmöjligheter 

(Safko & Brake, 2009). En företagsprofilering kan göras innehållande information om 

företagets erbjudanden (Carlsson, 2010). Profilen är i hög grad bestående av 

användargenererad information bland annat från företagets medarbetare (Carlsson, 2010). 

LinkedIn kan också användas för olika slags annonseringar såsom vid evenemang eller när 

företaget ska rekrytera nya anställda (Carlsson 2010). Plattformen är av värde för företag 

inom B2B då det ger företag möjlighet att komma i kontakt med andra företag samt få en 

uppfattning av företagets verksamhet (ibid). Företagsanvändning av sociala medier som 

LinkedIn och Twitter är relativt nytt och resultaten som kan uppnås från det är fortfarande till 

stor del okänt (Rodriguez et al., 2012). Carlsson (2010) beskriver emellertid att det finns 

många fördelar med företagsanvändning av LinkedIn, till exempel på grund av 

företagsprofilen där olika slags information kan publiceras.  

 

Twitter 

Twitter är en plattform för mikrobloggar där korta inlägg om maximalt 140 tecken publiceras 

(Halligan & Shah. 2010; Erkan, 2015). Olika typer av Tweets förekommer vilka är 

egenskrivna inlägg, svar och delningar (Chae, 2015). Hashtags kan också användas för att 

trycka på att deras inlägg är aktuella och möjliggör det för andra användare som finner samma 

ämne av intresse också kan ta del av ämnet (Chae, 2015). Gillin och Schwartzman (2011) 

menar att Twitter är en plattform som kan användas av företag för att skapa 

varumärkesmedvetenhet och att det därför bör användas av företag inom B2B. Twitter kan 

användas av företag för att dela information samt för att rapportera nyheter (Chae, 2015). För 

professionell användning kan det sociala medieverktyget användas för lärande, nätverkande 
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samt för att lyfta fram någonting (ibid). Företag kan vidare använda Twitter för att anställa 

personal, engagera intressenter, riskhantering, marknadsanalyser samt för att påverka 

försäljning och efterfrågan (Chae, 2015). Tweets innehållande aktuell problematik och 

utmaningar får på Twitter mest spridning (ibid).  

 

Instagram 

På Instagram publicerar användare främst bilder men även korta videoklipp, vilket under 

senare tid fått ett rejält uppsving (Erkan, 2015). Bilder har visat sig kunna fånga intresse samt 

vara enklare att förstå av mottagaren (Chéron, 2015). Arhammar och Staunstrup (2016) menar 

att det kan vara fördelaktigt att kombinera text med bilder, ljud och video. Författarna menar 

att det är fördelaktigt då olika individer föredrar olika kommunikation. Erkan (2015) menar 

också att företag bör koncentrera sig mindre på produkten och istället publicera bilder på 

den.  På Instagram befinner sig både konsumenter och företag då Simply Measured (2014) 

beskriver att en stor del av alla framstående varumärken har ett officiellt Instagramkonto 

(beskrivet i Erkan, 2015). Det är också möjligt att använda filter på bilderna för att göra dem 

mer tilltalande (ibid). Företag kan genom plattformen skapa gynnsamt innehåll om sitt 

varumärke eller dess produkter med syfte att skapa engagemang hos både nuvarande och 

potentiella kunder (ibid). Kommentarer och gillningar är betydelsefulla mätinstrument för 

företag då det skapar förståelse över hur engagerade kunderna är (Hoffman & Fodor, 2010). 

Vidare mäts engagemanget också av mängden elektronisk Word of Mouth som uppstår av 

företagets publikationer på grund av att användare kan läsa kommentarer och ser inläggen 

som vännerna gillar (Erkan, 2015). Allt innehåll som företag publicerar på Instagram skapar 

emellertid inte lika höga engagemangsnivåer (ibid).  

 

YouTube 

YouTube är en plattform för videopublicering (Erkan, 2015). Det är den populäraste 

internetsidan för videoklipp där många olika sorters videoklipp kan hittas, om maximalt 10 

minuters längd (Gillin & Schwartzman, 2011). Plattformen är ett grundläggande socialt 

nätverk som kan användas av företag inom B2B för att för att öka medvetenhet samt för 

varumärkesprofilering (Gillin och Schwartzman, 2011). Företagsprofiler kan skapas som 

tittare kan välja att prenumerera på likväl som att medlemmar kan skriva kommentarer samt 

rösta (Oh et al., 2017). Således kan YouTube användas för att skapa kundengagemang (Gillin 

& Schwartzman, 2011). Det krävs emellertid inte ett medlemskap för att enbart kolla på 
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videoklipp på YouTube (Oh et al., 2017). Företag kan exempelvis publicera expertintervjuer 

då det är viktigt att innehållet väcker intresse (Halligan & Shah, 2010). Gillin och 

Schwartzman (2011) beskriver att medlemmar på YouTube kan dela innehåll samt möjliggör 

för användarna att inkludera videoklippen i andra webbsidor, såsom företagets egna 

webbsida. Gällande företag menar författarna att möjligheten att kommentera innehåll är 

särskilt betydelsefullt då det enkelt kan undersöka hur bra innehållet i videon är. Gällande 

företagsanvändning anser många företag att YouTube är ett kostnadseffektivt verktyg som 

möjliggör ökad exponering av olika slags innehåll, som exempelvis demo- eller reklamvideos 

som inte längre används aktivt i kampanjer (Gillin & Schwartzman, 2011). Det är även 

möjligt att se hur många som har kollat på ett specifikt videoklipp (Gillin & Schwartzman, 

2011). Nya marknadsföringskampanjer kan också testas, kundrekommendationer delas eller 

visa när företagets anställda arbetar (Gillin & Schwartzman, 2011). Som tidigare nämnt om 

att Facebook enligt Deighton och Kornfeld (2009) ses som ett kraftfullt verktyg, anses även 

YouTube tillhöra kategorin som ett av de mest kraftfulla digitala medierna för att skapa 

engagerade kunder.  

 

3.3.2 Integrerad kommunikation 

Integrerad marknadskommunikation definieras som “Koordinerade och konsistenta sätt för 

företag att informera, övertyga och påminna kunden om de produkter och varumärken som 

företaget säljer” [Fritt översatt] (Batra & Keller, 2016, s. 16) och är ett sätt för företag att göra 

kommunikationen effektiv (Pickton & Broderick, 2001). Tanken är att företag genom att 

integrera olika kommunikationsinitiativ kan nå ut till sin målgrupp på ett effektivare sätt 

(Pickton & Broderick, 2001; Fill, 2013). Integrerad marknadskommunikation syftar till 

tillhandahållandet av konsistenta budskap (Fill, 2013). Enligt Batra och Keller (2016) är 

konsistent kommunikation av betydelse och syftar till att ett budskap bör sändas ut genom ett 

flertal kommunikationskanaler. På så sätt menar de att budskapet har en möjlighet att påverka 

mottagaren (Batra & Keller, 2016). Författarna beskriver att företag bör använda sig av ett 

flertal kanaler för att ha en möjlighet att påverka kunder och beskriver att budskapen i varje 

kanal bör integreras för att få önskad effekt (Batra & Keller, 2016). Författarna menar att 

budskapen i varje kanal således bör bygga på varandra för att ha möjlighet att påverka kunder 

(ibid). Genom att använda styrkorna i varje kanal kan företag således nå ut till existerande 

likväl som potentiella kunder och har en möjlighet att påverka kundernas beslutsfattande 

(Batra & Keller, 2016). Även Killian och McManus (2015) menar att det är viktigt att 
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företagets närvaro är sammanhängande genom alla kanaler likväl som det är fördelaktigt för 

att försäkra att taktiken för att skapa engagemang på sociala medier överensstämmer med 

företagets övergripande kommunikationsmål. Integration är även en viktig del för att nå 

framgång med sociala medier (Safko, 2012). Vid användandet av ett flertal plattformar menar 

författarna att företag måste se till att de har ett tydligt uppsatt kommunikationsmål och på så 

sätt koordinera de aktiviteter de utför i de olika plattformarna (ibid). På så sätt kan företaget 

undvika motsägelsefulla budskap i de olika plattformarna samt undvika att förvirring uppstår 

bland kunderna (Kaplan & Haenlein, 2010). Författarna menar vidare att det är viktigt att 

integrera digital och traditionell media då de trots sina olikheter används i syfte att 

representera företaget (ibid). Integrationen av digital och traditionell media kan medföra 

fördelar för företag till exempel i form av ökad försäljning (Kaplan & Haenline, 2010).  

3.3.3 Frekvens 
 
Frekvens är av stor betydelse för framgångsrik användning av sociala medier och det är därför 

viktigt för företag att se till att det innehåll som publiceras i sociala medier är aktuellt (Kaplan 

& Haenlein, 2010). Hur ofta innehåll i sociala medier ska publiceras beror på vilken plattform 

det är (Barregren & Tegborg, 2013). Riktlinjer är att innehåll exempelvis på LinkedIn 

publiceras vid några tillfällen i veckan medan Twitter bör uppdateras vid flera tillfällen per 

dag (Barregren & Tegborg, 2013). Författarna poängterar emellertid att det viktigaste är att 

publiceringarna ska vara logiska, regelbundna och hålla en hög kvalitet. Även Arhammar och 

Staunstrup (2016) menar att kvalitet, och därmed att arbeta systematiskt med att publicera 

innehåll, är av större vikt än regelbundna publikationer.  

 

På sociala medier måste interaktionerna vara konsistenta i sin timing likväl som i innehållet 

och tonen (Killian & McManus, 2015). Författarna menar att företag med fördel ska ha en 

tydlig plan över när olika inlägg ska publiceras på sociala medier. Planen ska vara väl 

detaljerad och inkludera både en övergripande bild likväl som vad som ordagrant ska 

publiceras på olika plattformar under vilka dagar på ett månadsbasis (ibid).  

3.4 Innehåll i sociala medier  
3.4.1 Målgruppsanpassning 
 
Innehållsmarknadsföring ämnar till att finna eller bevara relationer med kunder (Barregren & 

Tegborg, 2013) medan Rowley (2008, s.522) beskriver innehållsmarknadsföring som “en 
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process där företaget identifierar, förutser och tillgodoser kundens krav” genom digitalt 

innehåll [fritt översatt]. Innehållsmarknadsföring handlar om att övertyga och informera 

målgruppen med gediget innehåll för att få dem att ändra uppfattning eller öka 

varumärkesmedvetenheten (Angel Wong An & Rashad, 2015). Syftet med 

innehållsmarknadsföring är att värdefull information ska delas till målgruppen (Angel Wong 

An & Rashad, 2015). Arhammar och Staunstrup (2016) beskriver olika faktorer som är 

viktiga att ta i beaktning för att innehållsmarknadsföring framgångsrikt ska implementeras. 

Det är viktigt att målgruppen tydligt definieras. Genom att skapa innehåll till en liten 

målgrupp kommer det vara enkelt att skapa intresse för de utvalda individerna medan innehåll 

till en brett definierad målgrupp kommer vara av betydelse för desto fler men däremot inte 

vara genuint anpassad för någon (Arhammar & Staunstrup, 2016). Det är därför viktigt att 

fastställa de grupper som är mest gynnsamma för att möjliggöra att innehållet leder till en 

effekt (Barregren & Tegborg, 2013). Således är det någonting företaget måste besluta sig för 

men att det ofta är mest fördelaktigt att begränsa målgruppen snarare än att generalisera den 

(ibid). Vidare bör företaget ta beslut kring hur målgruppen i sin tur ska fördelas. En skarp 

indelning kan göras mellan intresserade och ointresserade (ibid). Genom att ge kunskaper och 

gagna de intresserade medan de ointresserade omvänds och görs entusiastiska, kan företaget 

väcka intresse hos de ointresserade medan de intresserade fängslas av innehållet (Arhammar 

& Staunstrup, 2016).  

 

Kumar (2013) beskriver att allt fler företag har gått från att använda ett produktfokus till att 

fokusera mer på kunden och dennes behov, vilket benämns customer engagement-philosophy. 

Författaren menar att företag måste utgå från ett kundfokus för att lyckas bevara sina kunder 

(ibid). Det är av stor betydelse för företag att lyssna på sina kunder, förstå vad kunderna vill 

ha, vad de anser är av värde och vad de finner intressant (Kaplan & Haenlein, 2010). Även 

Ström och Vendel (2015) menar att innehållet som publiceras i olika kanaler bör utformas 

utifrån målgruppens behov. Baserat på den informationen menar författarna att företag sedan 

kan utveckla det innehåll som ska publiceras på sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Vidare beskriver Arhammar och Staunstrup (2016) att målgruppen tydligt bör identifieras för 

att lämpligt innehåll ska kunna genereras. Författarna menar att den beslutade målgruppen 

därefter ska jämföras med utmaningarna som företaget står inför för att sedan skapa en tydlig 

avbildning över hur en typisk person i målgruppen är och ser ut, även kallat personas (ibid). 

Påståendet styrks av Bodnar och Cohen (2012) som menar att även B2B företag tagit fram 
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personas för att få en bild av målgruppen. Den framtagna informationen tillämpas på 

respektive målgrupps köpprocess (Arhammar & Staunstrup). Kunder är på sociala medier 

villiga att dela sina upplevelser och tankar, vilka företaget bör lyssna på för att utveckla 

produkter i enlighet med kundens behov (Killian & McManus, 2015). 

3.4.2 Intressant innehåll 
 
Istället för att företaget ska lägga pengar på att “störa” sina potentiella kunder är det mer 

fördelaktigt att skapa intressant innehåll, optimera, publicera och marknadsföra innehållet 

samt mäta vad det är som faktiskt fungerar (Halligan & Shah, 2010). Enligt Kaplan och 

Haenlein (2010) är intressant innehåll en viktig faktor för att öka engagemang hos kunder. Ett 

intressant innehåll kan snabbt och enkelt delas och få spridning på sociala medier (Halligan & 

Shah, 2010). Barregren och Tegborg (2013) menar att det krävs att målgruppen anser 

innehållet vara av värde samt att innehållet ska utges av företaget. Dagens kunder är smarta 

och vet att de själva kan välja vilken information de ska ta del av samt om de ska välja att 

uppfatta innehållet som trovärdigt (Hipwell & Reeves, 2013. Beskrivet i Angel Wong An &. 

Rashad, 2015). Arhammar och Staunstrup (2016) beskriver att innehåll generellt inte bör 

innefatta säljmaterial eller information, då det är av störst betydelse när steget till köp är nära. 

Kilgour et al. (2015) styrker påståendet och menar att innehållet i köpprocessens senare del 

ska vara mer detaljerat och tungt då kunden redan har mycket kunskap inom ämnet (Kilgour 

et al., 2015). Istället för att inkludera produktegenskaper handlar innehållsmarknadsföring 

snarare om att målgrupperna exempelvis ska informeras om problemen som kan lösas och 

möjligheterna som skapas med hjälp av företagets produkter eller tjänster (Arhammar & 

Staunstrup, 2016). Det är viktigt att skapa ett intressant innehåll om företaget och dess 

produkter då chansen är större att andra hemsidor länkar till företagets hemsida (Halligan & 

Shah, 2010). Swani et al. (2017) beskriver att B2B företag bör undvika att publicera direkta 

köpuppmaningar på sociala medier samt att läsare av B2B-företag inte har direkta tendenser 

till att genomföra impulsköp utan är högt involverade och har noggranna inköpsprocesser. 

Läsarna kan till och med undvika företagsplattformar där säljfokuset är för högt, vilket 

därmed kan avskräcka visningar (Spekman & Dotson, 2009. Beskrivet i Swani, et al., 2017) 

och har därmed ingen positiv påverkan hos B2B läsare (Swani, et al., 2017). 

Rekommendationen från Swani, et al. (2017) är att B2B företag bör publicera innehåll i 

sociala medier som inkluderar information om varumärket såsom ny produktinformation, 

rapporter samt nyhetsartiklar. Författarna menar även att innehållet i sociala medier bör 

innefatta funktionella aspekter för att skapa kundengagemang då företag inom B2B 
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uppmärksammar sådant innehåll. Enligt Michaelidou et al. (2011) skapar en del innehåll mer 

engagemang än annat vilket enligt författaren kan bero på olika faktorer som exempelvis på 

branschspecifika förhållanden. 

 

Barregren och Tegborg (2013) likväl som Arhammar och Staunstrup (2016) menar 

att innehållet bör anpassas beroende på vart i köpprocessen kunden befinner sig. Vidare anser 

Kilgour et al. (2015) att det krävs att olika slags innehåll publiceras, beroende på den aktuella 

involveringen i företaget. Köparen saknar kunskap om företaget och dess verksamhetsområde 

i början av köpprocessen och köparen efterfrågar därmed generellt intresseväckande innehåll 

utan att specifikt beskriva företagets verksamhet (Barregren & Tegborg, 2013; Kilgour et al., 

2015). På så sätt menar författarna att nyfikenhet kan väckas. Ju längre in i köpprocessen 

kunden har nått, desto mer företagsspecifikt bör innehållet vara (Barregren & Tegborg, 2013). 

3.4.3 Relevans 
 
Holliman och Rowley (2014, s. 285) beskriver att B2B företag för digitalt innehållsskapande 

bör inkludera “skapande, distribuering och delning av relevant och aktuellt innehåll för att 

engagera kunder vid den lämpliga punkten av deras köpprocess, så det uppmuntrar dem att 

konvertera till ett affärsbyggande resultat” [fritt översatt]. Företag bör vidare skapa lämpligt, 

relevant och noggrant informationsinnehåll till kunder för att uppmana kunder att bli 

involverade för att på så sätt bli engagerade samt för att få dem villiga att besöka företagets 

plattformar (Islam & Rahman, 2016). Innehållet ska vara likt artiklar där tidlös information 

publiceras medan uttryckssättet i kanaler som syftar till att exempelvis sprida information och 

kunskap bör vara alldagligt men vårdat och uppvisa att innehållet är skapat till dess publik 

(Barregren & Tegborg, 2013). Genom att publicera relevant och övertygande innehåll genom 

de olika kanalerna till målgruppen, får företaget en god möjlighet att driva potentiella kunder 

till företagets webbsida (Holliman & Rowley, 2014). 

3.5 Kundengagemang i sociala medier  
3.5.1 Generellt om kundengagemang i sociala medier 
 
Kunder visar engagemang på olika sätt (Kumar, 2013). Kumar och Reinartz (2016) menar att 

värde genom kundengagemang bidrar till att identifiera och fastställa de rätta kunderna vilka 

är engagerade i företaget, som bidrar till företagets vinster samt som genererar värde. 

Aktiviteter genom sociala medier har en positiv påverkan på varumärkens kundengagemang 
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(Solem och Pedersen, 2016). Shen et al. (2010) beskriver att det under senare år har blivit allt 

vanligare att engagera kunder med hjälp av sociala nätverk. Av den anledningen upprättar 

företag officiella konton på sociala medier (ibid). Erkan (2015) beskriver att kundengagemang 

i sociala medier leder till att företagets synlighet hos kunden ökar och menar därför att 

marknadsförare vill skapa engagemang i sociala medier. Engagemang i sociala medier är 

enligt Swani et al. (2017) viktigt för marknadsförare att ta i beaktning då det kan leda till 

många konkurrensfördelar såsom ökad varumärkesmedvetenhet samt påverka företagets 

försäljning. Det kan också leda till att potentiella kunder attraheras, relationer byggs samt 

köpbeslut påskyndas (Swani, et al., 2014; Rapp et al., 2013). Vidare menar Kumar och 

Mirchandani (2012) att kundengagemang i sociala medier har en möjlighet att påverka ett 

företags marknadsföring och lönsamhet (Beskrivet i Swani, et al., 2017).  

3.5.2 Gillningar, kommentarer och delningar 
 
Kundengagemang i sociala medier antas bestå av andra engagemangsfaktorer även utöver 

utbyten, vilket kan innefatta kommentarer, gillningar och delningar (Gummerus et al., 2012; 

Kumar, 2013; Swani et al., 2017). På sociala nätverk kan individer välja att följa de 

varumärken som de gillar och välja att engagera sig med dessa varumärken genom att 

exempelvis dela sina tidigare erfarenheter med varumärket eller genom att kommentera olika 

inlägg (Islam & Rahman, 2016). Gällande B2B interaktioner har det enligt Bruhn et al. (2014) 

blivit allt vanligare att yrkesverksamma inom samma områden delar innehåll på 

företagsforum. Eftersom meningen är att människors sanna identitet på sociala medier ska 

användas och då information från vänner och bekanta anses vara mer trovärdig (Chu & Kim, 

2011), kan verktyget användas för att finna trovärdig information om olika varumärken 

(Naylor et al., 2012). Syftet är att innehållet som publiceras av B2B-företag i sociala medier 

ska delas vidare av inläggens läsare likväl som det ska skapa värde för dem, skapa sociala 

fördelar samt öka deras expertis genom att skapa informativa inlägg (Swani, et al., 2017). 

Värdet med att skapa följare är de engagemangsnivåer som visas genom kommentarer och 

gillningar av olika inlägg från företaget då de eventuellt även rekommenderar varumärket 

genom hela sitt nätverk på sociala medier (Lipsman, et al., 2012). Läsare av B2B-företags 

inlägg tenderar emellertid att sakna motivation till att skriva kommentarer då det kräver tid 

och resurser, oavsett vilket innehåll som inlägget förmedlar (Swani, et al., 2017). Författarna 

menar att B2B användare är mer villiga att gilla inläggen och gillningar blir därmed den 

primära källan för att mäta engagemanget i sociala medier inom B2B.  
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3.5.3 Trafikdrivning 
 
Hoffman och Fodor (2010) menar att sociala medier är ett instrument med god mätbarhet. 

Förutom möjligheterna att exempelvis mäta antalet kommentarer och delningar ges också 

möjligheten att se antalet klickningar som leder till andra webbsidor (Hoffman & Fodor, 

2010). Enligt Swani et al. (2017) kan användningen av länkar i B2B meddelanden i sociala 

medier öka engagemanget. Länkningarna från intresserade besökare bidrar till att 

företagsinformationen kommer högre upp bland resultaten vid en Googlesökning samt att fler 

kvalificerade och relevanta besökare kommer besöka hemsidan (Halligan & Shah, 2010).   

 

När ett meddelande till sociala medier skapas är det viktigt att det har ett tydligt syfte att 

skapa någon slags gärning (Safko, 2012). Det kan exempelvis innefatta att driva mer trafik till 

webben (ibid). När de väl har nått hemsidan är chansen större att de tar del av innehållet som 

företaget eftersträvar att läsaren ska ta del utav (Järvinen & Taiminen, 2016). Från ett 

innehållsmässigt perspektiv är hemsidan den plattform som är av störst betydelse, vilket i 

många fall även är kopplat till andra digitala plattformar (Arhammar & Staunstrup, 2016). 

Ökad trafikdrivning till hemsidan är nödvändigt för att ha framgång på internet (Nikoleva, 

2005) och Pan et al. (2002) menar att ökad trafik är av betydelse då visar att det finns ett 

intresse för hemsidan vilket indikerar potentiell försäljning. Vidare menar Benbunan och Fich 

(2004) att trafikdrivning ökar antalet besökare på en internetsajt och kan leda till ökad 

försäljning.  

3.6 Undersökningsmodell 
 
Undersökningsmodellen i figur 3.2 innehåller begrepp som tagits upp i den teoretiska 

referensramen. I uppsatsen studeras sociala medier hos företag verksamma inom B2B för att 

söka svar på hur sociala medier i dagsläget används samt dess potentiella användning av B2B 

företag för att skapa engagemang hos kunderna. Den sociala mediestrategin har delats upp i 

två centrala aspekter vilka är användning och innehåll. I den sociala medieanvändningen 

inkluderas sociala medieplattformar, kommunikationen i olika plattformar, både traditionella- 

och digitala, integreras för att nå ut till målgruppen samt frekvensen på användningen. 

Gällande innehåll i sociala medier inkluderas hur innehållet anpassas för målgruppen samt 

vilket innehåll som är och antas vara relevant och intressant. Lyckas B2B företaget använda 

sociala medier på rätt sätt och skapa rätt slags innehåll kommer det nå ut till kunderna. 
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Därefter är det innehållet som beslutar om kundengagemang av sociala medier kommer 

skapas i form av gillningar, kommentarer, delningar och/ eller trafikdrivning.  

 

 
Figur 3.2: Undersökningsmodell (källa: egen).  
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4 EMPIRISKT RESULTAT 
 
I kapitlet kommer resultatet från de genomförda djupintervjuerna att presenteras. 

Inledningsvis presenteras en tabell med företagen som har intervjuats och anonymiseringar 

har gjorts av de respondenter och företag som så önskat. De olika intervjuerna har slagits 

samman och jämförts för att finna mönster och avvikelser mellan respondenternas svar.   

 
4.1 Respondenter 
 
I tabell 4.1 beskrivs de respondenter som ingår i det empiriska resultatet. Tabellen inbegriper 

företagsnamnen, respondenternas namn samt befattning. En kort sammanfattning om 

respektive företag framkommer samt om och hur de i dagsläget använder sociala medier 

(strategiskt eller ej). Den finansiella informationen om företagen kommer från allabolag.se 

(u.å) och betecknar omsättningen från 2015. Gällande företagen vars sociala 

medieanvändning inte har varit relevant för studien har betecknats med “-”. De respondenter 

som har önskat att vara anonyma presenteras med ett anonymiserat namn. I tabellen 

framkommer också i vilket land respondenten arbetar i. 

Företagsnamn/ 
(koppling till 

Höganäs) 

Företagsbeskrivning Respondent, 
befattning och 

land 

Social 
medie-

användning 

Företag A Levererar programvaror och tjänster för 
konstruktion, produktdatainformation 
och design inom tillverkande industri, 
bygg och fastighet. 
 
Grundat 1989. 
Antal anställda: över 300. 
Omsättning: 829 Mnkr. 

Respondent A 
 
Field Marketing 
Manager 
 
Sverige 

Strategisk 
användning 

Företag B Ledande företag inom 
förpackningsindustrin. 
 
Grundat 1951. 
Antal anställda: över 3 800. 
Omsättning: ca 15 Mdkr. 

Respondent B 
 
Corporate Social 
Media Manager 
 
Sverige 

Strategisk 
användning 

SSAB Ledande företag inom stålindustrin. 
 
Grundat 1978. 
Antal anställda: över 14 500. 

Respondent C 
 
Marketing 
Manager 

Strategisk 
användning 



 
 
 

60 
 

Omsättning: ca 57,6 Mdkr. Finland 

Brandstedt 
Marketing 

Webbyrå som bland annat hjälper 
företag med sociala medier. Allt från 
enmans- till större företag. 
 
Grundat: 2010 
Antal anställda: 1 
Omsättning: 700-999 Tkr 

Respondent D 
 
Marknadsförings-
konsult 
 
Sverige 

Strategisk 
användning 

Audi 
 
(Tier 3/ OEM) 

Tysk biltillverkare. 
 
Grundat 1899. 
Antal anställda: - 
Omsättning: 59,3 Md Euro 

Respondent E 
 
Capacity Manager 
 
Tyskland 

-  

BorgWarner 
 
(Tier 2) 

Ledande komponentleverantör inom 
bilindustrin.  
 
Grundat: 1928. 
Omsättning: 1,63 Mdkr. 
Antal anställda: 357. 

Respondent F 
 
Supply chain 
Manager 
 
Sverige 

- 

SwePart 
Transmission 
 
(Tier 1) 

Tillverkare av kugghjul och växellådor 
för fordon och industri.  
 
Grundat: 1963. 
Omsättning: 427 Mnkr. 
Antal anställda: 216. 

Respondent G 
 
HR-chef 
 
Sverige 

Använder ej 

Gevorkyan 
 
(Tier 1) 
 

Ledande företag inom PM-teknologi i 
Europa.  
 
Grundat: 1996. 
Omsättning: - 
Antal anställda: 190. 

Respondent I 
 
Marknads-
koordinator 
 
Slovakien 

Strategisk 
användning 

Höganäs AB Ledande leverantör av metallpulver. 
 
Grundat: 1797. 
Omsättning: 3,62 Mdkr. 
Antal anställda: 1 800. 

Respondent H 
 
Project Manager 
 
Sverige 

Använder 
ostrategiskt 

Tabell: 4.1: Respondenttabell (källa: egen). 

4.2 Presentation av Höganäs AB 
 
Höganäs AB är en världsledande tillverkare av järn- och metallpulver. Företaget grundades 

1797 och var då en kolgruveindustri. De är verksamma inom marknaderna för bilar, 
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vattenrening samt industri och deras främsta område är komponenttillverkning till 

bilindustrin. Deras vision är: “Inspirera industrin att göra mer med mindre”. Deras tekniska 

support upplevs vara en av de främsta anledningarna till varför kunder väljer just Höganäs 

AB. Det kan sägas att det högre priset på produkterna uppvägs gentemot konkurrenterna 

genom Höganäs gedigna kunskap inom metallpulversproduktion och tekniska support. Det är 

ett starkt varumärke och väl rekommenderade bland sina befintliga kunder, men inte hos deras 

OEM. Höganäs är den definitiva ledaren inom området för PM för applicering inom 

bilindustrin. Emellertid uppstår det generella problemet att marknaden har stagnerat till följd 

av att bilar har blivit eldrivna, lättare och mindre. Potentialen för PM och för andra sorters 

pulver är stor men branschen vet i dagsläget inte om alla möjliga lösningar. Det råder en stor 

efterfrågan på nya lösningar men lösningarna måste grundligt bli testade och bevisade för att 

kostsamma problem ska undvikas. Höganäs är den enda aktören som kan driva PM till 

marknaden vilket innebär att deras roll måste vara proaktiv och visa de potentiella lösningarna 

för partners inom bilindustrin. Genom det måste lösningsstrategier kommuniceras och intern 

kunskap skapas.  

 

Höganäs anser sig vara kundorienterade då de lyssnar på kunderna och har förståelse för deras 

behov och önskemål. På grund av det uppfinner Höganäs nya lösningar till de befintliga 

behoven och håller kunderna uppdaterade på framtida utmaningar. Emellertid är Höganäs i 

dagsläget ett mer produktionsorienterat företag som vill övergå till att bli mer 

marknadsorienterat för att på så sätt utgå mer från kundernas behov. Höganäs inser att de 

måste börja lyssna mer på sina kunder, vilket kräver kommunikation, för att på så sätt veta 

vad kunderna vill ha. Höganäs är placerat långt ner i distributionskedjan men för att öka 

medvetenheten om dem vill Höganäs arbeta i en större del av distributionskedjan för att nå ut 

direkt till biltillverkarna, alltså till OEM företag. Framöver vill företaget således nå ut både till 

sina närmare kunder likväl som till OEM företagen. Höganäs AB vill införa en pull-strategi 

vilket också innebär att det krävs ett erbjudande, vilket emellertid kan ses som ett problem för 

Höganäs då det “enda” de erbjuder är ett pulver.   

 

Framöver vill Höganäs fokusera mer på digitala kommunikationsmedel. Redan i dagsläget 

använder företaget Facebook, LinkedIn, Twitter och YouTube men trots tillgängligheten på 

plattformarna inte har en etablerad strategi för dess användning.  
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4.3 Sociala medier inom B2B 
 
Enligt Respondent H är digitalisering av stor betydelse för alla företag och respondenten 

menar att alla företag bör vara en del av den digitala världen. Respondent H betonar även att 

sociala medier är viktigt inom Höganäs bransch. 

“Även om denna bransch är extremt kontroversiell och gammalmodig, så tror jag att ska man 

vinna i framtiden så måste man spela där sina framtida kunder finns. En 20 åring som 

använder sociala medier som sin sociala plattform idag kan vara vår kund om 10 år” 

(Respondent H, Höganäs AB) 

Respondent H beskriver vidare att sociala medier har en väldigt stor betydelse i dagens 

digitaliserade värld och att människor spenderar mycket tid på sociala medier. 

“Kan vi nå en motoringenjör som surfar på Facebook på väg till jobbet som söker efter en 

lösning som händelsevis innefattar järnpulver så har vi gjort vårt jobb rätt”. 

(Respondent H, Höganäs AB) 

Respondent H beskriver att tvåvägskommunikation och interaktion idag är en nödvändighet. 

För Höganäs menar respondenten att det är viktigt med kommunikation- och 

informationsspridning, inte minst genom sociala medier. Respondent D styrker påståendet och 

beskriver att sociala medier är viktigt i en B2B kontext. Även respondent B anser att sociala 

medier viktigt och att det inte längre är en valmöjlighet att finnas på sociala medier utan det är 

ett måste för alla företag då det allt mer integreras i vardagen. Likaså menar Respondent I 

menar att sociala medier är en del av vardagen och beskriver därför att sociala medier är 

viktigt för alla företag oavsett bransch. 

“I think social media in present time is important for every business, for every company, no 

matter in what kind of industry they do business. Time has changed, people are changing, as 

well as modern technologies. Today, social media is a natural part of marketing”. 

  (Respondent I, Gevorkyan) 

Vidare beskriver Respondenten B att företag kan välja att utesluta sociala medier men att ett 

problem uppstår då verktyget inte utesluts av dess omgivning. Respondenten menar därmed 

att det inte är en valmöjlighet att arbeta med sociala medier utan att alla företag måste kunna 

hantera det oavsett om de har egna sidor på sociala medier eller enbart indirekt arbetar med 

det. Respondent C och D beskriver också att användningen av sociala medier är av stor 



 
 
 

63 
 

betydelse för företag inom B2B och att det kan vara användbart för företag inom alla 

branscher. Respondent A anser att sociala medier är ett lättanvänt verktyg som helt enkelt bör 

användas. Lika självklart som att företaget har en hemsida, menar respondenten att också 

sociala medier bör användas. Respondent B menar att alla företag är påverkade av sociala 

medier, oavsett om de strategiskt arbetar med sociala medier så arbetar de likväl indirekt med 

verktyget. Respondent A anser också att sociala medier har kommit för att stanna och att det 

är ytterligare ett kommunikationssätt som de flesta kommer använda framöver. Respondent 

A, C och H menar att sociala medier blir allt viktigare i takt med att yngre generationer växer 

upp, men Respondent A menar också att verktyget likväl är viktigt för äldre målgrupper.  

 

Respondent D menar att sociala medier ger företag en möjlighet att interagera med sina 

kunder och även Respondent C menar att företagets intressenter (kunder, anställda, 

samarbetspartners etc.) finns i sociala medier och menar därför att det är av stor betydelse för 

företag att finnas tillgängliga i dessa kanaler då det möjliggör det för företaget att interagera 

med kunderna. Respondent D beskriver att sociala medier gör det möjligt för företag att förstå 

kunderna och deras krav och preferenser vilket de sedan kan använda för att bli bättre. Även 

Respondent A anser att sociala medier är en plattform där många kunder befinner sig och att 

ett budskap genom plattformen därför kan förmedlas. Eftersom människor finns på sociala 

medier menar Respondent D att företag ska finnas tillgängliga på dessa plattformar och på så 

sätt försäkra sig om att ingen konkurrent tar företagets plats. 

”Folket finns ju där ute någonstans ju, oavsett om du själv är intresserad av det så är det 

viktigt att du är där ute, man ska inte lämna marknaden till någon annan”.  

(Respondent D, Brandstedt Marketing) 

Respondent H och B menar att sociala medier gör att företag kan nå till rätt målgrupp och 

respondenterna anser att verktyget kan används av alla. Både Respondent C, D och G 

beskriver att sociala medier kan öka varumärkesmedvetenheten, vilket Respondent G menar 

att Swepart Transmission går miste om då de har valt att inte använda sociala medier då 

respondenten inte finner verktyget som relevant i dagsläget. Respondent C och D menar också 

att sociala medier har möjlighet att stärka företags position på marknaden och Respondent D 

menar att det kan leda till ökad försäljning. Konsulten beskriver att det inom B2B är den 

fysiska kontakten som är det viktigaste. Respondenten anser emellertid att sociala medier är 

ett bra medel som kan väcka ett intresse och leda till ett fysiskt möte med en potentiell kund, 
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vilket i sin tur kan leda till försäljning. Därmed anser konsulten att det är av stor betydelse för 

företag att vara aktiva i sociala medier då det kan leda till ökad lönsamhet och 

konkurrenskraft för företaget i fråga. Respondent B, C och D anser vidare att sociala medier 

kan användas för att skapa kundengagemang. Respondent D beskriver att företag har 

möjlighet att engagera sig med målgruppen genom att kommentera inlägg samt delta i 

kundernas aktiviteter. Respondent B tror till och med att användningen av sociala medier kan 

skapa mer kundengagemang än andra kanaler. Slutligen menar Respondent C att syftet med 

företags sociala medieanvändning är att skapa engagemang. 

4.4 Social medieanvändning 
4.4.1 Plattformar 
 
Alla respondenterna som i dagsläget använder sociala medier strategiskt är överens om att 

företag bör finnas tillgängliga i ett flertal plattformar då det gör det möjligt för företagen att 

nå en bredare målgrupp. Enligt respondent A kan sociala mediekanaler bidra till engagemang. 

Respondenterna beskriver emellertid att användningen av ett flertal plattformar är 

resurskrävande. Exempelvis menar Respondent C att sociala medieplattformar kräver mycket 

tid, kontroll samt innefattar ett högt tempo och att företag därför bör fokusera på de 

plattformar som är mest lämpliga för verksamheten samt de plattformar där den önskade 

målgruppen finns tillgänglig. Även Respondent A menar att B2B företag bör använda de 

plattformarna där målgruppen befinner sig och därmed lägga allt fokus på de plattformar som 

faktiskt prioriteras. Enligt respondent A är det viktigt att företag är uppmärksamma på de 

plattformar som är mest relevanta då medielandskapet förändras snabbt.   

 

Facebook 	

Respondent C beskriver att företaget använder Facebook då det är en plattform där deras 

målgrupp befinner sig. Vidare beskriver Respondent I att företaget använder Facebook då det 

ger företaget goda möjligheter att nå ut till kunder och leverantörer. Respondent D anser att 

Facebook är den mest effektiva plattformen för företag inom B2B då plattformen ger 

företagen möjlighet att nå ut till en bred målgrupp. Respondent A beskriver att människor har 

en yrkesroll men att de också är privatpersoner och menar därför att Facebook kan användas 

av företag inom B2B för att skapa medvetenhet. Respondent A anser emellertid att Facebook 

är en mer privat än yrkesmässig plattform och att det därmed kan vara svårt för företag inom 

B2B att skapa engagemang via Facebook. Facebook kan vara fördelaktigt om företag lyckas 
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uppvisa en personlig prägel. Respondent A beskriver att Facebook möjliggör en bra räckvidd 

vilket därmed gör det möjligt för företag att nå ut med sitt budskap till en större målgrupp till 

exempel genom att företagets medarbetare delar och kommenterar inläggen. Respondent A 

beskriver att Facebook inte har en lika professionell prägel och att människor utanför arbetstid 

eventuellt inte är intresserade eller mottagliga för arbetsrelaterad information. Respondenten 

menar därför att LinkedIn är ett lämpligare forum för B2B företag att använda sig utav. 

Respondent B anser att Facebook är till för alla och beskriver att Företag B använder 

verktyget för att uppvisa företagets olika ståndpunkter. Respondent B menar att Företag B på 

så sätt kan presentera sin personlighet genom Facebook. Respondenten menar vidare att 

Facebook är en utmärkt och relativt dominerande kanal där en stor spridning av engagerande 

innehåll möjliggörs vilket ger företaget goda möjligheter att nå sin målgrupp.    

 

LinkedIn 

Enligt Respondent D är LinkedIn en plattform som är bäst lämpad för företag inom B2B. 

Respondent A beskriver vidare att LinkedIn är den viktigaste sociala medieplattformen för 

Företag A i dagsläget då det är där företaget har flest kontakter och kunder samt att det är en 

plattform som inbegriper en bra räckvidd samt ger företaget möjlighet att skapa ett nätverk av 

professionella kontakter. Eftersom LinkedIn har en professionell prägel anser respondent A 

att det är ett bra verktyg för företagsanvändning och att det framöver kommer bli allt bättre. 

Respondent A anser att LinkedIn är den viktigaste plattformen för B2B företag och både 

Respondent A, C och I beskriver att det är den plattformen som just nu väcker mest 

engagemang. Även Respondent B beskriver att Företag B upplevt både upplevt högt 

engagemang samt hög följartillväxt på LinkedIn. Respondent C beskriver vidare att SSAB 

lyckas skapa engagemang via LinkedIn då kunderna som använder LinkedIn är öppna för 

professionellt nätverkande och att de därmed är mottagliga för affärsrelaterad information. 

”Everyone knows why everyone is there, so it is easy to talk business”. 

(Respondent C, SSAB) 

Även Respondent I beskriver att företaget använder LinkedIn då plattformen möjliggör 

professionellt nätverkande. Respondenten beskriver att LinkedIn är en av de plattformarna 

som skapar mest engagemang hos företagets kunder. Även Respondent B menar att LinkedIn 

är en affärsinriktad och värdefull plattform för Företag B, främst när de vill nå olika företag 

genom att använda personas och på så sätt stärka sina kundrelationer. Respondenten menar att 
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möjligheten att nå en tydligt uppsatt målgrupp emellertid inte alltid är enkelt som det 

exempelvis är på Facebook och menar att publiceringar på LinkedIn kan enbart göras med 

begränsade format varav det visuella intresset inte blir så stort som i andra kanaler såsom på 

Facebook.  

 

Twitter 

Respondent D anser att Twitter kan vara användbart för företag inom B2B då plattformen ger 

företaget en möjlighet att delta i olika diskussioner. Emellertid beskriver respondenten att 

Twitter kan vara svårt att använda då det krävs ett intresse för det samt att det kan vara svårt 

för företag att nå en större målgrupp. Vidare beskriver Respondent C att SSAB använder 

Twitter då företagets målgrupp använder plattformen. Respondenten beskriver att Twitter är 

en plattform som håller ett högt tempo och menar att det krävs mycket resurser för att hålla 

kanalen uppdaterad. Respondent A menar att det i dagsläget finns få fördelar med Twitter och 

anser att det är en svår kanal att arbeta med. Företag A använder emellertid plattformen, men 

enbart vid events. Enligt respondent B är Twitter en plattform som håller ett högt tempo och 

är ett bra medium att få ut nyheter. Enligt respondent B är det svårt för företag att bygga 

relationer genom Twitter då det kräver mer utav företaget. Respondent I beskriver att 

företaget inte använder Twitter.   

 

Instagram 

Enligt Respondent D finns det fördelar med användningen av Instagram. Respondenten menar 

bland annat att plattformen är enkel att använda. Respondent D beskriver även att plattformen 

medför nackdelar då inte allt innehåll som publiceras i plattformen uppmärksammas. 

Respondent A anser att Instagram är ett bra media för företag och konsumenter som vill skapa 

inspiration genom att visa fina bilder. Respondent A menar att en talande eller vacker bild kan 

hjälpa till att skapa förståelse och väcka nyfikenhet på ett sätt som en ren text inte kan. Efter 

att ha kollat på bilden är också chansen större att personen väljer att läsa texten. Eftersom 

Företag A säljer programvaror anser respondenten inte att det finns tillräckligt intressanta 

bilder att dela. Respondent A beskriver att Företag A därför valt att inte använda Instagram 

utan väljer att prioritera andra plattformar där företagets målgrupp finns tillgänglig. 

Respondent B beskriver att Instagram är ett bra sätt för företag att visuellt visa upp sin 

personlighet. Respondenten beskriver att plattformen inte är direkt anpassad för 

företagsanvändning, utan förutsätter att inläggen publiceras från en individs telefon. 
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Respondent B beskriver vidare att Instagram är en plattform där företagens personlighet kan 

visualiseras i ett bildformat. Däremot beskriver respondent B att Företag B inte använder 

Instagram aktivt då de inte funnit ett sätt att vara tillräckligt personliga och menar att företaget 

avvaktar med användandet av Instagram tills de finner tid och rätt fokus till det. Även 

Respondent H och I beskriver att företagen i dagsläget inte använder Instagram och 

Respondent I beskriver att plattformen inte anses vara lämplig inom Gevorkyans bransch.  

“I believe people love Instagram-photos of a beautiful girl but I don´t think they would like 

metal parts. But who knows what the time will bring.  

(Respondent I, Gevorkyan)  

Däremot beskriver Respondent C att Instagram är en av de plattformarna som skapar mest 

engagemang hos SSABs kunder i dagsläget. Respondent C beskriver att engagemang skapas 

via Instagram då innehållet som publiceras i plattformen är utformat på ett sätt som talar 

direkt till kunden.  

 

YouTube 

Respondent D anser att företag bör prioritera rörlig media då det ger kunder en möjlighet att 

använda ett flertal sinnen. Respondenten anser därför att YouTube är en effektiv kanal då 

företaget kan använda plattformen för att sprida information om produkter och tjänster. 

Respondenten menar även att videoklippen kan integreras genom att delas på andra 

plattformar. Respondent D beskriver dock att plattformen är tidskrävande då det kräver att 

företaget skapar videoklipp. Även respondent B menar att YouTube är en kanal som ger 

företag många funktioner och möjligheter. Respondenten styrker Respondent D påstående och 

menar att YouTube kan användas i många kontexter såsom på företagets hemsida eller i andra 

sociala mediekanaler. YouTubes förmåga att få tittaren engagerad genom att agera efter att ha 

sett videoklippet har på senare tid förbättrats, vilket är gynnsamt för företaget i fråga då 

företaget vill ta tillvara på tittarens intresse och därefter föra över användare till egna kanaler 

för konvertering till kontakt eller att de agerar på annat sätt. Enligt respondent A är YouTube 

är en stor kanal där många människor befinner sig och där möjlighet ges till att enkelt få en 

överblick över företagets publicerade filmer. Respondent A anser att plattformen är viktig och 

likt Respondent D anser respondent A att plattformen kommer få allt större fokus i framtiden. 

Respondent A tror att rörlig media är fördelaktigt vid inlärning då tittaren på ett pedagogiskt 

sätt kan skapa en god förståelse. Exempelvis kan individer få förståelse över hur en produkt 
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eller programvara fungerar. Påståendet styrks av Respondent I som beskriver att Gevorkyan 

använder YouTube för att göra det möjligt för andra få ökad kunskap om produkten som 

företaget erbjuder.     

4.4.2 Integrerad kommunikation 
 
Respondent A menar att företag bör förmedla samma grundläggande budskap i de olika 

plattformarna för att förhoppningsvis skapa tydligare kommunikation. Även Respondent D 

beskriver att B2B företag bör se till att de budskap som sänds ut i olika plattformar bör vara 

någorlunda lika. Respondenten menar att det är nödvändigt för att inte förvirra mottagaren om 

vem avsändaren är. Respondent C beskriver att integrerad kommunikation i sociala medier är 

av betydelse då det ger SSAB en möjlighet att kommunicera på ett enhetligt sätt i de olika 

plattformarna. Respondent C beskriver dock att användningen av integrerad kommunikation 

kan leda till att budskapet uppfattas som enformigt av respondenterna. Respondent A anser 

dock att risken är liten att mottagaren ska uppfatta budskapet som enformigt utan anser 

snarare att det förstärker budskapet kring vad som är intressant eller viktigt. Respondent B 

menar att företagets budskap i olika kanaler inte bör vara identiska men att de bör samverka 

för att uppnå optimal effekt. Respondenten beskriver att målgrupperna har olika behov som 

företaget ska möta genom samverkande- och integrerad kommunikation. Respondent B 

beskriver vidare att Företag B planerar sin kommunikation för att säkerställa att det finns en 

röd tråd kring det företaget kommunicerar. Däremot menar respondent B att företag inte får 

bli för trångsynta och enbart fokusera på integrerad kommunikation då det kan bli för 

kontrollerat vilket inte möjliggör målgruppsanpassning då kunderna inte får något utrymme 

att påverka innehållet i olika plattformar. Respondent B beskriver vidare att målgrupperna 

förväntar sig olika saker av företaget. Respondenten anser dock att det är viktigt att det råder 

en överensstämmelse i det som kommuniceras och att det är samma slags Företag B som 

kommuniceras överallt. Respondent B beskriver att budskapet till grunden bör vara detsamma 

men menar att det som kan skilja sig mellan olika plattformar är hur olika saker 

kommuniceras. 

 

Utöver integration av sociala mediekanaler anser Respondent C att traditionell och digital 

media bör integreras. Respondent C anser att det är en effektiv metod då kanalerna 

kompletterar varandra och att mottagaren på så sätt får se budskapet upprepade gånger. 

Vidare beskriver respondenten att en kombination av digital och traditionell media gör det 

möjligt för företaget att nå ut till olika målgrupper. Respondent C beskriver att SSAB i 
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dagsläget kombinerar traditionell och digital media genom att publicera samma innehåll i 

tryckta tidningar, webbsidan och sociala medier. Vidare anser respondent B att 

kombinationen av traditionell och digital media funkar bäst då kanalerna kompletterar 

varandra på ett bra sätt. Till exempel menar respondent B att digitala branschtidningar och 

nyhetsbrev leder till stark konvertering. Respondenten menar vidare att sociala medier i sin 

tur kan bekräfta och stödja branschtidningarna och även där skapa högt engagemang samt en 

relativt hög konverteringsgrad. Respondent D beskriver att det i en del situationer kan vara 

bra använda både traditionell och digital media och anser att det är en effektiv metod för de 

företag som har de resurser som krävs för det. Respondent D beskriver vidare att det är 

marknadsföringssyftet som avgör huruvida traditionell och digital media ska kombineras eller 

inte. I de situationer då företaget vill nå en stor målgrupp menar konsulten att det inte räcker 

med att sända ut ett budskap i en kanal utan beskriver att det krävs ett flertal kanaler för att 

lyckas nå målgruppen effektivt. Respondent D beskriver dock att många företag börjat övergå 

till att endast använda digital media då ger en bättre avkastning på investerade resurser 

jämfört med traditionell media. Det bekräftas av Respondent C som menar att sociala medier 

möjliggör en större delaktighet av målgruppen jämfört med traditionell media. Respondent A 

anser att betydelsen av traditionell media blir av allt mindre då det är allt färre som läser 

branschtidningar då allt blir mer digitalt, vilket gör att det blir allt svårare att använda 

traditionell media. Emellertid menar respondenten att det är viktigt att ta i beaktning att 

människor väljer att befinna sig på olika kanaler. Respondent A beskriver därför att det kan 

vara en god idé att kombinera sociala medier med traditionell media i de fall då traditionell 

media fungerar effektivt hos företaget.   

4.4.3 Frekvens 
 
Respondent C och I anser att frekvent användning av sociala medier är viktigt och respondent 

C beskriver att det kan leda till ökad synlighet och därmed även ökad 

varumärkesmedvetenhet. Respondent C beskriver vidare att SSAB publicerar innehåll i 

sociala medier varje dag och beskriver att antalet inlägg som publiceras dagligen varierar men 

att de försöker publicera innehåll i minst en plattform varje dag. Respondent B menar däremot 

att företag inte kommer bli saknade om de försvinner från sociala medier. Det medför att det 

enbart är företaget självt som förlorar på att inte vara aktivt på sociala medier, då de går miste 

om ett tillfälle att synas. Respondent C beskriver att användningen av sociala medier kräver 

planering och resurser då företag bör publicera innehåll minst ett par gånger i veckan. 

Respondent C menar därför att de företag som inte har de resurser som krävs för att använda 
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sociala medier frekvent, inte bör använda sociala medier alls alternativt att de bör fokusera på 

att publicera innehåll i ett fåtal plattformar. Både Respondent B och C betonar vikten av att 

sätta kvalitet framför kvantitet. Respondent C anser att innehållet som publiceras i sociala 

medier bör anpassas till plattformen och målgruppen som finns tillgänglig där och att det 

därmed är kvaliteten på innehållet som publiceras som är av betydelse snarare än kvantiteten. 

Respondent B menar också att det inte ska publiceras sådant som redan har tagits upp utan 

istället försöka hitta nya vinklar. Det styrks av Respondent C som menar att företag bör 

undvika att publicera innehåll i onödan, men menar vidare att de bör tänka på att följare 

förväntar sig att företaget ska publicera innehåll i sociala medier varje vecka.  

 

Respondent C menar att uppdateringar på sociala medier aldrig kan ske för frekvent. 

Respondenten beskriver emellertid att företag bör hitta en balans för hur mycket innehåll som 

bör publiceras. Likväl menar respondent B att inlägg på sociala medier inte ska ske enbart för 

att det är dags enligt vad som planerats. Därmed gäller det att bland annat få skaparna av 

innehåll motiverade till att skapa nytt innehåll likväl för att se vad som i dagsläget är aktuellt. 

Respondent D anser däremot att företag bör planera sin sociala medieanvändning och i 

förhand bestämma vilka dagar de ska publicera inlägg i de olika sociala plattformarna. 

Konsulten beskriver emellertid att det är nödvändigt för företag att publicera innehåll i de 

sociala plattformarna minst en gång i veckan. 

”Regelbundenhet är viktigt”.  

(Respondent D, Brandstedt Marketing) 

Respondent A anser att innehåll bör publiceras frekvent då företaget ska ha en plan som sedan 

bör följas. Respondent A beskriver att datumen för när olika inlägg av Företag A ska 

publiceras bestäms i förväg, likväl som vad de olika inläggen ska länka till samt vad 

mottagaren förväntas eller uppmanas till att göra.  

 

Vidare menar Respondent C att huruvida ett företag kan använda sociala medier frekvent eller 

inte beror på antalet plattformar företaget använder samt plattformens karaktär. Respondent C 

menar att en del plattformar som till exempel Twitter har ett högre tempo än andra plattformar 

vilket kräver att företag måste publicera innehåll ett flertal gånger i veckan. Det skiljer sig 

från Facebook och LinkedIn där tempot är lägre och Respondent C menar därför att frekvent 
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användning av dessa plattformar inte är lika nödvändigt. Att arbeta med frekvent användning 

av LinkedIn är däremot någonting som Företag A arbetar aktivt med.  

4.5 Innehåll i sociala medier  
 

4.5.1 Målgruppsanpassning 
 
Enligt Respondent C och I bör företag ta budskapets mottagare i beaktning vid utformandet av 

det innehåll som ska publiceras i sociala medier. Det innebär att företag bör veta vem som är 

budskapets mottagare, det vill säga att företaget måste känna till målgruppen som de vill nå ut 

till. Respondent A, C och I beskriver att det är viktigt att målgruppens preferenser tas i 

beaktning vid utformandet av innehåll som publiceras i sociala medier. Respondent A 

beskriver att det annars inte är möjligt för budskapet att nå fram:  

”Har du inte förstått dina kunders behov spelar det ingen roll hur mycket du försöker sälja in 

dina produkter eller tjänster” 

(Respondent A, Företag A) 

Respondent G styrker Respondent C:s påstående och menar att det är av stor betydelse att 

vara lyhörd förstå kundernas preferenser.  Respondent D anser vidare att det är av stor 

betydelse för företag inom B2B att anpassa innehållet efter kundernas preferenser då det ger 

företaget en möjlighet att fånga kundernas uppmärksamhet och därmed bevara dem. 

Respondenten anser emellertid att det kan vara en utmaning för företag då kunder alltid är 

olika och därmed alltid har olika preferenser, vilka kan vara svårt för företag att identifiera. 

”Om du inte utgår ifrån kundens preferenser kan du nog tappa dem” 

                  (Respondent D, Brandstedt Marketing) 

Vid innehållsskapandet menar Respondent B det är viktigt att inte enbart se till innehållet som 

företaget vill få sagt utan också se till vad målgruppen anser vara intressant. Respondenten 

menar därmed att det är viktigt att ta hänsyn till de berörda målgrupperna vid utformandet av 

innehåll och att företag därmed bör lyssna och skapa en förståelse över kunderna och deras 

situation. Respondent B menar att det är viktigt att:  

”förstå vad folk pratar om då vi inte hoppar in i festen och börjar prata om helt fel”.  

(Respondent B, Företag B) 
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Ett allmänt råd menar Respondent B är att vara lyhörd för att sedan kunna skapa intressant 

innehåll vilket Respondent C beskriver möjliggör kundengagemang. Vidare beskriver 

Respondent C att insikt om målgruppens preferenser med enkelhet kan erhållas genom att se 

till vad målgruppen uppskattar i sociala medier. Det innehåll som visar sig skapa mest 

engagemang menar respondenten i sin tur kan användas för att därefter skapa nytt men 

liknande innehåll. Genom att ha använt sociala medier på ett avvaktande och utforskande sätt 

och att ha publicerat det innehåll som de har kunnat hitta, har Företag B allt mer börjat 

strukturera och använda sociala medier för målgruppsanpassning samt börjat lägga pengar på 

det. Respondent B beskriver att Företag B på senare tid har börjat anpassa innehållet i sociala 

medier till målgruppen som de vill nå vilket har gjort det möjligt för Företag B att nå ut till 

betydligt fler med sitt budskap. De har nu börjat arbeta med personas som gör att kvaliteten 

på innehållet förbättrats då innehållet anpassas bättre till målgrupperna.  

4.5.2 Intressant innehåll  
 
Enligt Respondent I är det viktigt för företag att skapa intressant innehåll då det gör det 

möjligt för företag att attrahera kunder. Vidare menar Respondent A att det är viktigt att skapa 

nyfikenhet i människors sociala medieflöden vilket kan göras genom att publicera tilltalande 

bilder och anpassa texten för att kunna se all text utan att behöva klicka någonstans. Alltså ska 

texterna vara kortfattade. Respondent A anser att bilder är viktiga för intressera läsarna. 

Sociala medier är bra för att skapa nyfikenhet och respondent A beskriver:  

”försök att få personen på andra sidan nyfiken på dig, bjud på innehåll!”.  

(Respondent A, Företag A) 

Nyfikenhet kan enligt respondent A även skapas genom att lyfta upp problem som 

förekommer hos målgruppen eller viktiga aspekter att tänka på vid köp av företagets 

produkter, eller på något sätt publicera information som troligtvis kan vara av intresse hos 

målgrupperna. Respondent B menar vidare att innehållet inte enbart ska innehålla rätt 

säljargument utan det är viktigt att företaget förstår mottagaren och anpassar innehållet efter 

det. Respondent B beskriver att Företag B har många målgrupper varav olika mottagare har 

kommit olika långt i sin kontakt med företaget och därmed behövs olika informationstyper 

beroende på var i processen mottagaren befinner sig. Därmed menar respondenten att det 

alltid kommer finnas innehåll som är riktat till en specifik grupp av mottagare. Respondent B 

menar att sociala medier handlar om en viss del av processen och att när kontakten med 

målgruppen är väletablerad kan det vara fördelaktigt att nå mottagaren på andra sätt. 



 
 
 

73 
 

Någonting som ska undvikas menar respondent B är att företaget pratar om sig självt. Istället 

för att enbart prata om företagets styrkor och saker de har uppnått kan det förmedlas indirekt 

genom rätt handlingar och utstrålning. Vidare anser Respondent A att det är viktigt att 

inläggen som publiceras på sociala medier inte är för säljande då reklam på sociala medier 

inte är någonting som uppskattas. Istället anser Respondent A att människor vill erhålla 

kunskap för att sedan kunna fatta sina egna beslut. Även Respondent D beskriver att 

innehållet i sociala medier bör vara av god kvalitet som inte bör fokusera för mycket på 

försäljning då det finns en risk att kunden tröttnar. Respondent D menar att innehållet i sociala 

medier snarare bör fokusera på vad företaget kan göra för kunderna. På så sätt kan företaget 

fånga kundernas uppmärksamhet och intresse. Respondent G anser däremot att företag bör 

vara upplysande i sin kommunikation med kunder och menar att företag bör förse sina kunder 

med information om företaget, dess produkter samt vad de kan erbjuda kunden. Respondent D 

menar att intressant innehåll kan leda till ökat förtroende för företaget vilket i sin tur kan leda 

till att kunden ingår en affärsrelation med företaget. Respondent A anser att inläggen ska 

göras intressanta då det kan skapa en mening och förståelse exempelvis kring varför kunden 

kan ha nytta av att klicka sig vidare till hemsidan. 

4.5.3 Relevans 
 
För att innehåll i sociala medier ska uppfattas som relevant menar Respondent C att innehållet 

bör utformas olika beroende på vilken plattform det ska publiceras i. Respondent C menar att 

företag bör tänka på vilken eller vilka plattformar de använder vid publicering av innehåll då 

varje plattform är unik och har en särskild karaktär. Respondent C beskriver att SSAB har 

identifierat varje plattforms unika karaktär samt identifierat den målgrupp som befinner sig i 

varje plattform och baserat på det utformat innehåll som sedan publiceras i respektive 

plattform. Respondent C menar att relevant innehåll bör anpassas efter målgruppen och tala 

direkt till dem. Huruvida ett innehåll kan anses vara relevant eller inte beror enligt 

Respondent C och I på budskapets mottagare. Enligt Respondent B är det ingen svårighet att 

nå ut till en stor mängd då det med enkelhet görs genom att betala för det. Problematiken är 

att finna en affärsrelevans samt att innehållet ska upplevas relevant och personligt för 

åskådaren. Respondent B menar att det i förväg inte går att förutsäga vilka ämnen som ska tas 

upp vid specifika tillfällen. Istället krävs flexibilitet för att inte missa uppkommande 

möjligheter.  

 

Företag A är verksamma i fem olika länder och kan både välja att publicera inlägg globalt 
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likväl så att det enbart når den lokala marknaden. För att göra inläggen relevanta för den 

specifika marknaden menar respondent A att det krävs anpassning och att inlägg som 

publiceras globalt skrivs på engelska medan hänsyn tas till de lokala språken för lokala 

publikationer, vilket är någonting som är viktigt hos företag A för att enbart förmedla relevant 

information för målgrupperna i de olika länderna. Lyckas företaget skapa ett relevant innehåll 

blir följden att de når fler människor:  

”När man gör ett inlägg som berör målgruppen ser man snabbt om man når ut. Att inlägget 

ses av många och att ditt inlägg gillas, delas och kommenteras av många är goda tecken på 

att man är på rätt väg och att du uppfattas som en seriös partner”. 

(Respondent A, Företag A) 

Respondent A anser även att tydlighet är viktigt i inlägg då det ska ges förståelse kring varför 

man exempelvis ska klicka på en länk och respondenten menar att det finns många typer av 

innehåll som lämpar sig väl för sociala medier. Resultatet av ett relevant innehåll kan variera 

och Respondent C menar att det bland annat kan resultera i ökat antal besökare på företagets 

hemsida, att målgruppen klickar på en länk eller att de agerar på annat sätt. Respondent B 

menar att relevant innehåll kan leda till att den direkta påverkan bli större och kampanjerna 

kan uppnå eller överträffa målsättningen. Varumärkets värde kan också öka, vilket emellertid 

är svårare att mäta.   

 

Publiceras irrelevant innehåll på sociala medier menar respondent B att kostnaden blir att 

företaget inte uppnår sina mål och att en potential missas. Även Respondent I beskriver att 

irrelevant innehåll kan leda till att företaget inte uppnår sina mål. Enligt Respondent B krävs 

det att något radikalt fel publiceras för att företaget ska ta stor skada av ett innehåll i sociala 

medier. Enligt Respondent C kan irrelevant innehåll resultera i att målgruppen misstolkar 

budskapet och att fel budskap sprids i sociala medier vilket inte skapar kundengagemang. 

Respondent C menar att företag ödslar resurser vid skapandet av irrelevant innehåll då tid och 

pengar läggs på att skapa innehåll som inte skapar kundengagemang. Respondent B menar att 

det inte enbart går att förlita sig på att en stor volym av människor sagt någonting, utan att 

snarare se till vad som är relevant. Företag A som är ett icke-kommersiellt bolag ser inte lika 

stora risker med eventuella följder av att publicera irrelevant innehåll. Respondent C menar 

att SSAB vid ett flertal tillfällen skapat innehåll som uppfattas som irrelevant av målgruppen 

och som därmed inte lyckats engagera målgruppen i någon större utsträckning. 
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4.6 Innehåll: produktionsavdelning 
 
PM 

Respondent E känner till PM, vilket är produkten som Höganäs erbjuder. Respondenten tror 

att teknologin används i Audis tillverkningsprocesser. Respondenten är emellertid osäker på i 

vilket steg av processen teknologin används. Respondent F känner också till PM emellertid 

har respondenten ingen djupare kunskaper om det. Emellertid är det någonting Respondent F 

personligen skulle vilja veta mer om. Respondent F beskriver att BorgWarner köper in 

sintrade detaljer till sin fabrik i Ungern, då de har insett att just de komponenterna är mest 

kostnadseffektiva. Respondent G beskriver att Swepart Transmission samarbetar med 

Höganäs och menar därför att företaget känner till PM.   

 

Viktiga aspekter inom bilindustrin  

Respondent F beskriver att bilindustrin är en av branscherna med högst krav och då Sverige är 

ett relativt högkostnadsland menar respondenten att svenska fabriker måste bli bättre och mer 

effektiva för att lyckas upprätthålla konkurrenskraft mot fabriker placerade i övriga världen 

såsom i Östeuropa. Därför försöker BorgWarner ständigt driva nya projekt, effektivisera och 

finna nya lösningar. Det stämmer överens med Audi då Respondent E beskriver att företaget 

ständigt vill förbättra sina bilar och erbjuda konsumenterna nya teknologier, vilket innebär att 

företaget måste använda nytt material och nya teknologier vid produktionen av bilarna.  

 

Respondent E menar att kvalitet är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till i Audis 

produktionsprocess. Respondenten menar att kvalitetskraven på Audis bilar ständigt ökar. 

Respondenten menar därför att bättre material behövs för att uppfylla de ökade 

kvalitetskraven. Även Respondent F menar att kvalitet är en viktig aspekt som BorgWarner 

tar hänsyn till i sin produktion. Respondent F beskriver att BorgWarner arbetar  med att 

minska antalet komponenter för att reducera komplexiteten samt minska risken att 

kvalitetsproblem uppstår.  Respondent G beskriver vidare att produktkvaliteten ska vara jämn 

då kvaliteten inte heller ska vara för bra på grund av att kvalitet är kostsamt och det viktigaste 

är att kundens kvalitetskrav upprättas. Kugghjulen som Swepart Transmission producerar 

utsätts för enorma krafter och behöver därför vara hållbara vilket innebär att järnet inte får 

vara felbearbetat då det kan spricka. Således är kvalitetsaspekten av stor betydelse och de 

tillåtna felmarginalerna är små.   
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Respondent E beskriver också att kostnadseffektivitet är av stor betydelse och respondenten 

beskriver vidare att Audi inte använder alla nya teknologier på grund av de höga kostnaderna 

som det medför. Respondent E menar att företag inom bilindustrin producerar stora volymer 

och att företagen därmed vill ha så kostnadseffektiva tillverkningsprocesser som möjligt. 

Respondent E menar att huvudmålen inom bilindustrin är att tillverka högkvalitativa 

produkter till ett så lågt pris som möjligt. Respondenten beskriver även att företaget i 

framtiden vill ändra sin produktionsprocess för att bland annat göra produktionen ännu mer 

kostnadseffektiv. 

 

Enligt Respondent F är kostnadseffektivitet av stor vikt för BorgWarner och respondenten 

menar att företaget ser till varenda skruv för att kostnaderna ska hållas nere. Respondent F 

beskriver att det är låga kostnader som möjliggör framtida affärer samt att nuvarande affärer 

kan kvarhållas och menar att det därför företaget eftersträvar låga kostnader. Även 

Respondent G beskriver att kostnadsaspekten är av central betydelse då respondenten menar 

att det är en förutsättning till att överleva i den pressade branschen. Respondent G beskriver 

att Swepart Transmissions framtidsmål är att bli bättre på att arbeta med Lean- production, 

vilket respondenten definierar som effektiv eller resurssnål produktion och att ”kunna 

tillverka mer med mindre resurser”.  Anledningen till det menar respondenten är att ”allting 

som minskar resurserna minskar kostnaderna och ger ökad vinst”.  

 

Respondent E beskriver miljö som en viktig faktor som Audi tar hänsyn till i sina 

tillverkningsprocesser. Respondent E menar till exempel att företaget försöker se till att 

bilarna produceras på ett sätt som är miljövänligt, det vill säga att det inte sker för mycket 

föroreningar vid produktionen. Likaså arbetar BorgWarner med att reducera vikt och kostnad 

för att kunna erbjuda attraktiva produkter till kunder likväl som att det tillslut också blir mer 

miljövänligt. Respondent G beskriver att Swepart Transmission är certifierade enligt ISO 

14000 vilket innebär att hänsyn också tas till miljöaspekter.   
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4.7 Kundengagemang i sociala medier 

4.7.1 Generellt om kundengagemang i sociala medier 
 
Hur engagemang uppvisas i sociala medier anser Respondent B är beroende på syftet med 

innehållet som publiceras i sociala medier. Är syftet att skapa varumärkes-stärkande innehåll, 

menar respondent B att det räcker att ett högt engagemang uppvisas. Är syftet med innehållet 

däremot att få läsaren att läsa mer exempelvis om en specifik lösning, mäts engagemanget på 

om de faktiskt klickar sig vidare och faktiskt läser mer om lösningen. För Företag B uppfylls 

målet först då om läsaren fann innehållet som intressant och därmed kontaktade företaget för 

att få mer information. Uppfylls ett sådant webbaserat mål tyder det på att företaget funnit en 

affärsrelevant målgrupp. Emellertid anser respondent B att det behövs en kombination och 

därmed är det också viktigt med mål som syftar till eller inkluderar branding content.  

 

4.7.2 Gillningar, kommentarer och delningar 

Respondent A menar att det är viktigt med engagemang i sociala medier då många använder 

sociala medieplattformarna dagligen. Enligt respondent A kan engagemang i form av 

gillningar, kommentarer och delningar leda till att inläggen får spridning inom nätverken 

vilket därmed ökar räckvidden. Respondent D och I anser också att engagemang i sociala 

medier är viktigt och Respondent D beskriver att engagemanget visar om inlägget skapat en 

bra räckvidd. Respondent B anser att allt engagemang från kunder är viktigt då det signalerar 

att företagets innehåll har värde för rätt människor.  Respondenten menar även att gillningar, 

kommentarer och delningar leder till att företagets innehåll blir synligt i kundernas egna 

kanaler vilket är fördelaktigt då räckvidden och trovärdigheten ökar. Respondent A beskriver 

även att engagemang i sociala medier kan leda till att företaget skapar kontakter och erhåller 

information i de plattformarna där kunderna redan befinner sig. Respondent B menar att 

kundengagemang i sociala medier hjälper företaget att planera nytt innehåll utifrån de 

indikationer de får från kunder. Respondent G tror eventuellt att sociala medier skulle kunna 

leda till engagemang och att det i så fall skulle krävts att de profilerade sig på ett tilltalande 

sätt för kunden. I dagsläget engagerar de kunder genom personlig kontakt, vilket företaget 

idag anser är mest effektivt för just Swepart Transmission och som de vill lägga allt större 

fokus på framöver.   

 

Enligt Respondent D visar kunder engagemang i sociala medier genom att gilla, kommentera 
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eller dela innehållet som företaget publicerat i sociala medier. Respondenten beskriver att 

engagemang i sociala medier kan uppnås genom att publicera innehåll som kunder tycker är 

intressant. Vidare beskriver Respondent C att antalet gillningar, delningar och kommentarer 

indikerar hur högt engagemang som skapats. Respondenten beskriver att antalet följare är ett 

mått på kundengagemang i sociala medier. Respondent C beskriver även att antalet besök som 

gjorts på företagets hemsida från de olika plattformarna indikerar hur högt kundengagemanget 

är. Vidare menar respondent B att ett engagemangsmått kan vara delningar av ett inlägg för 

att skapa en större företagsmedvetenhet.  

”Vi försöker hitta olika enkla processer [...] att möjliggöra för olika grupper av anställda för 

att kunna dela olika typer av nyheter”.  

(Respondent B, Företag B) 

På så sätt kan exempelvis säljare dela innehåll som aktiverar köpsignaler från kundgrupper. 

Väljer kunderna att i sin tur dela inlägget vidare kan kundengagemang skapas. Utifrån det kan 

säljare kontakta kunderna. Företag B anser även att företag bör fokusera på sina anställda för 

att få dem att representera företaget. Även respondent A menar att företagets anställda kan 

utnyttjas för att dela och kommentera företagets inlägg och därmed nå ut till en större 

målgrupp. Respondent A anser att sociala medier är en bra mediekanal för interaktion med 

kunder men beskriver att det trots det inte är många som väljer att faktiskt interagera. Till 

exempel är det inte många som väljer att kommentera eller gilla. Det sker emellertid mer 

kommentarer när inlägget är personligt snarare än företagsmässigt då engagemanget istället 

får mätas genom antalet visningar, gillningar, delningar och trafikdrivning till hemsidan. 

Respondent A beskriver att i de fall då företaget exempelvis insett att målgruppen befinner sig 

på LinkedIn, kan det enligt respondent A vara en god idé att låta medarbetare skaffa sig stora 

nätverk för att sedan låta dem dela företagsinformationen på sina konton. Respondent A 

beskriver att företag A arbetar mycket med att få sina medarbetare att gilla och dela inläggen 

som företaget publicerat.   

 

Respondent D anser även att inlägg som uppvisar mindre engagemang kan vara av betydelse 

då inläggen likväl kommer visas och därmed ökad företagets synlighet i varierande 

utsträckning. Respondenten menar emellertid att företaget inte underskattar lågt 

kundengagemang och beskriver att lågt kundengagemang är bättre än inget engagemang alls. 

Vidare beskriver Respondent C att SSAB gör mätningar för att få en förståelse för vilka 
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publiceringar i sociala medier som resulterat i mest kundengagemang och vilka publiceringar 

som resulterat i lägst engagemang. Vissa inlägg som företag A publicerat på sociala medier 

har skapat väldigt lite engagemang, trots att de själva ansett att det var ett bra inlägg. 

Emellertid ser företaget ingen fara med det utan tar det snarare som lärdom för att på så sätt 

veta att det var ett innehåll som målgruppen troligtvis inte fann intressant.   

 

4.7.3 Trafikdrivning 

Respondent C beskriver att det är betydelsefullt för företag att skapa engagemang i sociala 

medier då det kan leda till ökat antal besökare på företagets hemsida vilket i sin tur kan leda 

till ökad kontakt med företaget samt ökad försäljning. Respondent A menar att fördelarna med 

engagemang i sociala medier är att företaget kommer högre upp i kundernas medvetande och 

chansen att potentiella kunder kontaktar företaget blir större. Respondent A styrker påståendet 

och menar att sociala medier kan användas för att dra trafik till hemsidan, vilket tillsammans 

med visningar är det engagemang på sociala medier enligt respondenten består utav. 

Respondent A anser att hemsidan är marknadsföringens bas och kärna och det är därmed 

viktigt att målgruppen hittar dit. Det kräver ofta hjälp på vägen och kan göras genom sociala 

medier. Ett sätt som företag A själva mäter engagemang på är genom att se hur mycket trafik 

som olika inlägg drar till hemsidan. Genom att publicera rätt innehåll tror respondent A att 

det kommer leda till en större trafikdrivning till företagets hemsida. Det är fördelaktigt på 

grund av att ”det är där det riktigt intressanta står”, det vill säga från att bara ha tagit del av 

några raders information på sociala medier kan läsare på hemsidan ta del av mycket mer av 

företagets information. Respondent A beskriver att Företag A har kännedom av att deras 

kunder oftast är väldigt pålästa och kunniga om företaget redan innan de kontaktar dem, varav 

sociala medier lämpar sig bäst för att väcka nyfikenhet hos målgruppen för att få dem villiga 

att ta del av mer och djupgående information om Företag A:s lösningar på hemsidan. 

Respondent A beskriver att Företag A vill skapa nyfikenhet på LinkedIn och på så sätt 

uppmana läsarna att göra ett val, vilket kan vara att klicka vidare på en länk för att ta del av 

mer information. Enligt Respondent D använder företag sociala medier som ett medel för att 

öka trafiken till hemsidan. Respondent B beskriver att ökat antal besök på företagets hemsida 

är ett sätt för kunder att visa engagemang. Det krävs att det finns ett syfte och en plan bakom 

vart de som blivit engagerade ska få utlopp för sitt engagemang då det inte är säkert att det 

viktigaste målet är att engagemanget stannar just på sociala medier. Således är det viktigt att 

det råder en förståelse över vilka som ska påverkas och anledningen till varför de ska göra 
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det. I sin tur ska material ha förberetts som de som blivit engagerade genom sociala medier 

kan ”landa på”.  



 
 
 

81 
 

5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Kapitlet behandlar den insamlade empirin i kombination med den befintliga teorin som 

presenterades i kapitel 3. Empirin och teorin kommer att diskuteras samt tolkas utifrån våra 

egna uppfattningar vilket har lett fram till de slutsatser som studien resulterat i.  

 
5.1 Sociala medier inom B2B 
 
Järvinen et al. (2012) menar att en del företag inte finner sociala medier av betydelse i en B2B 

kontext. Teorin stämmer överens med Respondent G som anser att sociala medier inte är 

viktigt inom branschen som Swepart Transmission är verksamma inom. Höganäs vilka likt 

Swepart Transmission är B2B företag inom bilindustrin anser att branschen är gammalmodig 

men att sociala medier trots det är viktigt och att företag därmed behöver börja använda det. 

Gevorkyan som också är ett företag verksamt inom bilbranschen beskriver att sociala medier 

är av stor betydelse inom branschen och beskriver vidare att verktyget är betydelsefullt för 

företag i alla branscher. Respondent H menar att möjligheterna med sociala medier har börjat 

få, och framöver allt mer kommer få, större uppmärksamhet även inom deras bransch. 

Respondent H:s åsikter stämmer överens med de resterande respondenternas svar kring att 

sociala medier är av vikt inom en B2B kontext och att verktygets betydelse kommer att öka i 

framtiden. Respondenternas svar är i linje med Agnihotri et al. (2016) som menar att sociala 

medier kommer fortsätta användas i framtiden. Således visar studien att den föråldrade synen 

av sociala medier inom en B2B kontext har börjat bli allt mindre och allt fler företag inom 

olika branscher har insett dess fördelar och har börjat gå över mot att allt mer börja använda 

digital teknologi såsom sociala medier och tycks bli av allt större betydelse i framtiden. Som 

observerat av Respondent G finns det emellertid mycket kvar att utveckla inom en B2B 

kontext. Utifrån Respondent G:s svar reflekteras en betydande del av den befintliga teorin 

som menar att sociala medier är svåranvänt inom en B2B kontext. Därmed framgår det av 

studien att det inte går att bortse ifrån i den aktuella kontexten. Däremot framkommer att 

företag inom B2B börjar förstå och inse betydelsen av sociala medier inom en B2B kontext 

likväl som fördelarna som verktyget kan medföra, där branschen anses vara gammalmodig 

och kontroversiell. Därmed ser vi att sociala medier är på väg att slå igenom i en B2B kontext 

vilket motbevisar de befintliga teorierna som inte anser sociala medier vara av värde för B2B 

företag (exempelvis Järvinen et al., 2012).   
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I empirikapitlet framkom att flertalet av respondenterna anser att sociala medier kan öka 

varumärkesmedvetenheten. Det överensstämmer med Michaeldiou et al. (2011) som anser att 

varumärkesmedvetenheten kan öka genom social medieanvändning som en följd av att 

företaget når ut till fler likväl som att Järvinen et al. (2012) menar att B2B företag använder 

sociala medier av just den anledningen. Respondent D anser att sociala medier kan öka 

företagets försäljning vilket styrks av Katona och Sarvary (2014) vilka anser att ökad 

försäljning är just vad den sociala mediekommunikationen kan bidra med. Safko (2012) anser 

att sociala medier handlar om kommunikation med kunder medan Katona och Sarvary (2014) 

menar att kommunikationen kan ske både med nuvarande- och potentiella kunder. Det 

stämmer överens med både Respondent C, D och H som menar att sociala medier möjliggör 

kontakt med kunder, varav respondenterna anser det viktigt att finnas tillgängliga på dessa 

kanaler. Respondenterna likväl som befintlig teori styrker att sociala medier medför ett flertal 

fördelar till företagen som väljer att använda verktyget. Därmed visar studien att företag går 

miste om fördelar om de väljer att inte använda verktyget. Eftersom det pekar mot att sociala 

mediers betydelse kommer bli allt större i framtiden kommer företags förlust av att inte 

använda verktyget bli allt större och risken finns att ett konkurrerande bolag tar del av 

verktygets fördelar och därmed får en starkare position på marknaden. 

5.2 Social medieanvändning 
5.2.1 Plattformar 
 
I empirin framkommer att företag bör finnas i flera plattformar för att kunna nå en bredare 

målgrupp, vilket Kaplan och Haenlein (2010) menar kan vara fördelaktigt då budskapen kan 

nå ut till fler. Däremot menar respondenterna att de plattformar som används också ska vara 

de kanaler där rätt målgrupper finns tillgängliga. Det överensstämmer med befintlig teori som 

menar att företag ska välja sociala nätverk beroende på var målgrupperna finns samt beroende 

på budskapet (Kaplan & Haenlein, 2010; Ström & Vendel, 2015). Vidare menar 

respondenterna att företag bör avgränsa antalet plattformar för att inte mer resurser än 

behövligt ska användas. Baserat på ovanstående finner studien att företag genom att finnas på 

flera plattformar kan nå en bredare målgrupp. Det är emellertid viktigt att företagen har ett 

tydligt syfte med varför de specifika plattformarna ska användas och för att göra den sociala 

medieanvändningen till en tillgång snarare än en belastning för företaget.   
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Facebook 

Respondenterna som i dagsläget använder sociala medier finner varierande användbarhet med 

Facebook. De är överens om att Facebook kan användas för att nå ut till målgrupper vilket är i 

linje med vad Halligan och Shah (2010) påstår om att många befinner sig på Facebook vilket 

möjliggör en stor räckvidd. Däremot anser Respondent A att Facebook är bättre lämpat till 

privat användning men kan ändå användas av B2B företag om företaget lyckas uppvisa en 

personlig prägel. Respondent B anser att företag kan uppvisa personlighet på plattformen 

vilket också Respondent A anser och menar att en personlig prägel på Facebook är viktigt på 

grund av att människor ofta befinner sig på plattformen utanför arbetstid och är eventuellt inte 

intresserade av arbetsrelaterad information på Facebook. Det menar också Barregren och 

Teborg (2013) som anser att innehållet bör vara mindre formellt på Facebook. Enligt befintlig 

teori, vilken främst tar hänsyn till en B2C kontext (Bodnar & Cohen, 2012; Deighton & 

Konfeld, 2009; Hodis et al., 2015) kan Facebook användas för att skapa kundengagemang. 

Ingen av respondenterna har emellertid uppgett att Facebook kan leda till kundengagemang 

inom en B2B kontext. Studien visar därmed att plattformen är fördelaktig för B2B företag då 

den möjliggör räckvidd till en bred målgrupp. Däremot uppvisar inte studien att Facebook kan 

skapa kundengagemang inom en B2B kontext vilket kan bero på att prägeln är mer informell 

och är därmed inte anpassad efter professionell B2B användning. Huruvida Facebook är en 

effektiv plattform för B2B företag har därmed visat sig vara beroende av företagets syfte och 

målsättning med användning av plattformen. Vill företaget nå ut till en bred allmänhet är 

plattformen lämplig. Studien visar därmed att företag inom B2B inte bör utesluta Facebook 

men plattformen är däremot inte lämpad för att skapa engagemang i en B2B kontext. 

Företagen bör istället fokusera på de plattformarna som faktiskt bidrar till kundengagemang, 

om det är engagemang som företaget vill uppnå med sin sociala medieanvändning. Alltså bör 

företagen fokusera sina resurser på de sociala medieplattformar som bidrar till uppfyllandet av 

företagets målsättning.  

 

LinkedIn 

I empirin framgår att både Respondent A och B anser att LinkedIn är den viktigaste 

plattformen för sina företag. Vidare framgår att Respondent A, B, C och I anser att LinkedIn 

är den plattform som kan skapa mest engagemang. Gillin och Schwartzman (2011) likväl som 

Halligan och Shah (2010) stärker påstående och menar att LinkedIn på grund av sin 

professionella prägel är väl lämpat för B2B användning. Respondenterna har gemensamt att 
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kundkontakt genom LinkedIn sker naturligt varav det blir en självklar plattform att befinna 

sig på. Carlsson (2010) menar att företag kan kontakta och få en insikt av andras 

verksamheter varav plattformen blir värdefullt för B2B företag. Rodriguez et al. (2012) menar 

däremot att resultaten som kan uppnås med företagsanvändning av LinkedIn fortfarande är 

relativt okända. Studien har visat att LinkedIn är mer lämpad i en B2B kontext än exempelvis 

Facebook då det på LinkedIn råder en professionell prägel vilket leder till engagemang hos 

B2B företags målgrupper. Det som uppvisats är att prägeln på sociala medier inom en B2B 

kontext ska vara professionell för att engagemang ska kunna uppnås genom verktyget. 

Därmed framgår det att LinkedIn skapar kundengagemang inom en B2B kontext och blir 

därmed lämpligt för att uppnå en sådan målsättning.  

 

Twitter 

Befintlig teori hävdar att Twitter bör användas av företag inom både B2B och B2C då det kan 

leda till fördelar som till exempel ökad varumärkesmedvetenhet (Gillin och Schwartzman, 

2011; Chae, 2015) samt skapandet av engagemang (Chae, 2015). Samtliga respondenter som 

använder Twitter anser att plattformen är en svår kanal att använda bland annat på grund av 

plattformens höga tempo. Till följd av att plattformen används i viss utsträckning av alla 

respondenter förutom av Respondent I samt att befintlig teori hävdar att fördelar kan uppnås 

med verktyget, visar studien att det finns fördelar med B2B användning av Twitter. Trots att 

användningen av Twitter kan leda till fördelar som exempelvis engagemangsskapande 

uppvisas inget resultat hos respondenterna kring att Twitter kan möjliggöra skapandet av 

engagemang. Eftersom respondenterna finner svårigheter med användningen av Twitter, finns 

en risk med att resursåtgången av att använda plattformen kan vara större än de fördelar som 

kan uppnås med att faktiskt använda kanalen. Därmed finner studien att företags resurser bör 

utnyttjas till andra plattformar då Twitter är en svåranvänd plattform. Därmed kan det vara 

mer lämpligt hos företag som har de resurser som krävs samt som har varit tillgängliga och 

använt sociala medier strategiskt under en längre period. I studien framkommer att Twitter är 

en svår plattform att använda för att skapa engagemang på grund av plattformens svåra 

karaktär och utformning och företag bör därmed investera i plattformar som mer sannolikt 

kan skapa engagemang.  

 

Instagram 

Respondent A menar att intressant innehåll kan skapas genom att publicera bilder för att på så 
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sätt skapa ett intresse och nyfikenhet hos läsaren. Det menar också Arhammar och Staunstrup 

(2016) som anser att texter exempelvis bör kombineras med bilder då innehållet på så sätt 

attrahera fler läsare. Även Katona och Sarvary (2014) menar att Instagram kan användas inom 

B2B om budskapet möjligen kan förmedlas genom ett bildformat. Det stämmer överens med 

Respondent C som beskriver att SSAB använder Instagram och att det är en av de plattformar 

där störst engagemangsnivå bland kunderna kan uppnås. Emellertid menar respondent A, B 

och I att plattformen i många fall är svåranvänd inom B2B. De anser att deras företag inte har 

tillräckligt intressanta eller personliga bilder att publicera på Instagram och att användning av 

plattformen därför är olämplig i dagsläget. Även Respondent H beskriver att Höganäs i 

dagsläget inte använder Instagram. Respondent I utersluter emellertid inte Instagram helt och 

hållet då respondenten i sitt svar indikerar att plattformens betydelse kan förändras i 

framtiden.  

 

I studien framgår att användningen av Instagram i en B2B kontext är svårare än inom B2C då 

budskapen som publiceras av B2B företag kan vara svårare att förmedla i bildformat och att 

B2B företag därmed väljer att inte använda kanalen. Utifrån de flesta respondenter som 

använder sociala medier tycks kanalen uppfattas som mer användbar inom B2C. Eftersom det 

i empirin framkommer att användningen av Instagram är begränsad inom en B2B kontext 

visar studien därmed en risk med att de målgrupper som B2B företagen vill nå inte finns 

tillgängliga på plattformen eller anser plattformen generellt kan vara olämplig för 

mottagandet av ett affärsinriktat B2B budskap. Instagramanvändningen inom B2B tycks 

däremot vara företagsspecifik och huruvida kundengagemang kan skapas på plattformen beror 

på företagens kreativitet, aktiviteter och erbjudanden. Till exempel menar respondent A och I 

att företagen inte har tillräckligt intressanta produkter för att användningen av Instagram ska 

bli lyckosam. Samtidigt har det framgått att SSAB framgångsrikt lyckats använda Instagram, 

vars produkter vid första anblick kan upplevas som olämpliga att publicera i ett visuellt 

format. Där visar det att företag med hjälp av kreativitet även kan skapa engagemang på 

Instagram. Därmed bör plattformen inte uteslutas av företag utan att de bör se över 

möjligheterna att använda verktyget då det framkommer att plattformen kan skapa 

engagemang hos B2B företag om verktyget används på rätt sätt och lyckas attrahera de rätta 

målgrupperna. Även Respondent I:s svar indikerar att användningen av Instagram inom en 

B2B kontext kan förändras med tiden och att plattformen kan få en ökad betydelse framöver. 

Det styrker därmed att företag bör se över möjligheterna att använda plattformen för att på så 
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sätt finnas tillgängliga på Instagram.   

 

Eftersom Höganäs och SSAB bedriver relativt liknande verksamhet framkommer det att även 

Höganäs har goda möjligheter att skapa kundengagemang via Instagram. Därmed bör 

Höganäs överväga möjligheterna att använda även denna plattform vilket som vid första 

anblick kan ses som svårapplicerad inom Höganäs verksamhetsområde. För att se hur 

användbar plattformen kan vara för Höganäs bör företaget exempelvis undersöka 

målgruppernas tillgänglighet i kanalen. Om Höganäs målgrupper använder Instagram bör 

även Höganäs finnas tillgängliga i plattformen.   

   

YouTube 

I empirin framkommer att rörlig media och därmed YouTube, är ett bra verktyg för att nå ut 

till olika intressenter. Tidigare studier beskriver också att YouTube kan skapa 

kundengagemang (Gillin & Schwartzman, 2011) vilket stärks av Respondent B som anser att 

plattformen är effektiv för att skapa engagemang. En anledning till varför plattformen är 

fördelaktig menar respondent B och D är att videoklipp från YouTube även kan användas på 

andra plattformar vilket också beskrivs av Gillin och Schwartzman (2011). Eftersom 

respondenterna anser att YouTube är en effektiv kanal och som kommer få allt större 

betydelse i framtiden stämmer det överens med Deighton och Kornfeld (2009) som anser att 

YouTube är ett av de mest effektfulla digitala medierna för att skapa engagerade kunder. 

Studien visar att YouTube är en lämplig kanal för B2B företag för att skapa 

kundengagemang. Till följd av plattformens flexibilitet görs det möjligt för företag att 

skräddarsy sin YouTube-användning för att videoklippen ska visas av de relevanta 

målgrupperna. Företagen skapar därmed inte endast engagemang på YouTube utan kan driva 

engagemanget vidare även till andra plattformar. Trots att det är resurskrävande att skapa 

videoklipp som ska publiceras i kanalen framkommer att avkastningen på investerade resurser 

är hög då videoklipp är effektivt för att skapa engagemang inom en B2B kontext och tycks i 

framtiden få en allt större betydelse. Genom att företag använder YouTube kan därmed 

kundengagemang skapas.  

 

5.2.2 Integrerad kommunikation 

Både Respondent A, B, C och D anser att det ska finnas en överensstämmelse i det som 

kommuniceras genom olika plattformarna för att på så sätt skapa tydliga och enhetliga 
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budskap. Det stämmer överens med Batra och Keller (2016) som menar att budskapen som 

förmedlas i de olika plattformarna ska integreras genom att låta budskapen stödja varandra, 

för att på sätt kunna påverka kunder. Respondenternas svar stämmer även överens med Safko 

(2012) som menar att integration är viktigt för att framgångsrikt använda sociala medier samt 

Kaplan och Haenlein (2010) som beskriver att budskapen i sociala medier ska integreras för 

att undvika motsägelser och förvirring. Kaplan och Haenlein (2010) menar också att digital 

och traditionell media bör kombineras för att exempelvis öka försäljningen. Det stämmer 

överens med samtliga respondenter som använder sociala medier samt konsulten som anser 

att traditionell och digital media bör kombineras. Samtliga respondenter som använder sociala 

medier anser att traditionell och digital media bör kombineras i de kontexter där traditionell 

media fortfarande är av betydelse. Däremot menar två av respondenterna att traditionell media 

blir allt mindre förekommande då allt fler väljer att använda digital media.   

 

Utifrån befintlig teori samt respondenternas svar visar studien att det är viktigt att budskapen i 

de olika plattformarna integreras för att skapa en tydlighet i det sammansatta budskapet som 

mottagaren i sin helhet erhåller efter att ha besökt flertalet av företagets plattformar. Genom 

att budskapet är tydligt blir kommunikationen även mer effektiv och har därmed en möjlighet 

att påverka kunden (Batra & Keller, 2016). På så sätt kan även chanserna för att skapa 

engagemang öka. I teori och empiri framgång att det även i en B2B kontext är viktigt att 

integrera informationen i både traditionell och digital media. Studien visar att det är av 

särskild vikt att integrera traditionell och digital media i den aktuella situationen som många 

B2B företag i dagsläget befinner sig då traditionell media fortfarande är av stor betydelse. 

Därmed är det viktigt att inte helt utesluta traditionell media utan istället använda en 

kombination av traditionell och social media och på så sätt kombinera båda kanalerna. Till 

exempel kan företag använda traditionell media i form av branschtidningar för att driva allt 

fler läsa till sociala medier och därmed skapa engagemang i plattformarna. Eftersom sociala 

medier fortfarande är framväxande inom B2B framkommer det att företag inte bör utesluta 

traditionell media helt utan istället successivt övergå mot att i en större utsträckning använda 

digital media i takt med att verktyget växer fram och etableras. Fram tills dess bör ingen av 

kommunikationsformerna uteslutas utan snarare komplettera varandra. Genom att företag 

kombinerar social media med en annan typ av traditionell media som är lämplig inom den 

specifika branschen, kan således kundengagemang i sociala medier skapas. Väljer Höganäs 

att kombinera sociala medier med branschtidningar, då branschtidningar visat sig vara ett 
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viktigt kommunikationsverktyg för branschen, kan det möjliggöra engagemangskapande då 

det kan driva allt fler till företagets sociala medieplattformar.    

 

5.2.3 Frekvens 

Samtliga respondenter som använder sociala medier anser att innehåll bör publiceras frekvent 

på sociala medier, vilket Kaplan och Haenline (2010) menar är viktigt för nå framgång med 

företagets sociala medieanvändning. Respondent B menar att det enbart är företaget självt 

som förlorar på att vara inaktiva på sociala medier då de går miste om fördelarna som kan 

uppnås av frekvent användning. Vidare menar Respondent C att frekvent användning är 

viktigt då synligheten och varumärkesmedvetenheten kan öka. Saknas däremot resurserna till 

att publicera frekvent, menar Respondent C att företaget bör överväga att vara aktiva i färre 

plattformar, alternativt inte använda sociala medier alls. Respondent C anser att hur frekvent 

publiceringar bör göras beror på de olika plattformarnas karaktär. Respondenten menar att det 

råder varierande tempo på olika plattformar och frekvensen bör anpassas därefter. Till 

exempel menar respondenten att uppdateringar bör göras mer frekvent på Twitter än på 

Facebook och LinkedIn. Det stämmer överens med Barregren och Teborg (2013) som menar 

frekvensen på uppdateringar beror på plattformen och att exempelvis Twitter bör uppdateras 

ett flertal gånger varje dag medan plattformar såsom LinkedIn bör uppdateras några gånger i 

veckan.  

 

Respondent, A, C och D anser även att det är viktigt att ha en implementerad plan över när 

olika inlägg på sociala medier ska ske. Det stämmer överens med Killian och McManus 

(2015) som beskriver att företag bör ha en tydlig plan över när olika inlägg ska publiceras i 

sociala medier.  Däremot anser Respondent B och C att det är viktigt att publiceringarna 

håller en hög kvalitet och att det är viktigare än att uppdateringar sker frekvent. Respondent B 

menar också att företag ska kunna frångå planen när så är behövligt. Påståendet styrks av 

Arhammar och Staunstrup som beskriver att kvalitet är viktigare än regelbundna 

publikationer. Påståendena av samtliga respondenter som använder sociala medier styrks av 

Barregren och Tegborg (2013) som anser att uppdateringarna både ska vara regelbundna och 

logiska likväl som upprätthålla en hög kvalitet.   

 

Befintlig teori likväl som respondenterna menar att olika plattformar behöver uppdateras med 

olika intervall likväl som att viss planering av uppdateringarna är viktigt. Därmed framgår att 
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frekvens är av betydelse i en B2B kontext och att plattformarna bör uppdateras regelbundet. 

Däremot visar befintlig teori och empirin att frekvent uppdatering är beroende av vilka 

plattformar som används och bör därmed tas i beaktning. I studien framgår även att kvalitet är 

av vikt och bör prioriteras i den professionella B2B kontexten. 

5.3 Innehåll i sociala medier 
5.3.1 Målgruppsanpassning 
 
I empirin framgår att samtliga respondenter anser det vara viktigt att utgå från målgruppens 

preferenser vid skapandet av innehåll vilket är i linje med befintlig teori som menar att allt 

fler företag har börjat utgå ifrån ett kundfokus och utgå från dennes behov (Kumar, 2013; 

Kaplan & Haenlein, 2010). Samtliga respondenter är överens om att det är fördelaktigt med 

målgruppsanpassning och menar därför att anpassning ska göras. Respondent A beskriver det 

som en nödvändighet för att behålla sin plats på marknaden och både Respondent A och D är 

tydliga med att förklara att kundpreferenserna är det centrala för verksamheter. Deras 

uppfattning är kongruent med Kumar (2013) som beskriver vikten av att sätta kunden i 

centrum för att bevara sina kunder.   

 

Enligt Respondent B är det viktigt med målgruppsanpassning och ett sätt som Företag B 

själva arbetar med det är genom personas vilket gjort att företagets målgruppsanpassning och 

därmed kvaliteten på innehållet har förbättrats. Det stämmer överens med Arhammar & 

Staunstrup (2016) som menar att målgruppen på så sätt kan definieras. Även Bodnar och 

Cohen (2012) som menar att personas kan användas av företag inom B2B för att identifiera 

sin målgrupp. Vidare menar Respondent C att sociala medier är användbart för att få en 

förståelse över målgruppens preferenser vilket är kongruent med Killian och McManus 

(2015) som anser att kunder är villiga att uttrycka sig på sociala medier. Författarna menar att 

det kan utnyttjas för att utveckla produkter medan Respondent C menar att det kan användas 

för att skapa anpassat innehåll. Utifrån respondenternas svar och befintlig teori framgår vikten 

med att företag utgår från kundernas preferenser då det är en nödvändighet för att företag 

framgångsrikt ska nå fram till målgruppen med sitt budskap i sociala medier. Det är viktigt att 

företag tydligt identifierar målgruppen, det vill säga vem eller vilka som ska nås i sociala 

medier då risken finns att företag inte lyckas nå fram med sitt budskap till någon om 

budskapet är för generellt och otydligt formulerat. Det kan göras på olika sätt, till exempel 

genom att använda personas, vilket styrks av både befintlig teori och av respondent B som 
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visar att konceptet med personas kan vara framgångsrikt inom B2B. Ett annat förslag är att 

använda sociala medier för att, som tidigare nämnt, kunna skapa sig en förståelse för 

kundernas preferenser och därefter använda informationen för att skapa innehåll som 

publiceras i de olika plattformarna. Genom att anpassa innehållet efter målgruppen kommer 

budskapet framgångsrikt nå målgruppen. Lyckas däremot inte företaget nå ut med sitt 

budskap möjliggörs inte heller skapandet av engagemang i sociala medier och därmed är 

målgruppsanpassning av stor betydelse av företag inom B2B för att uppnå kundengagemang i 

sociala medier. 

5.3.2 Intressant innehåll 
 
Halligan och Shah (2010) beskriver att företagets inlägg ska vara intressanta för att för att 

attrahera potentiella kunder likväl som Kaplan och Haeinlein (2010) menar att det är viktigt 

för att skapa kundengagemang. Det är särskilt viktigt i början av köpprocessen då köparen 

eftersträvar generellt intresseväckande innehåll (Barregren & Tegborg, 2013; Kilgour et al., 

2015). Det framkommer också i empirin då samtliga respondenter finner ett intressant 

innehåll som betydelsefullt. Enligt respondent B är det viktigt att utforma innehåll som 

målgruppen finner intressant vilket är i linje med Barregren och Tegborg (2013). 

Respondenterna skiljer sig åt i sina svar huruvida ett intressant innehåll kan uppnås. 

Respondent A, C och D menar att ett intressant innehåll kan vara fördelaktigt av diverse 

anledningar och Halligan och Shah (2010) menar att det är fördelaktigt då det kan leda till 

ökad trafik till företagshemsidan. Michaelidou et al. (2011) menar att resultatet av ett 

intressant innehåll kan leda till engagemang men huruvida det uppfylls beror bland annat på 

branschen. 

 

Respondent A menar att kunderna vill fatta sina egna beslut och söker därmed kunskap för att 

möjliggöra det. Respondent B menar att företaget ska göra sig trovärdiga genom att publicera 

innehåll som visar företagets faktiska handlingar, snarare än att enbart beskriva vad de påstår 

sig kunna. Det är kongruent med Hipwell och Reeves (2013) som beskriver att kunder är 

smarta och beslutar själva om de uppfattar innehållet som trovärdig likväl som vilken 

information de ska ta del utav.  

 

Respondent B menar också att målgruppen behöver olika informationstyper beroende på hur 

mycket kontakt som har skett med företaget och därmed var i processen de befinner sig. 

Respondent B menar att det innebär att innehållet kommer vara utformat för att passa olika 
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kunders informationsbehov. Barrengren och Tegborg (2013) menar att innehållet kan vara allt 

mer företagsspecifik i köpprocessens senare delar. Vidare krävs olika innehåll beroende på 

kundens involvering i företaget (Barregren & Teborg, 2013; Kilgour et al., 2015). Respondent 

A, B och D menar att företag bör fokusera på kundens problematik och vad de faktiskt kan 

göra för kunden snarare än på för mycket försäljning i sociala medier. Det stämmer överens 

med Spekman och Dotson (2009) som menar att företag bör undvika säljfokus då målgruppen 

kan välja att undvika budskapet (Beskrivet i Swani et al. (2017). Emellertid menar Arhammar 

och Staunstrup (2016) att försäljning och produktfokus är av betydelse i en senare del av 

köpprocessen. Även Swani et al. (2017) beskriver att köp hos B2B företag är komplexa och 

att sociala medier därför inte är ett lämpligt verktyg för att publicera försäljningsorienterat 

innehåll. Det styrks av Respondent G vars företag inte använder sociala medier och snarare 

anser att kundkommunikationen huvudsakligen ska bestå av ett upplysande produktfokus.  

 

Enligt befintlig teori samt enligt respondenternas svar framkommer att intressant innehåll 

krävs för att engagemang ska kunna skapas hos målgruppen. För att skapa engagemang krävs 

att en uppdelning görs mellan målgrupper beroende på deras aktuella involvering i företaget. 

På så sätt kan innehåll utformas som skapar intresse och därmed också engagemang. Genom 

att inte fokusera för mycket på försäljning eller på den faktiska produkten i innehållet som 

publiceras i sociala medier, då det inte kommer leda till intresse hos mottagaren, framgår det 

av studien att ett intresse kan skapas hos företag med låg involveringsgrad. Hos målgrupper 

med lägre involveringsgrad skapas engagemang snarare genom att fokusera på hur det 

säljande företaget kan lösa kundens problem och uppfylla dennes behov. Intressant innehåll 

för målgrupper med högre involveringsgrad ska däremot vara annorlunda utformat då 

informationen bör vara mer djupgående då målgruppen redan besitter en större kunskapsnivå 

av företaget. Därmed är det viktigt att skilja på målgrupperna vid utformandet av intressant 

innehåll, vilket styrks av Barregren och Tegborg (2013). På sätt kan företag inom B2B skapa 

intressant innehåll som i sin tur möjliggör skapandet av kundengagemang. 

5.3.3 Relevans 
 
Respondent A, B och C anser att det finns fördelar med att skapa relevant innehåll för 

målgruppen. Respondent B och C menar vidare att relevant innehåll direkt kan påverka 

kunden vilket kan resultera i att kunderna agerar genom att de klickar på en länk för att 

exempelvis besöka företagets hemsida. Det stämmer överens med befintlig teori som menar 
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att företag bör skapa relevant innehåll då författarna menar att det kan leda till ökat 

engagemang hos kunderna vilket i sin tur kan leda till besök på företagets plattformar (Islam 

& Rahman, 2016; Holliman & Rowley, 2014) Författarna menar att relevant innehåll kan 

bidra till företagets framgång (ibid) och Holliman och Rowley (2014) menar även att relevant 

innehåll kan engagera kunder vilket de menar kan leda till förbättrade resultat hos företaget. 

Respondenterna menar att det är viktigt med ett relevant innehåll men hur det kan uppnås 

beror på budskapets mottagare. Således framkommer att det är viktigt att finna relevant 

innehåll för den specifikt identifierade målgruppen, då ett relevant innehåll kan skapa ett 

intresse och därmed leda till engagemang hos den identifierade målgruppen. Engagemanget 

som skapas av ett relevant innehåll kan leda till vinning för företaget. Saknar innehållet 

däremot relevans så spelar det ingen roll om innehållet är intressant då engagemanget inte 

kommer leda till någon vinning för företaget som publicerat innehållet. Vad som faktiskt är 

relevant innehåll i sociala medier är beroende på målgruppen och dess behov vilket skiljer sig 

då målgrupperna är skilda i olika branscher. Därmed är det viktigt för företag att identifiera 

sin målgrupp och målgruppens behov för att på så sätt identifiera vad som anses vara relevant 

för det specifika segmentet och därefter utforma innehåll efter dessa upptäckter. Innehållet 

behöver också anpassas beroende på vilken eller vilka som vill nås inom den specifika 

branschen. Därmed är relevant innehåll branschspecifikt och behövs ta i beaktning vid 

innehållsskapande till sociala medier. Således menar både befintlig teori och respondenter att 

ett relevant innehåll är av betydelse. Däremot beskriver Respondent A, B, C och I att 

publicering av ett irrelevant innehåll i normalfallet inte leder till någon större skada mer än att 

det satta målet med publiceringen inte uppnås. Därmed kan B2B företag med fördel testa sig 

fram vid innehållspubliceringar på sociala medier för att med tiden finna vilket innehåll som 

målgrupperna anser vara av relevans för att slutligen kunna uppnå sina uppsatta mål.  

 

5.4 Innehåll: produktionsavdelning 
 
Innehållsmarknadsföringens syfte är enligt Angel Wong An och Rashad (2015) att genom ett 

intressant innehåll informera och övertyga målgruppen för att bevara eller skapa 

kundrelationer. Enligt befintlig teori är kundfokus den mest väsentliga aspekten för företag att 

beakta vid skapandet av innehåll (Kaplan & Haenlin, 2010; Kumar, 2013; Ström & Vendel, 

2015). Författarna menar att företag måste lära sig att lyssna på sina kunder och utifrån deras 

behov utforma rätt innehåll i sociala medier. Respondent E och F betonar vikten med att 
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upprätthålla konkurrenskraft och ständigt förbättras till följd av att bilindustrin är en pressad 

bransch. Höganäs har själva insett att kundens behov behöver sättas i centrum för att 

framgångsrikt kunna nå ut till de önskade segmenten och därmed bör Höganäs se till de 

behoven som finns inom bilbranschen och utforma lämpligt innehåll utifrån det. Vid 

utformandet av innehållet är det också viktigt att inte generalisera segmenten utan att göra en 

uppdelning för att särskilja målgruppernas behov (Barregren & Tegborg, 2013). Arhammar 

och Staunstrup (2016) beskriver att uppdelning kan göras mellan intresserade och 

ointresserade aktörer. Höganäs vilka är tillverkare av järn- och metallpulver, vilket är ett 

material som används inom bilindustrin, vill förutom att nå ut till sina direkta kunder också nå 

ut bättre till de OEM företag och på så sätt väcka ett intresse och efterfrågan av företagets 

erbjudande. OEM företag kan i dagsläget räknas som de ointresserade. De intresserade består 

av företagets närmare kunder (tier 1 och tier 2 företag). Således behöver Höganäs skilja på 

innehållet till intresserade och ointresserade företag.   

 

För att få målgrupperna att besöka företagets plattformar krävs att innehållet är relevant 

(Islam & Raham, 2016), vilket fortsättningsvis kan leda till fler besök på företagets hemsida 

(Holliman & Rowley, 2014). Det krävs även att innehållet skapar intresse hos målgrupperna 

för att göra dem engagerade (Halligan & Shah, 2010). Huruvida ett innehåll uppfattas som 

intressant beror på branschspecifika faktorer (Michaelidou et al., 2011), vilket Höganäs måste 

ta i beaktning vid innehållsskapandet då de befinner sig i en bransch där specifika aspekter är 

centrala och genomsyrande för branschen. I empirin framkommer att de produktionsansvariga 

har varierande kunskaper om PM, vilket är den produkt som Höganäs erbjuder. Det framkom 

att intresset var mindre hos OEM företaget (Audi) då respondenten hade hört talas om 

produkten men osäkerhet fanns kring användningsområdet. Det skiljde sig från Höganäs 

närmare kunder (tier 1 och tier 2) vilka hade mer kunskap om PM. Således stämmer 

uppdelningen av intresserade och ointresserade överens med tidigare nämnd teori. Samtliga 

respondenter var överens om att de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till i produktionen inom 

bilindustrin var främst kvalitet följt av kostnad. Även miljöhänsyn var av betydelse för 

respondenterna. Respondent E och F ansåg att kvalitet var den viktigaste aspekten i 

produktionsprocessen. Även Respondent G ansåg att kvaliteten var av central betydelse. 

Samtliga respondenter arbetar med att upprätthålla- likväl som utveckla kvaliteten på 

produkterna och anser att vikten av en god kvalitet kommer fortsätta vara av central betydelse 

i framtiden. Gällande kostnadsaspekten uppger respondenterna att bilindustrin är en pressad 
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bransch där volymerna som produceras är stora och att skalfördelar därför är nödvändigt. 

Respondenterna menar därmed att låga produktionskostnader eftersträvas. Därmed arbetar 

företagen med att sänka kostnaderna som inkluderas i produktionsprocesserna. Samtliga 

respondenter menar även att de utöver kvalitet och kostnad tar hänsyn till miljön i 

produktionen. Respondent G nämner exempelvis att Swepart Transmission har en 

miljöcertifiering och styrker därmed företagets miljöarbete. Respondent G beskriver också att 

Swepart Transmission i framtiden vill uppnå en resurssnålare produktion genom att använda 

Lean- production då resursåtgången minskar och vinsten ökar. Respondent F menar också att 

det är viktigt att effektiviteten ökar i svenska fabriker för att kunna upprätthålla sin 

konkurrenskraft mot fabriker i andra länder. Respondent E menar också att Audi ständigt 

arbetar med utveckling och att göra förbättringar i produktionen.   

 

Genom att ta produktionsavdelningarnas aspekter i beaktning framgår det av studien att ett 

målgruppsanpassat, relevant och intressant innehåll kan skapas. Vidare anser Barregren & 

Tegborg, 2013; Kilgour et al., 2015 att företag bör anpassa innehållet utifrån varje kunds 

involveringsgrad då innehållet som är riktat mot de mer involverade kunderna bör vara mer 

detaljerat medan innehållet till de kunderna som inte är lika involverade, bör vara mer 

generellt. Därmed framkommer det att innehållet som är riktat mot Höganäs direkta kunder 

bör vara utformat annorlunda jämfört med innehållet riktat mot OEM företag för att på så sätt 

väcka intresset hos kunden, oavsett involveringsgrad. Arhammar och Staunstrup (2016) 

beskriver vidare att det är av vikt att säljfokuset inte är för högt i sociala medier då det tillhör 

en senare del av köpprocessen. Det menar även Swani et al. (2017) då författarna beskriver att 

köpprocessen inom B2B är komplex och att direkta köpuppmaningar på sociala medier inte 

kommer leda till att köp genomförs. Istället menar de att den typen av innehåll avskräcker 

B2B läsare från sociala medier (Spekman & Dotson, 2009. Beskrivet i Swani et al., 2017). 

Det är kongruent med Respondent A, B och D:s uppfattningar. Därmed konstaterar studien att 

sociala medier inte är anpassat till en senare del av köpprocessen utan är bättre lämpat för 

köpprocessens tidigare steg. När väl intresse väckts och engagemang i sociala medier skapats 

är kunden mer mottaglig mot produktinriktad information. Det kan innebära att kunden 

avancerar i köpprocessen och därmed eftersträvar mer säljinriktad information. Eftersom 

Cano et al. (2005) anser att personlig interaktion är viktigt i slutat av köpprocessen 

konstaterar studien att säljinriktad information är viktigast i en senare del av köpprocessen 

och bör ske genom personlig kontakt snarare än genom sociala medier.   
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I figur 5.1 appliceras den linjära kommunikationsmodellen på Höganäs situation inom 

bilindustrin och visar därmed hur kommunikationsprocessen går till mellan företaget och dess 

kunder. Genom att anpassa innehållet i sociala medier efter kundernas krav visar företaget att 

de har en förståelse för kunderna och gör därmed att Höganäs uppfattas som mer trovärdigt av 

sina närmare kunder samt OEM företag. När kunderna har mottagit budskapet innehållande 

kvalitet, kostnad och miljöaspekter sker en tolkning av budskapet vilket leder till en reaktion 

och en respons. Responsen uttrycks i att kunden engagerar sig i sociala medier. Genom att 

kunderna visar engagemang får Högnäs en uppfattning av hur kunderna mottagit budskapet 

och om kommunikationen nått ut på ett bra sätt. Den kunskapen kan Höganäs senare använda 

till kommande innehållskapande.  

 

Figur 5.1: Anpassad linjär kommunikationsmodell (Källa: egen). 

5.5 Kundengagemang i sociala medier 
5.5.1 Gillningar, kommentarer och delningar 
 
Shen et al. (2010) beskriver att engagemang i sociala medier har fått större uppmärksamhet av 

företag. I empirin framkom att kundengagemang i sociala medier var ett välkänt och viktigt 

begrepp för samtliga respondenter som i dagsläget använder sociala medier medan det inte 

var någonting som användes av Swepart Transmission, just på grund av att företaget inte 

använder sociala medier. För Swepart Transmission var personlig kontakt en lämpligare form 

att skapa engagemang genom.  
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Samtliga respondenter som använder sociala medier anser att engagemang i sociala medier 

består av gillningar, kommentarer samt delningar. Det är i linje med befintlig forskning som 

menar att kundengagemang kan ske på olika sätt och men att det på sociala medier kan bestå 

av gillningar, kommentarer eller delningar (Kumar, 2013; Gummerus et al., 2013; Islam och 

Raham, 2016; Bruhn et al., 2014; Swani et al., 2017; Lipsman et al., 2012). Respondent A, B 

och D anser att kundengagemang i form av gillningar, kommentarer och delningar kan leda 

till att företaget når ut till fler vilket stämmer överens med teorin som menar ett engagemang i 

sociala medier bidrar till att fler kunder tar del av innehållet (Erkan, 2015). Engagemang 

genom delningar menar Swani et al. (2017) är viktigt i en B2B kontext då det kan leda till 

fördelar. Vidare menar Respondent A och B att företag bör få sina anställda villiga att dela 

företagets inlägg vidare, vilket således bidrar till att företagets budskap får en större spridning. 

I litteraturgenomgången framkommer att tidigare forskning inte anser att läsare av B2B 

företags inlägg kommenterar i en större utsträckning men att gillningar däremot är ett bättre 

mått på engagemang (Swani, et al., 2017). Respondent A, C och D anser emellertid att lågt 

engagemang inte ska underskattas då även det bidrar med diverse fördelar för företaget.  

 

5.5.2 Trafikdrivning 

Samtliga respondenter från empirin vilka använder sociala medier menar att sociala medier 

kan öka trafikdrivningen till företagets hemsida. Respondent A, B och C menar också att 

trafikdrivning till hemsidan är ett huvudsakligt engagemangsmått. Det är i linje med Hoffman 

och Fodor (2010) likväl som Halligan och Shah (2010). Respondent B beskriver att 

engagemanget i sociala medier måste leda till någonting och att det i många fall ska leda till 

en annan plattform, utanför sociala medier. Det menar också Safko (2012) som menar att 

inläggen i sociala medier ska leda till någonting. Det är fördelaktigt att driva trafik till 

företagets hemsida då befintlig teori menar att företagets hemsida är den viktigaste 

plattformen för företag (Arhammar & Staunstrup, 2016; Safko, 2012). Det är även kongruent 

med respondent A och C som anser att hemsidan är marknadsföringens bas varav det är 

viktigt att målgruppen hittar dit, vilket kan göras genom sociala medier. Även respondent B 

anser att målet ofta är att driva målgruppen vidare till någon annan plattform, i enighet med 

företagets målsättning.   

 

Respondent A och C menar engagemang i form av trafikdrivning är fördelaktigt då det kan 

leda till ökad kontakt mellan företaget och dess kunder och på sikt leda till ökad försäljning. 
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Det går i linje med befintlig teori som menar att engagemang i sociala medier i kan leda till 

ökad kontakt med potentiella kunder vilket på sikt kan leda till ökad försäljning (Swani et al., 

2014; Rapp et al., 2013; Benbunan & Fich, 2004).   

 

Enligt befintlig teori och av respondenternas svar har kundengagemang i sociala medier visat 

sig vara ett framgångsrikt sätt för företag att nå ut till sin målgrupp. En respondent ansåg dock 

att personlig kontakt är det viktigaste vid skapandet av engagemang inom B2B och det därför 

är viktigt att betona att sociala medier fortfarande är under uppbyggnad inom B2B. Det visar 

att det finns företag som inte insett fördelarna med att skapa engagemang i sociala medier. I 

studien framgår emellertid att en del B2B företag ser potentialen med att skapa engagemang i 

sociala medier och faktiskt lyckats göra det vilket har lett till fördelar för dessa företag. 

Därmed framkommer att engagemang i sociala medier inom en B2B kontext är av betydelse 

och att betydelsen kommer öka i framtiden. Företag bör varken utesluta personlig kontakt 

eller sociala medier i en B2B kontext då engagemangskapande genom personlig kontakt 

fortfarande är betydelsefullt inom B2B. Kundengagemang i sociala medier kan leda till 

många fördelar och B2B företag bör därmed också sträva även efter den formen av 

engagemang. Skapandet av kundengagemang i sociala medier bör således ses som ett 

komplement snarare än ett substitut till kundengagemang genom personlig kontakt. I empirin 

samt i befintlig teori framkommer att engagemang i sociala medier genom kommentarer, 

gillningar och delningar inom B2B är lågt. Som nämnts tidigare kan emellertid lågt 

engagemang vara användbart och därmed konstateras att det låga engagemanget är av 

betydelse och bör eftersträvas. Som tidigare nämnt kan alltså spridning av innehåll genom att 

låta företagets anställda dela inlägg vara en kostnadseffektiv metod för att skapa ett ökat 

engagemang i sociala medier.  

 

Engagemang i sociala medier i form av gillningar, kommentarer och delningar är bra för att 

skapa medvetenhet. Risken finns emellertid att engagemanget stannar i sociala medier och 

inte leder vidare till någon konkret handling utanför sociala medier som är av reell fördel för 

företaget. Företags mål är inte att kunderna ska stanna i sociala medier, utan att det istället ska 

leda till någon form av handling, till exempel genom att driva målgruppen till hemsidan.  Det 

kan göras genom länkningar då det förenklar övergången att driva kunder vidare till en 

önskad plattform. Till skillnad från gillningar, kommentarer och delningar beskriver befintlig 

teori samt våra respondenter att trafikdrivning till hemsidan leder till ökad kontakt mellan 
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företag och kund och därmed kan öka försäljningen. Därmed framkommer det att 

trafikdrivning, framförallt till hemsidan, är den viktigaste typen av engagemang i sociala 

medier för företag inom B2B.  
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6 SLUTSATS 
 
I kapitlet kommer studiens stutsatser framgå för att på så sätt besvara frågeställningarna. 

Kapitlet fortsätter med att beskriva teoretiska och praktiska bidrag för att avslutningsvis 

presentera förslag till framtida forskning.  

 
6.1 Slutsatser 
 
Studien har ämnat att besvara två forskningsfrågor kring hur B2B företag kan engagera 

kunder i sociala medier genom att fokusera på användning och innehåll i sociala medier. Den 

första forskningsfrågan inbegripande användning av sociala medier löd: 

 

Hur bör B2B företag använda sociala medier för att skapa kundengagemang? 

 

I analysen framgick att företag inom B2B bör fokusera sina resurser på noga utvalda 

plattformar för att uppnå plattformarnas maximala potential. Samtliga plattformar som 

studerats kan bidra till fördelar som exempelvis större räckvidd för företagen som använder 

dem. Det som däremot vill uppnås enligt studiens frågeställning är kundengagemang vilket 

kan åstadkommas genom att använda LinkedIn och YouTube, vilka således är de plattformar 

som är lämpliga att använda för att skapa kundengagemang i en B2B kontext. I studien 

framgår även att Instagram kan användas inom en B2B kontext för att skapa 

kundengagemang och företag bör därmed se över sina möjligheter att använda verktyget.  

 

För att budskapen i de olika plattformarna ska uppnå ett enhetligt budskap och tydlighet är det 

viktigt att budskapen i de olika plattformarna integreras. I dagsläget är det även viktigt att 

integrera digital och traditionell media då traditionell media fortfarande är av betydelse inom 

B2B. De olika informationskanalerna kan därmed komplettera varandra.  Genom att integrera 

kommunikationen kan företaget bättre nå ut till sin målgrupp och öka chanserna att skapa 

kundengagemang.  

 

YouTube och LinkedIn bör uppdateras frekvent och företag bör därmed skapa en plan för 

respektive plattform. Planen är nödvändig då varje plattform har en specifik karaktär som 

kräver olika frekventa uppdateringar. Vår uppfattning är därmed att företag bör identifiera 
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varje plattforms karaktär. Därefter bör en plan upprättas för hur frekvent uppdateringar i 

sociala medier bör ske. På så sätt får företag en uppfattning av den aktuella plattformens 

tempo vilket således blir en riktlinje över hur frekventa uppdateringarna ska vara. Trots att 

vissa plattformar behöver uppdateras mer frekvent än andra bör de inte endast fokusera på att 

uppdateringar ska ske med exakta intervall. Företag bör istället fokusera på publicering av 

kvalitativa inlägg snarare än att publicering ska ske ofta eller exakt enligt plan och därmed går 

kvalitet före kvantitet.   

 

Vidare formulerades den andra forskningsfrågan som berörde innehållets utformning i sociala 

medier:  

Hur bör innehållet i sociala medier utformas av B2B företag för att skapa kundengagemang? 

 

Vid utformandet av innehåll som ska publiceras i sociala medier bör B2B företag skilja på 

målgrupper beroende på målgruppens involvering i företaget. Oavsett involveringsgrad är det 

viktigt att ta hänsyn till mottagarens preferenser då det är avgörande för vilken typ av innehåll 

som ska publiceras. För kunder som är mer involverade i företaget bör innehållet vara mer 

djupgående och produktinriktat medan innehållet för de mindre involverade bör vara mer 

problemlösande. På så sätt kan innehållet väcka intresse och därmed skapa 

kundengagemang.  Innehållet som publicerar behöver vidare innefatta en relevans för den 

specifika målgruppen vilket är branschspecifikt. B2B företag bör därmed utgå från den 

specifika branschen vid skapandet av innehåll i sociala medier. Genom att applicera de 

ovanstående råden kan B2B företag uppnå engagemang i sociala medier. 

6.2 Teoretiskt bidrag 
 
Grunden till studien har baserats på kunskapsgapet som innefattade en avsaknad av sociala 

mediestrategier som denna studie ämnat att ge implikationer till. Genom att ha studerat 

företags sociala medieanvändning i olika branscher inom en B2B kontext har det i studien 

framkommit att en del plattformar skapar mer kundengagemang än andra vilket har visat sig 

vara främst LinkedIn och YouTube. I diskussionen framkom att även Instagram har potential 

till att skapa engagerade kunder. Vidare bör informationen i de olika plattformarna integreras 

samt kopplas med de traditionella medierna som fortfarande är av betydelse för företag inom 

B2B. Slutligen bör uppdateringarna ske frekvent utifrån plattformens unika karaktär samt 

enligt plan samtidigt som kvalitet går framför kvantitet. De ovanstående faktorerna berör 
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användningen av sociala medier och illustreras i den övre delen av den sociala mediestrategin 

i figur 6.1. Gällande innehållet som bör publiceras i sociala medier, vilket illustreras i den 

nedre delen av strategin i figur 6.1 framkommer att innehållet bör utformas efter målgruppens 

preferenser. Det skiljer sig beroende på kundens involvering i företaget då det är avgörande 

för hur djupgående informationen bör vara. Informationen bör vara lösningsorienterad till de 

som är mindre involverade och mer produktorienterat till de som är mer involverade. 

Innehållet som publiceras behöver vidare innefatta en relevans för den specifika målgruppen. 

B2B företag bör därmed utgå från den specifika branschen vid skapandet av innehåll i sociala 

medier. Genom att applicera de ovanstående råden kan B2B företag uppnå engagemang i 

sociala medier, vilket är mest fördelaktigt när det sker genom trafikdrivning då engagemanget 

kan leda till en reell vinning utanför sociala medier för det publicerande företaget. Därmed 

har trafikdrivning fetmarkerats i figur 6.1. 

Figur 6.1: Reviderad undersökningsmodell (källa: egen).  

6.3 Praktiskt bidrag 
 
Studiens uppdragsgivare Höganäs AB är verksamma inom bilindustrin och deras användning 

av sociala medier kan därmed skilja sig från andra företag inom B2B. Höganäs bör inte endast 

använda YouTube och LinkedIn för att skapa kundengagemang i sociala medier utan 

företaget bör även se över möjligheterna att använd Instagram. Likt andra företag inom B2B 

bör Höganäs skapa en plan som indikerar hur frekvent publiceringar ska ske för YouTube, 

LinkedIn och eventuellt för Instagram, samtidigt som hänsyn tas till inläggens kvalitet. 

Slutligen bör Höganäs kombinera användningen av sociala medier med branschtidningar då 

branschtidningar visat sig vara ett viktigt kommunikationsverktyg inom bilindustrin. På så sätt 
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kan Höganäs driva allt fler till företagets sociala medieplattformar och därmed möjliggöra 

kundengagemang.  

 

Gällande utformningen av innehåll vill Höganäs både nå ut till närmare kunder samt OEM 

företag. Produktionsansvariga är i dagsläget generellt inte intresserade av materialet som 

Höganäs erbjuder, då det är ett material snarare än en färdig komponent eller produkt. De är 

mer intresserade av kostnad, kvalitet och miljö som är viktiga aspekter inom bilindustrin. 

OEMs har fortsättningsvis lite kunskap om PM, det vill säga om produkten som Höganäs 

erbjuder. För att utforma ett innehåll som skapar intresse samt engagemang i sociala medier 

hos OEM företag bör Höganäs därmed undvika att publicera innehåll som innefattar direkta 

köpuppmaningar och även undvika för mycket produktfokus. Höganäs bör istället publicera 

innehåll som betonar kvalitet, kostnad och miljö, då dessa aspekter är relevanta och skapar 

intresse hos OEM-företag. Till exempel kan det göras genom att i innehållet beskriva att 

användningen av PM kan leda till att företaget på sikt kan minska sina kostnader, att 

produkterna genom användningen av PM kan uppnå högre kvalitet samt att PM är ett 

miljövänligt alternativ i produktionen. På så sätt betonar Höganäs att de har en förståelse för 

målgrupperna och kan därmed möta målgruppens behov och preferenser vilket är effektivt för 

att skapa engagemang. Det kan därmed leda till att de kontaktar Höganäs för mer information 

vilket kan leda till vinning för företaget.   

 

Innehållet i sociala medier som är riktat mot Höganäs närmare kunder (Tier 1 och 2) bör 

formuleras annorlunda då syftet inte endast är att väcka ett intresse utan även upprätthålla en 

god relation och fortsatt upplevas som en intressant leverantör. Därmed föreslås att innehållet 

i sociala medier som är riktat mot företagets närmare kunder, på samma sätt som till OEM 

företag, bör inkludera aspekter som tar kostnad, kvalitet och miljö i främsta beaktning då det 

visat sig vara av betydelse för samtliga intervjuade företag, oavsett relation till Höganäs. 

Eftersom Höganäs närmare kunder har större kunskap om PM och därmed är mer mottagliga 

för djupgående information om Höganäs erbjudande bör innehållet riktat till närmare kunder 

utöver det tidigare nämnda aspekterna även applicera djupare produktfokus. Det kan 

inkludera den faktiska produkten, dess pris och andra funktionella aspekter. Genom att ta 

hänsyn till ovanstående strategiska implikationer möjliggör Höganäs ett 

engagemangsskapande hos de olika målgrupperna i sociala medier. Figur 6.2 beskriver 
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skillnaderna i utformningen i innehåll som bör riktas mot närmre kunder samt mot OEM 

företag.  

 

Figur 6.2: Lämplig uppdelning vid innehållskapande (källa: egen). 

6.4 Förslag till framtida forskning 
 
Det framkommer i studien att en stor del av den sociala medieanvändningen är 

branschspecifik och till framtida forskning skulle det därmed vara intressant att göra liknande 

studier inom andra branscher för att kunna göra jämförelser mellan olika branscher. På så sätt 

kan de faktorerna som skiljer sig mellan olika branscher gällande användningen av sociala 

medier identifieras.  

 

I studien har litteratur använts som behandlat användningen av sociala medier inom en B2C 

kontext för att sedan kunna dra kopplingar till B2B. I studien framkommer att det finns 

likheter och olikheter i hur sociala medier används inom B2B och B2C. Därmed vore det 

intressant att genomföra en jämförande studie som belyser kontextuella skillnader i företags 

användning av sociala medier.  

 

Studien har undersökt sociala mediers möjligheter för att skapa kundengagemang. Till 

framtida forskning skulle det vara relevant att studera de mål den sociala medieanvändningen 

kan leda till mer än skapandet av kundengagemang i sociala medier. Till exempel studier som 

undersöker om sociala medier direkt kan leda till kundengagemang utanför sociala medier. 
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Bilagor 

Bilaga A 
Intervjufrågor till produktionsansvariga eller motsvarande. Frågorna är ställda till Audi, 

BorgWarner och Swepart Transmission. 

Generellt om produktionen 

1. a) Kan du berätta om er produktion? 

b) Hur går tillverkningsprocessen till? 

c) Vilket material använder ni vid tillverkningen? 

PM-teknologi 

2. a) Vet du vad metallpulver/ PM är?  

b) Om “ja”: Skulle du vara intresserad att läsa mer om det? 

Viktiga aspekter inom bilbranschen 

3. Vilka krav ställer ni på det materialet som används i er produktion? 

4. Har kraven på material förändrats genom åren? Varför? 

5. Vilka aspekter anser ni är viktigast vid produktionen av företagets produkt/ produkter? 

6. Vad har ni för kvalitetskrav på produkterna som ni tillverkar? 

7. Ser ni några svårigheter i produktionen idag? 

8. Vad har ni för framtidsmål i produktionen? Finns det något ni vill förbättra/ förändra? 

Engelsk version 

General information about the production process 

Can you tell us more about the production at your company?  

What materials are necessary in the manufacturing process?  

 

PM 



 
 
 

II 
 

Have you heard about PM? 

Important aspects to consider in the automotive industry 

What are the most important aspects to take into account in your company’s production? 

(Cost efficiency, environmental issues etc.). 

What requirements do you have on the materials that you use in the manufacturing process? 

Have the requirements on material changed over the past years? Why? 

Does your company face any problems with the manufacturing process today? Something you 

know that you need to deal with? 

Does your company have any visions or future goals for the production? (For example 

something you want to improve) 

Bilaga B 
Intervjufrågor till marknadsavdelning eller motsvarande. Frågorna är ställda till Företag A, 

Företag B, SSAB, Gevorkyan. Höganäs har enbart besvarat fråga 9-13.  

Sociala medier inom B2B 

9. Hur viktigt anser du att sociala medier är för ert företag?  

10. Vilka risker löper företag som inte använder sociala medier?  

11. Hur arbetar ni med sociala medier idag? 

12. Varför använder ni sociala medier?  

Social medieanvändning 

13. a) Vilka sociala medie-plattformar använder ni er utav?  

b) Varför har ni exkluderat de sociala medieplattformar som ni inte använder? Anser du att 

det finns nackdelar med dem? Vilka? 

14. Vilka för- och nackdelar ser ni med plattformarna LinkedIn, Facebook, Twitter Instagram 

och YouTube? (Beskriv för respektive plattform).  

15. Hur viktigt anser du att det är att anpassa valet av plattform efter målgruppen?  

16. Vilka för- och nackdelar ser ni med att ert företag använder sociala medier? 

17. Hur nödvändigt anser du att sociala medier är för företag inom er bransch idag?  

18. Vad tycker du företag bör tänka på vid användningen av sociala medier?  



 
 
 

III 
 

19. Hur viktigt anser du att det är att kombinera traditionell och digital media? Varför? Finns 

det för-respektive nackdelar med att kombinera dessa?  

20 a). Anser du att det viktigt är att integrera kommunikationen i sociala medier är viktigt (det 

vill säga att budskapen som sänds ut i respektive plattform består av samma grundläggande 

budskap) i de olika plattformarna?  

b) Varför är det viktigt? Fördelar/nackdelar?  

21 a). Hur stor vikt bör företag lägga på frekvent användning av sociala medier?  

b) Varför tror du att det är viktigt? Fördelar/ nackdelar? 

Innehåll i sociala medier  

22. Vad bör företag tänka på vid utformandet av innehållet dvs, vad bör publiceras i sociala 

medier?  

23. Vad anser du är relevant och intressant innehåll att publicera i sociala medier?  

24. Hur skapar man innehåll som fångar kundernas intresse?  

25. Vad tänker ni på vid utformandet av ert innehåll? 

26.  Vad tror du blir följden av relevant innehåll? 

27. Vad blir konsekvenserna av ”fel” innehåll, det vill säga innehåll som inte är av relevans 

för målgruppen? 

28. Hur viktigt är det att förstå kundens preferenser/ behov när innehåll i sociala medier 

skapas? 

Kundengagemang i sociala medier 

29. Tror ni att användandet av sociala medier kan leda till skapandet av kundengagemang i 

sociala medier? Hur?  

30. a) Anser ni att engagemang i sociala medier är viktigt? Varför?  

b) Hur går ni tillväga för att skapa kundengagemang via sociala medier idag? 

c) Vad kan företag uppnå genom att engagera sina kunder i sociala medier? 

31. Har ni märkt att vissa plattformar har skapat mer engagemang än andra? Hur?  

32. Vad anser du är kundengagemang i sociala medier? 



 
 
 

IV 
 

Engelsk version 

Social media usage 

How important is social media for your company?  

Why does work with social media? 

What social platforms do you use? Why? 

What platforms are most effective for your business? 

Could you explain the advantages/disadvantages with the platforms Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn and YouTube (explain each platform separately) ?  

Do you consider social media as an effective channel for customer interactions? Can you 

explain why? If possible, give an example. 

How important would you say that social media is in your kind of business/industry today? 

How important is it to integrate the messages that are published in social platforms?   

Why do you consider it to be important? 

Do you consider it important to integrate traditional and digital media? Why? Are there any 

advantages?  

How important is it for companies to use social media frequently? Why do you think it is 

important? 

Social media content 

What aspects are important to consider when creating content that will be published on social 

media? 

What do you consider as relevant and interesting content on social media? 

What aspects are important to consider when developing the right content for your company’s 

social media account? 

What are the results of interesting and relevant content? 

What are the results of “wrong” content? 

How important is it to understand customer needs and preferences when creating content for 

social media? Why do you consider it to be important?  



 
 
 

V 
 

Customer engagement 

Can you explain customer engagement in social media? (What it is and how it can be 

measured) 

Do you believe that it is important to engage customers through social media? Why?  

How does your company work with social media to create customer engagement in social 

media? If possible, give an example. 

Among all the social platforms that your company uses, which platform is most suitable to 

create customer engagement? Why? 

Bilaga C 
Intervjufrågor är ställda till konsulten på Brandstedt Marketing. 

Sociala medier inom B2B  

33 a) Hur viktigt anser du att sociala medier är för företag i en B2B kontext i dagens 

digitaliserade samhälle? För underleverantörer? 

34. Anser du att alla företag borde använda sociala medier? Varför?  

35. Vad tror du att företag kan uppnå genom sociala medier? 

36. Vad blir konsekvensen av att inte använda sociala medier?  

37. Hur anser du att företag bör använda sociala medier?  

Social medieanvändning 

38. a) Vilka sociala medie-plattformar anser du att B2B företag bör använda? 

b) Vilka plattformar tycker du/ ni är effektivast för företag inom B2B? Varför? 

39. Hur viktigt anser du att det är att anpassa valet av plattform efter målgruppen?  

40. Vilka för- och nackdelar ser ni med att ert företag använder sociala medier? 

41. Är sociala medier en bra kanal för interaktion med kunder? Kan du förklara varför?  

42. Vad tycker du företag bör tänka på vid användningen av sociala medier? 

43 a). Hur viktigt är det att integrera informationen som publiceras i de olika plattformarna? 

b) Varför är det viktigt? Fördelar/nackdelar? 



 
 
 

VI 
 

44. Hur viktigt anser du att det är att kombinera traditionell och digital media? Varför? Finns 

det för-respektive nackdelar med att kombinera dessa?  

45 a). Hur stor vikt bör företag lägga på frekvent/ aktiv användning av sociala medier?  

b) Varför tror du att det är viktigt? Fördelar/ nackdelar? 

Innehåll i sociala medier 

46. Vad bör företag tänka på vid utformandet av innehållet dvs, vad bör publiceras i sociala 

medier? 

47. Vad anser du är relevant och intressant innehåll att publicera i sociala medier?  

48.  Vad tror du blir följden av relevant innehåll? 

49. Vad blir konsekvenserna av ”fel” innehåll det vill säga innehåll som inte är av relevans för 

målgruppen? 

50. Hur viktigt är det att förstå kundens preferenser/ behov när innehåll i sociala medier 

skapas? 

Kundengagemang i sociala medier 

51. Vad anser du är kundengagemang genom sociala medier? Varför är det viktigt?  

52. Hur tror du att användandet av sociala medier kan leda till kundengagemang?  

53 a) Hur viktigt är det för företag att uppnå kundengagemang genom sociala medier(t ex 

uppmaningar till att kontakt) (Förklara situation då det fungerat bra/ dåligt)  

b) Hur går ni tillväga för att skapa kundengagemang via sociala medier idag? 

54 Har ni märkt att vissa plattformar har skapat mer engagemang än andra? Hur?  

55. Hur mäter ni kundengagemang via sociala medier? (Delningar, kommentarer, klickningar, 

transaktioner)  

Bilaga D 
Intervjufrågor till Swepart Transmission, som i dagsläget inte använder sociala medier. 

Sociala medier inom B2B/ Social medieanvändning 

56. Hur går ni tillväga för att kommunicera information till kunder/ potentiella kunder i 

dagsläget? 



 
 
 

VII 
 

57. Har det under åren skett någon förändring på hur det sker? Tror du det kan förändras i 

framtiden? 

58. Hur viktigt anser du att sociala medier är inom er bransch?  

59. Arbetar ni någonting med sociala medier idag? Varför/ varför inte? 

60. Tror ni sociala medier kan börja användas mer som kommunikationsverktyg i framtiden? 

Hur?  

61. Vilka för- och nackdelar ser ni med att/ om ert företag använder/ skulle använda sociala 

medier? 

62. Tror ni någon social medieplattform kan vara mer effektiv för ert företag/ er bransch än 

andra?  

63. Vilka kommunikationskanaler tycker du är en bra för interaktion med era kunder? Varför? 

64. Hur kontaktar kunder er idag? 

65. Hur stor vikt bör företag lägga på konsekvent kommunikation till kunder? Varför?  

 

Innehåll i sociala medier 

66. Vad bör företag tänka på vid utformandet av innehållet, det vill säga hur kommunicerar ni 

ut information till kunder idag? 

67. Vad tänker ni på vid utformandet av ert innehåll? 

68. Vad blir konsekvenserna av ”fel” innehåll, det vill säga innehåll som inte är av relevans 

för målgruppen? 

69. Hur viktigt är det att förstå kundens preferenser/ behov när kommunikationsinnehåll 

skapas? 

 

Kundengagemang i sociala medier 

70. Tror ni att användandet av sociala medier kan leda till ökat kundengagemang? Hur?  

71. Arbetar ni aktivt med att göra era kunder engagerade? Hur? (t ex uppmaningar till att 

kontakta er). 

72. Har ni märkt att vissa kommunikationsformer skapar mer engagemang än andra? Hur?  

73. Hur mäter ni kundengagemang?  

 


