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Abstract 

The purpose of this thesis is to show what advantages and opportunities social media 
offer for B2B-companies (business-to-business), and how they can be used for marketing 
communications. 

We have studied how companies can use social media, for example evolving the 
organization, developing products/services, staying up-to-date, building relations, 
creating customer loyalty and engagement, building the company’s identity and image, 
and affecting the buying decisions. We have also studied how B2B-companies can 
choose media channels, set goals, and measure the results. 

We have carried out interviews, through phone and visits, with four chosen companies 
that fit our criterias: Swedish B2B-company that is successful in social media. 

The result of the interviews show that B2B-companies use social media for various 
purposes, for example networking (to create and build long term relations with other 
companies) and to improve the company’s image among the end customers. Most of our 
interviewees reach their end customers (consumers) in first place and customers 
(companies) in second place, since many B2B-companies do not yet use social media. 

Half of our respondents mention that social media should not be used for advertising 
and campaigns (one way communication). Instead they should be used for building 
relations and conversations (two way communication). 

The majority of our respondents believe that it is essential to participate in the social 
channels where their consumers are, and let the target group control the choice of the 
channels. By being next to the consumers, a relationship will be formed that will lead to 
an increased loyalty. Three of the interviewed companies have noticed a growth in 
demand and sales, and a better recognition of the company. 

Most of our respondents are strongly convinced that their presence in social media has 
an effect on the customers’ buying decisions, though they cannot statistically prove it. 
They do however see that the preference that individuals form around the brand have a 
significant meaning. 

All of the companies that we interviewed state that they use both quantitative and 
qualitative measurements to find out what effect their activities in social media have on 
sales, commercial benefits, and what subjects that will raise interest and engagement. 
From one extreme to another, one of the companies can directly see, with help of 
statistics, if the activities in social media are increasing the sales, while another company 
claims that it is impossible to jump to conclusions about that connection, since there are 
many things that affect the customers’ buying decisions.
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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att visa fördelar och möjligheter med sociala medier 
för B2B-företag (business-to-business) och hur de kan använda de kanalerna i sin 
marknadskommunikation. 
 
Följande områden har vi undersökt: hur företag kan använda sociala medier för att 
utveckla organisation och produkt/tjänst, följa med tiden, bygga relationer, skapa 
kundlojalitet och engagemang, bygga identitet/image och påverka köpbeslut. Vi har 
också undersökt hur B2B-företag kan gå tillväga för att välja kanal, hur de kan sätta upp 
mål/strategi samt mäta resultatet. 
 
Vi har gjort intervjuer, via telefon och besök, med fyra utvalda företag som möter 
kriterierna: svenskt B2B-företag som är framgångsrikt i sociala medier. 
 
I vårt arbete har vi kommit fram till att B2B-företag använder sociala medier för olika 
syften, bland annat för nätverkande (att skapa och bygga långsiktiga relationer med andra 
företag) och för att förbättra sin image hos slutkund. De flesta av våra respondenter når i 
första hand sin slutkund och i andra hand sin kund (eftersom många B2B-företag ännu 
inte finns i sociala medier). 

Hälften av våra intervjuade företag påpekar att sociala medier inte bör användas för 
reklam och kampanjer, det vill säga envägskommunikation. Istället bör de användas för 
relationsbyggande och konversationer (tvåvägskommunikation). 

Majoriteten av våra svarande tycker att det är viktigt att finnas med i de sociala kanaler 
där deras slutkunder finns, och att låta målgruppen styra kanalvalet. Genom att finnas 
nära kunderna byggs en relation upp som leder till ökad lojalitet, det har tre av företagen 
märkt i form av ökad efterfrågan, försäljning och starkare kännedom om företaget. 

De flesta av våra respondenter är starkt övertygade om att deras närvaro i sociala medier 
påverkar kundernas köpbeslut, men de kan inte statistiskt bevisa sambandet mellan de två 
variablerna. Men de ser att den preferensram som människor får till varumärket har stor 
betydelse. 

Samtliga av våra svarande uppger att de gör både kvantitativa och kvalitativa mätningar 
för att få reda på vilken effekt deras aktiviteter i sociala medier ger, försäljning, 
affärsnytta och vilka ämnen som väcker intresse och engagemang. Från en ytterlighet till 
annan: en av våra svarande ser direkt på statistiken om deras aktiviteter i sociala medier 
ökar försäljningen, medan en annan menar att det inte går att dra några slutsatser kring 
det sambandet, eftersom det är så mycket annat som påverkar en kunds köpbeslut. 

 

 

 

Nyckelord 

Sociala medier, Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, B2B, marknadskommunikation, 
relationer/relationsmarknadsföring.
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1 Inledning 
Som en del av vår utbildning, Grafisk design & webbutveckling, har vi valt att fördjupa 
oss inom ämnet marknadskommunikation och titta närmare på hur sociala medier kan 
användas av företag som en kanal för att kommunicera med befintliga och potentiella 
kunder. 

Till viss del har konsumentföretagen, business-to-consumer (B2C), redan funnit sin plats 
i sociala medier medan företag som i huvudsak säljer till andra företag, business-to-
business (B2B), har svårare att se fördelarna. Därför har vi valt ut några i sociala medier 
framgångsrika B2B och intervjuat nyckelpersoner på de företagen. Resultatet av de här 
undersökningarna visar både vilka möjligheter sociala medier innebär för B2B och vilken 
nytta de kan ha av dessa kanaler. 

En av våra respondenter, som är IT- och kommunikationsansvarig på Scania, berättade 
att skillnaden mellan B2C och B2B är att B2C för en direkt dialog med kunden medan 
B2B kommunicerar med kundens kund i sociala medier. 

1.1 Bakgrund 

På varumärkesbyrån BAM54 i Karlstad började varumärkesstrateg Mikael Dahlgren 
redan hösten 2009 se att intresset för sociala medier bland B2B-företagen ökat 
dramatiskt, men att det stora flertalet av dem inte vågar ta steget eftersom de helt enkelt 
vet för lite om detta nya fenomen. Så kläcktes idén till detta examensarbete. Vi har av 
BAM54 fått i uppdrag att utreda vilka fördelar och möjligheter sociala medier innebär för 
företag – speciellt för B2B, tjänste- och industriföretagen. 
 
Med tanke på att människan utsätts för mellan 3 000 och 5 000 budskap varje dag (Solis 
& Breakenridge 2009) och när allt fler väljer bort företagens budskap genom ”Nej tack 
till reklam” på brevlådan, genom att anmäla sin telefon till Nix-registret och genom att 
zappa bort reklamen på TV, måste företagen hitta nya vägar för att nå ut med sitt 
budskap. 
 
I sociala medier förekommer diskussioner kring företagen och deras varumärken. De 
företag som kommer att nå framgång är de som anpassar sig efter kundernas nya 
beteendemönster och byter ut informationskampanjerna mot kommunikation och dialog 
(Solis & Breakenridge 2009 och Feurst 1999). Genom att finnas med i den aldrig sinande 
strömmen av kommunikation kan företagen bemöta inlägg och utföra en form av 
uppsökande och förebyggande kundsupport (Dahlgren, M1 2009). 
 
Sociala medier så som Facebook, Twitter, bloggar, Flickr och YouTube har växt enormt i 
popularitet. Sverige hade 2,7 miljoner användare på Facebook i augusti 2009. Antalet 
Twitterkonton uppgick till 75 000 för samma period och YouTube hade 3,2 miljoner 
unika användare per vecka (Leijonhufvud 2009 och Sysomos 2009). 

Många av företagens kunder finns i sociala medier, men en stor andel företag, särskilt 
inom B2B, industri och tjänstesektorn har svårt att se nyttan med att finnas där: 

”Företag är bara intresserade av hur de ska tjäna pengar på sociala medier.”  

(Dahlgren, J2). 
 

1 Mikael Dahlgren Varumärkesstrateg BAM54, frukostseminarium den 1 december 2009. 
2 Jonas Dahlgren VD BAM54, samtal den 30 november 2009 . 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

BAM54 vill att vi med detta examensarbete ska öppna dörren för B2B och visa fördelar 
och möjligheter med sociala medier. Företagen vill veta att de får tillbaka ett tillräckligt 
högt värde för den tid de investerar. 

1.2.1 Problemformulering 

Vilka fördelar och möjligheter innebär sociala medier för business-to-business (B2B) företag och 
hur kan de använda dem i sin marknadskommunikation? 

Frågeställningar 

Vi har brutit ner problemformuleringen i två frågeställningar med underliggande 
kategorier: 

I. Vilka fördelar och möjligheter innebär sociala medier för B2B-företag? 
 

II. Hur kan B2B använda sociala medier i marknadskommunikationen? 
 

1.3 Avgränsningar 

Vi har inom ramen för detta examensarbete inte gått ut med någon kundenkät för att få 
svar på frågorna om kundlojalitet, utan vi har förlitat oss på befintlig statistik. Vi har inte 
heller att skärskådat räkenskaper, budgetar och bokslut för att få fram sifferexempel på 
affärsnytta. 

Verktygen 

Vi har inte undersökt alla kanaler och tjänster som finns idag för sociala medier. Inte 
heller har vi gått på djupet på de vanligast förekommande (så som Facebook, Twitter, 
YouTube, Flickr med flera). Vi har istället fokuserat på hur företag kan använda de nya 
kommunikationsmöjligheter som dessa medier erbjuder, samt presenterar de 
verktyg/tjänster som våra undersökta företag använder sig av. 

Framtiden spekulerar vi inte i 

Nya verktyg tillkommer hela tiden och befintliga utvecklas, förändras och försvinner. Vi 
har därför valt att inte spekulera i framtiden, utan avgränsar oss till att undersöka hur 
företag kan använda dagens sociala medier för kommunikation. 

Geografisk avgränsning 

Eftersom det finns en hel del litteratur på området som täcker in alla aspekter av de 
amerikanska förhållandena när det gäller sociala medier, vill vi i detta examensarbete 
undersöka svenska företag, svenska förhållanden och den svenska marknaden. 
 
Det har visat sig svårt att hitta svenska, renodlade B2B-företag som nått framgångar i 
sociala medier, därför har vi fått vidga oss något till att även innefatta globala företag 
(dock med sin vagga i Sverige), och företag som riktar sig till både konsument, (B2C) och 
företag (B2B). 
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Vi har också sett oss tvungna att snegla lite på USA (främst avseende litteraturstudierna) 
som är föregångslandet framför andra när det kommer till marknadsföring i sociala 
medier. 
 

1.4 Disposition 

Vi inleder vårt arbete med en teoretisk bakgrund. Därefter följer ett kapitel med resultat. 
Vi har delat in varje avsnitt i resultatet i tre delar: först kommer respondenters svar, 
därefter en kort sammanfattning i form av analys. Avsnittet avslutas med en diskussion 
som knyter samman resultat med teoretisk bakgrund. I kapitel 5 diskuterar vi de metoder 
vi använt och rundar av med våra slutsatser i kapitel 6. 

 



Teoretisk bakgrund 

7 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Introduktion 

Genom marknadsföring skapar företaget associationer som symboliserar känslor och 
egenskaper som företaget vill förknippa med varumärket. Med en välfungerande 
marknadskommunikation etablerar företaget sig i kundernas medvetande (Dahlén 2003). 

2.1.1 Från Porters 4P marknadsföringsmix till sociala medier 

I traditionell marknadsföringsteknik är begreppet Porters 4P välkänt, där P står för: 
Produkt, Plats, Pris och Påverkan. Det innebär att produkten måste finnas på rätt plats 
vid rätt tidpunkt och ha rätt pris (det som även kallas marknadssegmentering). Till detta 
behövs också en kontinuerlig grad av påverkan, det vill säga marknadsföring och reklam. 
Feurst (1999) hävdar att detta är ett synsätt som utgår från att kunden är den passiva och 
anonyma parten medan säljaren är den aktiva. Segmenteringen av marknaden, det vill 
säga indelning av kunder i grupper med likartade egenskaper eller beteenden, är central i 
det här tänket. 
 
Feurst rekommenderar företag att vara lyhörda mot marknaden och omvärlden och ha 
en flexibel, anpassningsbar organisation. Han argumenterar för en-till-en-marknadsföring 
(att varje kund behandlas unikt) som är masskommunikationens raka motsats (att ett 
företag skickar ett budskap till många människor). 
 
Sociala medier är en mötesplats på Internet, en form av interaktiv webbsida som 
möjliggör social interaktion och användargenererat innehåll. Sociala medier erbjuder 
tvåvägskommunikation (dialog) mellan till exempel företag och kund, eller mellan 
anställda på olika företag (B2B), enligt Eriksson & Hultén 2001. 
 
Utvecklingen på Internet har gått från e-post och hemsida mot sociala medier. Nyheter 
sprids snabbare via sociala medier än via traditionella kanaler (TV, tidningar, radio, 
affischer). Sociala medier består av strömmande sidor där nyheter skapas i mötet mellan 
människor till skillnad mot hur man tidigare sökte upp sidor för att få senaste nytt 
(Dahlgren, M1). Brown (2009) hävdar att marknader blir smartare genom att använda 
Internet. Tillgången till information och valmöjligheter har enligt Constantinides & 
Fountain (2008) förändrat maktförhållandet mellan företag och kund. Nya behov, 
värderingar och köpbeteenden formas utifrån kundens nyvunna kunskap. 

2.1.2 Ett nytt sätt att tänka 

Feurst (1999) var långt före sin tid. Sociala medier fanns inte ens när han började 
propagera för en-till-en-relationer med kunderna. Tack vare digitaliseringen har företag 
idag tillgång till mer information om sin målgrupp än någonsin tidigare. Men det är inte 
helt enkelt för ett företag att i ett slag anpassa sig efter ett nytt sätt att tänka och agera. 
Det första företaget måste komma till insikt med, är att det inte längre har någon kontroll 
över kommunikationen. 

Brown (2009) skriver att om ägarna till eller skaparna av innehållet inte längre 
kontrollerar det, då måste även marknadsföringsprinciperna ändras fundamentalt. 
 

 

1 Mikael Dahlgren Varumärkesstrateg BAM54, frukostseminarium den 1 december 2009. 
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Marjamäki & Svensson (2008) har i sin uppsats konstaterat att sociala medier kan 
betraktas på två sätt: dels som en arena för samtal, dels som en kanal för marknadsföring. 
 
Solis & Breakenridge (2009) anser att företag i sociala medier bör bry sig mindre om ytan 
och mer om innehållet – och det gäller all kommunikation med kunder. 

2.1.3 Varför använder människor sociala medier? 

Med Internets spridning har människor funnit nya och innovativa sätt att kommunicera. 
Formella eller informella, sociala eller specialiserade, det spelar ingen roll vilket nätverk 
de väljer att gå med i (Loader 2007). Sociala medier är ingen trend som kommer att 
passera. De uppfyller några av de mest grundläggande mänskliga behoven (Figur 1). 
Sociala medier är drivande, för att allt kretsar kring det egna jaget. Användaren 
identifierar sig med en eller flera grupper. En annan stark drivkraft är nyfikenheten: 
individen vill veta vad som händer i gruppen och vill bidra till den (Dahlgren, M1). 
 

 
Figur 1. Behovshierarkin av Maslow (1943) översatt till sociala medier av Dahlgren, M1. 

2.1.4 Varför använder B2B-företag sociala medier? 

Företag som i huvudsak säljer till andra företag, det vill säga business-to-business (B2B) 
kan använda sociala medier för att hitta samarbetspartners och vårda relationerna med 
dem. De kan hitta nyheter om branschen och konkurrenterna (Dahlgren, J2). 
 
 
 
 
 
1 Mikael Dahlgren Varumärkesstrateg BAM54, frukostseminarium den 1 december 2009. 
2 Jonas Dahlgren VD BAM54, samtal den 30 november 2009. 
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Christensson, Hedborn & Källberg (2007) har i sin C-uppsats kommit fram till att sociala 
medier innebär en enormt stor potential för B2B-företag. I väl valda kanaler har 
företagen möjlighet att bygga upp en relationsmarknadsföring (som syftar till skapandet 
av långsiktiga kundrelationer med målet ökad kundlojalitet och ökad lönsamhet) med till 
exempel utbildningar, konsulttjänster eller marknadsföringstjänster mot andra företag.  
 
Sociala medier ger också möjlighet till utökade samarbeten och att skaffa nya kontakter, 
såväl som omvärldsbevakning med möjlighet att följa indikatorer för hur det går för 
konkurrenter och vilka trender som är på gång i branschen. Företagen har alla 
möjligheter att lära om sina tilltänkta kunder innan de går ut och prospekterar (ibid). 
 
Även privatpersoner kan vara intresserade av B2B-verksamhet, det gäller att se 
slutanvändaren/brukaren och vilka problem företagets produkt eller tjänst löser för 
denne (Dahlgren, M1). 
 
Sociala medier skapades just för behovet av att knyta och behålla kontakter inom nätverk 
eller så kallade communities (Forsgren, Hägg & Håkansson 1995). 
 
Sociala medier kan användas för profilering, marknadsföring och varumärkesbyggande. 
Företag har möjlighet att ta reda på hur varumärket uppfattas i förhållande till det 
budskap företaget vill förmedla, samt vad som sägs om företaget och dess konkurrenter. 
Om företaget inte deltar, är det någon annan som för talan – både positivt och negativt. 
Är företaget inte med kan det inte påverka (Charlene & Bernoff 2008). 
 
Företag bör finnas i sociala medier för att inte lämna dörren öppen för okända individer 
och konkurrenter att ta över konversationen vilket kan resultera i att individerna vägleds 
bort från företaget (Solis & Breakenridge 2009). 

 

2.2 Vilka fördelar och möjligheter innebär sociala 

medier för B2B-företag ? 

2.2.1 Utveckla organisation och produkt/tjänst samt följa med tiden 

Företag kan dra nytta av det kundinflytande som sociala medier möjliggör och 
effektivisera både organisation och produktion. Företagets kunder, som använder 
produkterna dagligen, kan anses som experter och har många gånger de bästa 
produktutvecklingsidéerna. Företaget kan ta utvecklingen stegvis och hela tiden få snabb 
feedback från sociala nätverk, feedback som visar vägen till nästa steg i processen 
(Charlene & Bernoff 2008). Även Qualman (2009) argumenterar för att låta affärsbeslut 
bli mer kundstyrda, eftersom det är kunderna som vet vad som är viktigt för dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Mikael Dahlgren Varumärkesstrateg BAM54, frukostseminarium den 1 december 2009. 
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2.2.2 Bygga relation och skapa kundlojalitet 

Carlén (2002) skriver att kommunikationen kring ett varumärke handlar mer om ett 
långsiktigt relationsbyggande än att försöka påverka kunden till ett direkt köp. Även 
Aronsson (1999) anser att ju mer ett företag ger till individer desto större förtroende får 
individen i företaget. Och ju mer företaget får hjälp av individen desto bättre blir 
företagets erbjudanden till individerna. Med detta har ett ge- och ta-förhållande skapats 
med högt förtroende som följd. 
Feurst (1999) skriver att dagens människa redan har hundratals relationer, bland annat 
med familj, vänner, släktingar, grannar och arbetskamrater. Det är mer än vad en 
människa klarar av att hantera, därför sållas oviktiga relationer som inte ger något bort, 
medvetet eller omedvetet. Hit hör ofta relationer med företag och varumärken. 
 
Företaget och kunden har helt olika utgångspunkter för relationen, skriver Feurst (1999). 
Företaget önskar en djup, emotionell relation med kunden för att öka lönsamheten och 
hindra konkurrens, medan kunden vill ha en funktionell, ytlig relation och vara fri att 
välja själv. Om kunden har ett fungerande förhållande till en leverantör, blir det den 
enklaste vägen att lösa vardagens problem. 
 
Genom att läsa, lyssna och delta i sociala medier har företaget chansen att visa att 
företaget är tillgängligt. Och genom att humanisera varumärket tjänar företaget 
kundernas lojalitet (Solis & Breakenridge 2009).  
 
Både Qualman (2009) och Solis & Breakenridge (2009) är eniga om relationens roll i 
sociala medier. Qualman (2009) skriver att företag idag, via dessa kanaler, har tillgång till 
mer information om sina kunder än någonsin tidigare. Företaget bör dra nytta av den 
information de får om sina kunder genom deras aktiviteter i sociala medier för att 
kultivera relationen, inte bara för att samla kunderna i en databas. Solis & Breakenridge 
(2009) skriver att när det kommer till prospektering är konversation den valuta som 
gäller. 
 
Feurst (1999) ser klagomål och reklamationer som en möjlighet att fördjupa relationen 
med kunden, att genom samarbete lösa dennes problem. Han menar att en kund som 
blivit besviken på företagets produkt eller tjänst och som klagat, men som kommer 
tillbaka, är en av de mest lojala kunderna. Det finns en poäng med att göra det enkelt för 
kunden att klaga eller komma med synpunkter, men företaget bör alltid be kunden att 
identifiera sig, annars blir det inget relationsbyggande. 

2.2.3 Skapa engagemang 

Brown (2009) skriver att människor inte längre är passiva mottagare av information utan 

bestämmer själva vad de vill ta till sig, därför är det viktigt att respektera deras tankar och 
åsikter speciellt eftersom konversationerna mellan kund och företag sker offentligt i 
sociala medier. För att starta en intressant konversation är det viktigt att hitta rätt ämne, 
som kunderna tycker är intressant, för att kunna engagera dem. 
 
Han varnar företag för att använda samma språk i sociala medier som i 
marknadsföringsmaterial, årsredovisningar och rapporter. Det är det snabbaste sättet att 
få kunden att tappa intresset. Språkbruket bör vara i engagerande samtalston (ibid). 



Teoretisk bakgrund 

11 

2.2.4 Bygga identitet/image 

Charlene & Bernoff (2008) anser att befintliga märken är under hot, en typ av hot där 
kunderna talar om och bidrar till varumärkets perception. Det spelar ingen roll hur 
mycket pengar som användes för att bygga upp märket. Kunderna har en egen åsikt om 
det och den åsikten definierar märket (Figur 2). 

 

 
Figur 2. Källa: Söderberg (2005). 

 

När ett företag blir utsatt för negativa kommentarer, tycker Qualman (2009) att företaget 
inte bör försöka tysta ner det hela, då kommer det garanterat att dyka upp på andra 
ställen på Internet. Istället bör företaget snabbt bemöta kritiken eller låta det positiva som 
redan skrivs om företaget ta ut de enstaka negativa kommentarerna. I en studie framkom 
det nämligen att cirka 80 % av kommentarerna tenderar att vara positiva (Forrester 
Report 2007). 
 
Ett företag bör inte försöka dölja sina fel och brister. Om företaget hela tiden försöker 
framstå som perfekt, kommer folk att börja misstänka att det inte är helt sanningsenligt. 
Qualman (2009) menar att genom att påvisa företagets tillkortakommanden, kommer 
dess styrkor att upplevas som mer trovärdiga. 

2.2.5 Påverka köpbeslut 

B2B tror att de gör affärer med ett annat företag. I verkligheten är det människor som gör 
affärer med människor, och många av dem är ute i sociala medier och påverkas av 
innehållet och kontakterna i de nätverken. Dahlgren, J1 anser att företag måste bli bättre 
på att inse att de inte säljer en produkt, utan att de säljer nyttan av produkten. Det är 
nyttan av produkten som höjer värdet av känslan. Och det är känslan som styr 99 % av 
alla köpbeslut. Inte rationellt tänkande och pris, som många vill tro (Lindström 2010). 
 
Påverkan i form av marknadsföring har inte så stor effekt som man kan tro. Hela 80 % 
av alla köpbeslut som tas, är influerade av rekommendationer från andra människor i 
kundens närhet, till exempel vänner och bekanta (Solomon 1996). 

 

”Folk har mycket större förtroende för vänners och bekantas åsikter än för reklamen de 
ser eller det som företagets talesmän överdrivet påstår” (Kotler 1999). 

 

 
 

 

1 Jonas Dahlgren VD BAM54, samtal den 30 november 2009. 
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Dagens företag måste vara medvetna om att en missnöjd kund kan nå miljoner 
människor genom sociala medier. Det är allmänt känt att en nöjd kund berättar för 
många, men att en missnöjd kund berättar för många fler (Solis & Breakenridge 2009). 
Med Internet har det blivit möjligt att hitta eller skapa communities med drivkrafter som 
intresse eller missnöje. Kunder har mer att säga till varandra och de vet mer om 
användarsituationen än själva företagen. Det kan vara en idé för företag att lyssna på de 
diskussionerna och använda dem till företagets fördel eftersom de ändå inte kan hindras 
(Feurst 1999). 
 

 

2.3 Hur kan B2B använda sociala medier i sin 

marknadskommunikation ? 

2.3.1 Välja kanal 

Att ha rätt förståelse för sociala medier hjälper företaget att hitta rätt kanal (Qualman 
2009). Från ett globalt perspektiv är den svenska marknaden ganska liten, och långtifrån 
alla målgrupper går att finna i alla olika sociala medier. Svenska företag bör därför välja ut 
de stora sociala kanalerna och undersöka dem närmare, helt enkelt för att det är där 
kunderna är (Dahlgren, M1). 

”Företagen måste finnas med där de [målgruppen] letar.” (Dahlgren, J2). 

Sociala medier handlar till 90 % om mänskliga relationer, och bara 10 % om teknik 
(Charlene & Bernoff 2008). Det är viktigt att hela tiden ha relationerna i bakhuvudet när 
företaget undersöker vad sociala medier kan användas till. 

Blogg 

I en studie utförd av Salomon & Dzielak (2008), framkom det att 59 % av Sveriges 
befolkning läser bloggar i större utsträckning. En blogg är en publiceringswebbsida som 
visar inlägg i omvänd kronologisk ordning. 
 
Många företag blandar ihop begreppen bloggning och publicering. Inom bloggning är det 
tvåvägskommunikation där kunderna bestämmer vad de ska läsa och länka sig till. Därför 
är det viktigt att titta på diskussionerna som handlar om marknaden och utforma sin 
blogg efter dem (Brown 2009). 
 

Frankel (2005) skriver att i bloggen kan företaget påverka och kontrollera hur det vill 
uppfattas utåt. Han identifierar några nyckelfaktorer för en framgångsrik blogg, så som 
innehållets kvalitet, samt interaktiviteten och det kommersiella intresset. 

Mikroblogg 

Mikroblogg är en blogg i miniatyr, ett snabbt sätt att publicera korta meddelanden. 
Största mikrobloggtjänsten är Twitter (Weist 2009). 
 
 
 
 
1 Mikael Dahlgren Varumärkesstrateg BAM54, frukostseminarium den 1 december 2009. 
2 Jonas Dahlgren VD BAM54, samtal den 30 november 2009. 
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Sociala nätverk 

Ett socialt nätverk är en mötesplats på Internet som underlättar kommunikation och 
relationer mellan människor. Facebook är den mest använda tjänsten just nu enligt 
alexa.com. 
 
“Grupper” och “sidor” har olika syften på Facebook. ”Grupper” är anpassade till 
konversationer kring ett specifikt ämne medan ”sidor” är till företag som vill dela med sig 
av företagsinformation till sina anhängare. Endast en företagsrepresentant kan skapa en 
”sida” till företaget. ”Sidor” kan användas för att skapa varumärkesambassadörer. Inlägg 
på ”sidan” kommer att synas i anhängarnas flöde vilket ger företaget en starkare röst att 
nå dem (Facebook.com). 

Multimediadelning 

Företaget har en fördel av att ladda upp bildmaterial på en social plattform, eftersom ett 
sådant verktyg möjliggör för användare att dela med sig och sprida företagets budskap på 
ett enkelt sätt. Det gör materialet sökbart inom sociala nätverk (Solis & Breakenridge 
2009). 
 
Att addera rörlig bild – video – kan ge ytterligare en dimension till företagets sociala 
mediesatsning och hjälpa företaget att nå dem som de normalt inte når via andra kanaler 
(ibid). 
 
Det finns flera plattformar på Internet som hanterar video. YouTube är den vanligaste 
och mest kända. På YouTube kan företaget skapa en egen kanal, där de egna filmklippen 
kan laddas upp. Varje video förses med nyckelord så att de blir sökbara (YouTube.com).  

Social Media Release (SMR) 

Solis & Breakenridge (2009) skriver att en SMR är en pressrelease som fungerar som en 
vanlig bloggpost, med möjlighet att lägga till bild, ljud, rörlig bild och länkar. Den 
innehåller också de vanliga sociala verktygen: möjlighet att skicka vidare, dela innehåll, 
kommentera och prenumerera på uppdateringar. De tillägger att en SMR bör lanseras på 
en social plattform, eftersom innehållet på en traditionell, statisk webbsida inte dyker upp 
i sociala sökningar. 

Wiki’s 

Wikipedia är det mest genomarbetade och konsekvent användardrivna systemet på 
Internet. Det kan liknas vid en encyklopedi (ett uppslagsverk), men istället för att vara 
skrivet av en handfull experter, är allt innehåll skrivet av användarna själva. Sidor från 
Wikipedia hamnar ofta långt upp i sökmotorernas rankning. Det är användarna som 
avgör vad som ska finnas med på Wikipedia, och det ligger i företagets intresse att hålla 
ett öga på vilken image företaget får där (Charlene & Bernoff 2008). 

Egen community 

Ett företag kan enkelt bygga upp ett eget socialt nätverk, med liknande funktioner som 
till exempel Facebook, på fria plattformar så som Ning.com (Brown 2009). 
 
Men Qualman (2009) argumenterar emot att skapa ytterligare sociala nätverk, då det 
redan finns så många att alla behov täcks in. Han anser att företag bör utveckla 
applikationer för redan befintliga sociala nätverk. Riskerna är höga med att bygga upp en 
egen social mediekanal: det kostar stora summor pengar och tar mycket tid, och resultatet 
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riskerar att bli en blek kopia av de stora. Det är inte heller säkert att användarna 
attraheras att använda det, när de får sina behov tillgodosedda hos de redan etablerade 
aktörerna på marknaden. Den kritiska frågan företaget bör ställa sig är: Vad har vi 
möjlighet att utveckla som verkligen är användbart och vad kan vi bidra med som är 
relevant till vår publik? 
 
Om ett företag bestämmer att skaffa sig en egen community så finns det några punkter 
att ta hänsyn till. Några av de viktigaste frågorna är vad företaget får ut av det och hur de 
kan få nytta av det. Företaget bör också tänka på att det är ett långsiktigt engagemang. 
Det är inte bara att skaffa ett socialt nätverk och sedan låta det sköta sig själv, utan det 
behöver ständig uppmärksamhet (Charlene & Bernoff 2008). 

2.3.2 Mål/Strategi 

”Marknadsförarens uppgift igår var att skapa budskap, imorgon blir den att ge svar” 
(Feurst 1999). 

 
Idag handlar det inte längre om information. Det handlar om kommunikation. (Dahlgren, J1).  
 
Dahlgren, M2 radar upp några viktiga punkter som ett företag bör ha med sig i sin sociala 
mediestrategi: 
 

 Var äkta/trovärdig 

Falskhet avslöjas alltid. 

 Vision – inte mission 

Människor bryr sig inte om anonyma företag utan om individer. Prata om hur 

företaget startade och vad det vill uppnå. Undvik säljprat. Lägg konversationen på 

ett mänskligt plan. 

 Tala inte om företag/produkt/varumärke utan om nyttan av produkten/tjänsten 

 Var personlig men inte privat 

Dra riktlinjer och sätt gränser för att uppfattas som en auktoritet. 

 Transparens 

Våga släppa kontrollen. Delta i dialogen, lita på produkten, tjänsten och dina 

medarbetare. 

Lyssna och observera 

Solis & Breakenridge (2009), Charlene & Bernoff (2008), Qualman (2009), Brown (2009) 
med flera är överens om att företag bör börja sin sociala mediestrategi med att lyssna, läsa 
och titta. Observera hur folk beter sig inom sitt community och fånga på så sätt upp den 
kultur som råder där. Analysera informationen för att få svar på frågorna var, när och hur 
företaget lämpligast bör delta. I sociala mediers värld är detta inte valfritt, något man kan 
hoppa över. Det är nödvändigt att studera människorna och den kultur som råder på 
Internet innan ett företag över huvud taget funderar på att engagera sig i en konversation. 
 
 

 

 

1 Jonas Dahlgren VD BAM54, samtal den 30 november 2009. 
2 Mikael Dahlgren Varumärkesstrateg BAM54, frukostseminarium den 1 december 2009. 
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Solis & Breakenridge (2009) skriver att framtidens kommunikationsstrategier kräver att 
företag tar sociologiska principer i beaktande. I sociala medier engagerar sig företaget 
direkt med kunden, inte för att sälja, utan för att hjälpa denna. 
 
Det är viktigt att företaget vet vad det talar om, varför det är relevant och vem det kan 
hjälpa och hur. Sociala medier kräver ett öppet sinne och en förståelse för hur 
marknadsföring fungerar i communities (ibid). 
 
Ett första steg kan vara att starta en blogg, som är ett forum där företaget har kontroll 
över vad som sägs och görs (Dahlgren, M2). 

Delta och respondera 

Dahlgren, M1 punktar upp några förslag på vad företag kan göra i sociala medier: 
 

 Bemöta klagomål 

 Lösa problem 

 Räta ut missförstånd – så att folk får rätt bild av företaget 

Charlene & Bernoff (2008) delar in Internetanvändarna i sex kategorier (Figur 3): skapare 
(som publicerar bloggar, bilder och andra verk), kritiker (som poängsätter och ger 
omdömen om produkter och kommenterar andras bloggar), samlare (som prenumererar 
på blogguppdateringar, röstar på webbsidor och använder så kallade sociala 
bokmärkestjänster), medlemmar (i sociala nätverk), åskådare (som konsumerar det som 
de andra publicerar utan att själv bidra) eller inaktiva (som inte utför någon av dessa 
aktiviteter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Figur 3. Den sociala teknografiska stegen. Ju högre upp på 

stegen desto mer aktiv och engagerad i sociala medier 

(Charlene & Bernoff 2008). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 Mikael Dahlgren Varumärkesstrateg BAM54, frukostseminarium den 1 december 2009. 
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Författarna (ibid) ställer sig frågan ”Vad är mina kunder redo för?” och menar att om 
företaget försöker gissa sig till vilken av dessa sex typer deras kunder är, riskerar företaget 
att ta fram en hel social mediestrategi bara för att upptäcka att deras kunder hellre 
kommenterar andras alster än skriver egna bloggar. 
 
Enligt Dahlén (2003) gäller det att skapa så många associationer, i flera olika sorters 
sociala medier, som möjligt för att bygga upp en stark marknadskommunikation.  

Släppa kontrollen 

Det finns flera exempel på företag som har skrivit i bloggar utan att tala om vem den 
riktiga avsändaren är, i syfte att förbättra sin image och driva på försäljningen. Brown 
(2009) avråder från detta: 
 

”If you pretend to be someone you are not you will be unmasked and if you say something untrue 
it will be discovered.” 

 
Charlene & Bernoff (2008) skriver att som skapare av innehåll har företaget möjlighet att 
påverka vad mottagaren hör, hur denne kan dela med sig, hur företaget svarar och hur ny 
insikt kan vävas in i framtida konversationer. 
 
Solis & Breakenridge (2009) påpekar att det är endast genom att delta och svara på frågor 
som företaget kan forma synen på varumärket och sin egen identitet. 

Vem ska ansvara 

Är det PR-avdelningen (public relations), marknad och kommunikation eller reklam, det 
vill säga de som idag vakar över varumärket, som ska ansvara för kommunikationen med 
företagets intressenter? Eller är det kanske kundtjänst och support som ska ta hand om 
konversationen? Solis & Breakenridge (2009) anser att sociala medier inbegriper varje 
avdelning på ett företag och att varje avdelning är skyldiga att ansvara för sin del av den 
sociala övervakningen. 

2.3.3 Mäta resultatet 

Traditionell media är enkel att mäta i den meningen att de kampanjerna har ett slut. 
Sociala medier är för det första globalt, och material som läggs ut på Internet kan spridas 
utanför företagets kontroll (Loader 2007). 
 
Solis & Breakenridge (2009) skriver att nästan varje konversation på Internet är möjlig att 
spåra. Det kan användas för att mäta effekten av en social medieinsats, till exempel 
genom hur många gånger ett nyckelord används i förhållande till förra månaden eller 
förra året. Eftersom sociala medier bygger på relationer och engagemang (kvalitativa 
data), innebär det nya variabler jämfört med tidigare sätt att mäta, som byggde på 
kvantitativa data. 
 
Enligt Solis & Breakenridge (2009) och Charlene & Bernoff (2008) kan företaget mäta: 

 Konversationer och nyckelord 

 Trafik 

 Order och försäljning 
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 Aktivitet (bloggkommentarer, produktomdömen) 

 Engagemang (tiden som individen deltar och räckvidden på företagets budskap) 

 Relationer 

 Auktoritet 

 Deltagande 

 Perception 

 Registreringar, medlemskap med mera 

Det är viktigt att komma ihåg när man mäter, att sociala medier inte är någon isolerad 
företeelse. Om företaget finns representerade på andra sätt, till exempel på mässor och 
personliga besök hos kund, kan effekten från mätningen inte hänföras enbart till sociala 
medier, eftersom det blir en synergieffekt mellan kanalerna (Qualman 2009).
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3 Metod och genomförande 
Genom våra litteraturstudier har vi funnit ett antal påståenden om hur sociala medier kan 
hjälpa företag att: 
 

I. Vilka fördelar och möjligheter innebär sociala medier för B2B-företag? 
 

 Utveckla organisation och produkt/tjänst samt följa med tiden 

 Bygga relation och skapa kundlojalitet 

 Skapa engagemang 

 Bygga identitet/image 

 Påverka köpbeslut 
 

II. Hur kan B2B använda sociala medier i marknadskommunikationen? 
 

 Välja kanal 

 Mål/Strategi 

 Mäta resultatet 
 
Vi vill undersöka hur väl detta stämmer med våra intervjuade företags erfarenheter och 
om de upplevt några fler möjligheter. 
 
Vårt examensarbete bygger på intervjuer med, och studier av, fyra utvalda företag som 
möter våra kriterier: det ska vara ett svenskt företag verksamt inom B2B, som är 
framgångsrikt i sociala medier. Eftersom endast 1 % av svenska företag i dagsläget är 
engagerade i någon större utsträckning i sociala medier enligt en undersökning av Steria 
utförd 2009, är vår population mycket liten och vi är därför medvetna om att vi inte 
kommer att kunna generalisera till en större population. 

3.1 Urval 

Vi sökte intensivt efter ett svenskt B2B-företag som lyckats i sociala medier, utan resultat. 
Genom rekommendationer från vår uppdragsgivare, BAM54, har vi valt att kontakta 
Scania, som är ett globalt industriföretag med ett föredömligt så kallat ”Social Media 
Newsroom” (ett socialt pressrum på Internet) och som har lyckats engagera många 
medlemmar till sin ”Kings Club”, som är ett eget socialt medie utanför de stora. De har 
också ett konto i Facebook kallat ”Scania Driver”. 
 
Ett annat företag uppmärksammade vi genom media. Moderskeppet är ett tjänsteföretag 
som säljer kurser och föreläsningar på dvd i bland annat fotoredigeringsprogrammet 
Photoshop. De har under 2009 fått pris för Årets blogg, Årets webb-TV och Årets 
marknadsförare, samt under 2010 fått pris för Årets blogg ännu en gång. Utmärkelserna, 
och det faktum att deras två högskolekurser är de mest sökta kurserna bland studenter i 
hela landet, vittnar om ett mycket framgångsrikt koncept. 
 
Saltå Kvarn är ett tillverkningsföretag inom livsmedelsbranschen som arbetar både mot 
konsument- och grossistföretag. Saltå Kvarn är framgångsrika i flera sociala kanaler. 
Förutom bloggen har de också konton på bland annat Facebook och Twitter. 
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JMW är en kommunikationsbyrå i Stockholm som hjälper företag med sociala medier. 
De har använt dessa kanaler sedan 2004 och började se en efterfrågan på sociala medier 
från sina företagskunder redan 2007. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Den första vi intervjuade var en social mediestrateg på Moderskeppet. Intervjun skedde i 
Moderskeppets lokaler och samtalet spelades in för komplettering av anteckningar. 
 
Under intervjun med Moderskeppet fick vi tips att kontakta JMW Kommunikation och 
Saltå Kvarn. Även sociala medieansvariga på JMW Kommunikation rekommenderade en 
intervju med VD och social medieansvarig på Saltå Kvarn. Intervjun med JMW 
Kommunikation skedde över telefon, från ett grupprum på Tekniska Högskolan i 
Jönköping, och spelades in. Intervjun med Saltå Kvarn skedde i ett grupprum på Science 
Park, när han var i Jönköping för att hålla ett föredrag om sociala medier. Närvarande vid 
den intervjun var också sociala medieansvariga  på JMW Kommunikation. 
 
Vi använde snöbollsmetoden som Jacobsen (2009) skriver om i sin bok och som i 
korthet innebär att vi inleder med en informant som kan mycket om fenomenet, och 
därigenom får uppslag om vilka företag som kan vara intressanta att kontakta.  
 
Intervjun med Scania skedde över telefon och spelades in. För att få en så störningsfri 
miljö som möjligt, använde vi ett av grupprummen på Tekniska Högskolan. 

3.3 Metod 

Vi har gjort en empirisk undersökning, vilket innebär att en slutledning är grundad på 
tidigare erfarenhet, vetenskapliga undersökningar av verkligheten och därav gjorda 
erfarenheter, snarare än på i förväg uppställda teorier eller filosofiska resonemang, enligt 
Jacobsen (2002). Han fortsätter med att förklara att en metod är ett arbetssätt för att 
samla in empiri om verkligheten. Utgångspunkten för vårt försök att beskriva och få 
insikt om hur företag kan använda sociala medier har utgått från sådan insamlad data. 

Inledningsvis hade vi ingen klar bild över vad företag kan använda sociala medier till, 
därför blev det en induktiv ansats där vi förutsättningslöst samlade in data från litteratur 
och forskningsrapporter. Jacobsen (2002) skriver att med en induktiv ansats går 
forskaren ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar. Man kan diskutera om det 
verkligen är möjligt att samla in data helt förutsättningslöst då det skulle bli väldigt 
mycket information att bearbeta. Jacobsen (2002) motsäger sig själv när han skriver att 
målet är ingen begränsning och i nästa mening skriver han att forskaren samlar in 
relevant information.  

Utifrån denna empiri utvecklade vi vår teoretiska utgångspunkt och gick över till en 
deduktiv ansats där vi utformade en intervjuguide (bilaga 1) med fasta frågor inom de 
ämnen som är intressanta för det här arbetet. 

En deduktiv ansats innebär enligt Jacobsen (2002) att forskaren går från teori till empiri, 
det vill säga att forskaren först skaffar sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och 
sedan jämför det med insamlad empiri. Vi har i vårt arbete valt att jämföra det resultat vi 
har fått in från intervjuerna med tidigare källor så som statistik, litteratur och 
forskningsrapporter. 
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Vi har en explorativ problemställning som kräver en metod som får fram nyanserade 
data. Detta innebär att valet av en intensiv uppläggning med en kvalitativ ansats är mest 
lämplig. En intensiv uppläggning innebär fokus på några få undersökningsenheter. 

Kvalitativ insamling 

En kvalitativ datainsamling innebär att forskaren samlar in ord (vanligen i form av 
intervjuer) istället för siffror (till exempel via enkäter). 

Vi har genomfört intervjuer med representanter för ovan presenterade företag. De 
personer vi valt är de som innehar en nyckelroll i företaget inom ämnet sociala medier. 
Intervjuerna har genomförts antingen vid besök (ansikte-mot-ansikte) eller via telefon. 
Jacobsen (2002) skriver att ”för att verkligen förstå sociala fenomen bör vi få fram hur människor 
tolkar den sociala verkligheten”. Vår intervjuguide innehåller därför inga fasta svarsalternativ 
utan våra respondenter har fått tala fritt. 

Källgranskning 

Det finns otroligt mycket skrivet på Internet om sociala medier som marknadsförings-
kanal men det finns ingen grund för det mesta av det. Vi har sökt efter tillförlitliga källor 
och argument kopplat till vårt projekt. Eftersom det inte finns så mycket forskning på 
området sociala medier ännu, ser vi oss tvungna att själva göra en bedömning av 
källornas reliabilitet. 
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4 Resultat, analys och diskussion 

4.1 Introduktion 

Vi har intervjuat fyra nyckelpersoner på svenska företag som är verksamma inom B2B 
och som är aktiva i sociala medier. Dessa intervjuer har lett till det resultat som 
presenteras nedan. För att kunna bedöma källornas reliabilitet och validitet inleder vi 
stycket med en kort presentation av dem vi har intervjuat. 
 

Scania 
Vi har talat med en IT- och kommunikationsansvarig på Scania. Företaget lanserade sitt 
Social Media Newsroom i september 2008. Scania har blivit omskriven globalt för sin 
lyckade satsning som ett av de första B2B-företagen i sociala medier. 

Moderskeppet 
Moderskeppet är ett webbaserat företag som funnits sedan 2007. Det startade med en 
webbsida och en blogg redan år 2005. Vi talade med en medarbetare som jobbar med 
marknadsföring, koncept- och affärsutveckling, både på Moderskeppet och dess 
huvudbolag Pixondu, där han hjälper företag med social mediestrategi. Dessutom har 
han ett förflutet inom reklambranschen. 

Saltå Kvarn 
Tillsammans med en anställd ansvarar Saltå Kvarns VD för företagets sociala 
mediekommunikation, som de startade för två år sedan. De har blivit omtalade i svensk 
press för sin lyckade närvaro i dessa sociala kanaler. 

JMW Kommunikation 
JMW kommunikation är en kommunikationsbyrå. Vi talade med en kommunikations-
konsult med ansvar för sociala medier. Hon har även arbetat med Internetrelaterad 
kommunikation sedan 1994. Så gott som alla JMW:s kunder är idag aktiva inom sociala 
medier på något vis. 
 
Vi har valt att disponera kapitlet, utifrån varje frågeställning, med resultat (svaren från 
våra respondenter) följt av en objektiv analys. Varje stycke avslutas med en diskussion 
som knyter ihop resultatet med teoretisk bakgrund.  

4.1.1 Varför använder människor sociala medier? 

Saltå Kvarns sociala medieansvarige talar om människors behov av att få kunskap/insikt, 
att vara med och påverka saker, att känna delaktighet, att bli bekräftad, och att vara med 
och skapa i vissa sammanhang, i samband med sociala medier. 

I våra litteraturstudier har vi kommit fram till samma sak. Maslows behovshierarki går att 
översätta rakt av till sociala medier. Det har aldrig varit enklare att kommunicera. Varje 
individ har möjlighet att dela med sig av sina åsikter inför en global publik. I sociala 
medier kan individer gå med i och identifiera sig med en grupp, där de kan känna 
tillhörighet.  
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4.1.2 Varför använder B2B-företag sociala medier? 

Sociala medieansvarig på JMW Kommunikation ser sociala medier som en självklarhet 
för svenska företag. De kanalerna utgör 1/3 av medielandskapet som företagen har att 
hantera idag: annonsmarknaden, traditionella medier och sociala medier. 
 

Att finnas på Facebook är för ett svenskt företag som att finnas i telefonkatalogen på 70-talet. 
Man måste ha en officiell sida där helt enkelt.” 
(Sociala medieansvarig, JMW Kommunikation). 

 

JMW Kommunikations respondent berättar att företagen genom Internet kan låta mässor 
och events leva längre, genom möjlighet till fortsatta diskussioner och materialdelning. 
 
Saltå Kvarns sociala medieansvarige tycker att sociala medier är ett utmärkt, 
kostnadseffektivt ställe att samla kunderna och ha en bra relation med dem. Skillnaden 
mellan B2B och B2C i sociala medier är att det är lite mindre folk, som har samma 
kostymer och som tänker lite mer lika. Saltå Kvarn fokuserar på konsumenterna i sociala 
medier eftersom deras kunder, det vill säga återförsäljarna, ännu inte anammat dessa 
kanaler i någon större utsträckning. 

Scania når både stora åkerier, åkeriägare och lastbilschaufförer genom sociala medier. Det 
vill säga både kunder och brukare, enligt IT- och kommunikationsansvarig. Företaget 
drar nytta av befintliga digitala kanaler som ligger utanför deras webbnärvaro med syfte 
att driva trafiken till kampanjplatser, Newsroom med mera. 
 
Våra respondenter tycker att sociala medier är ett bra verktyg för företag. B2B-företag 
använder sociala medier för olika syften, bland annat för nätverkande (att skapa och 
bygga långsiktiga relationer med andra företag) och för att förbättra sin image hos 
slutkund. De flesta av dem når i första hand sin slutkund och i andra hand sin kund 
(eftersom många B2B-företag ännu inte finns i sociala medier). 

De gav oss det självklara svaret att sociala medier kan användas för att bygga relationer, 
men ingen av dem nämnde möjligheten till omvärldsbevakning och konkurrentanalys, 
som vi tycker är viktigt. Sociala medier kan användas både till att hitta nyheter om 
branschen och konkurrenter, och ger en möjlighet att ta reda på vad som sägs om 
företaget och dess konkurrenter, samt för att få inblick i hur företagets varumärke 
upplevs. 
 
Vi tycker att våra respondenter gör rätt som satsar på sina slutkunder i sociala medier, till 
skillnad från det vanliga, traditionella sättet som B2B arbetar (att endast fokusera på sina 
återförsäljare). Det har varit en medveten strategi från respondenternas sida och den har 
visat sig lyckosam för samtliga, med förbättrad image, ökad kundlojalitet och försäljning 
som resultat. 
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4.2 Vilka fördelar och möjligheter innebär sociala 

medier för B2B-företag? 

4.2.1 Utveckla organisation och produkt/tjänst samt följa med tiden 

Moderskeppets sociala mediestrateg listar några punkter om hur ett företag kan dra nytta 
av sociala medier: de kan lära om sina kunder, ha dialog med dem, låta sociala medier 
vara en del av företagets utveckling och marknadsföring. Ett redskap i verksamheten helt 
enkelt. 
 
Anledningen till att Scania började använda sociala medier är att de såg att omvärlden på 
Internet började förändras. Vår respondent berättar att det skapades communities och 
fan/anhängarwebbsidor. De ställde sig frågan om de behöver låta sig påverkas av det här 
eller om det bara är en trend. Företaget gjorde en målgruppsanalys och upptäckte att 
främst förare och kunder redan fanns i sociala medier. 
 
Ett av företagen använder således sociala medier för att utveckla företaget, medan ett 
annat företag använder kanalerna för att följa med tiden. 
 
Genom att skapa relationer med sina kunder, kan företag få ovärderlig feedback om sina 
produkter/tjänster. Vi är eniga med litteraturen om att konsumenten är den som är 
expert på produkten och att företag tjänar på att låta affärsbeslut bli mer kundstyrda. 
Genom att lyssna på marknaden får företaget se produkten ur ett annat perspektiv, 
nämligen konsumentens. Här finns en outforskad potential för våra respondenter. 

4.2.2 Bygga relation och skapa kundlojalitet 

Vår respondent tycker att det är viktigt för Moderskeppet att finnas med i sociala medier 
eftersom kunderna finns där. Det är ett webbaserat företag som arbetar mest på Internet. 
Moderskeppet finns nära kunderna, i sociala medier, vilket har lett till attitydförändringar 
och efterfrågeökningar. Kunderna blir mer lojala på grund av relationen och återkommer 
till webbsidan och köper produkter. 
 
Respondenten avslöjar att Moderskeppets marknadsföringsmetod är att ge gratis kunskap 
som får kunden/besökaren att investera mer tid på företagets webbplats. Ju mer tid 
kunden investerar desto lägre blir tröskeln för att betala. Det blir en vänskapsrelation 
med varumärket. Han tror att det bland annat var den starka anhängarbasen som bidragit 
till att företaget fått så många priser. Moderskeppet fick också ett enormt stöd av sina 
anhängare när de blev felaktigt anklagade för att muta studenter för ett år sedan.  
 
Scania har inte gjort någon egen studie för att ta reda på om deras engagemang i sociala 
medier har lett till ökad kundlojalitet, men vår respondent menar att statistiken talar sitt 
eget språk. Antal visningar på YouTube och Flickr, kommentarer och tummen upp i 
Facebook ger en positiv feedback som bevis på kundlojalitet. 

Sociala medieansvarige (Saltå Kvarn) tror inte att kundlojalitet är mätbart. För Saltå 
Kvarn ingår relationsskapandet och dialogen som en del i själva produkten. Det är också 
därför som företaget ser varje reklamation som en möjlighet till fördjupad relation. Det 
har sociala medier underlättat. Med rätt bemötande får företag positiv feedback som är 
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sökbar både i sökmotorn Google och i sociala medier, och som kan läsas av framtida 
kunder samt lyfta företagets medarbetare. 
 
Majoriteten av våra svarande tycker att det är viktigt att finnas med i de sociala kanaler 
där deras slutkunder finns, och att låta målgruppen styra kanalvalet. Genom att finnas 
nära kunderna byggs en relation upp som leder till ökad lojalitet, det har tre av företagen 
märkt i form av ökad efterfrågan, försäljning och starkare kännedom om företaget 
(image). 
 
En respondent har insett sociala mediers fulla potential att hantera reklamationer. De 
mest lojala kunderna är de som kommer tillbaka efter att ha blivit besvikna och fått 
upprättelse. 
 
Alla dessa företag har lyckats med relationsbyggandet i sociala medier, trots att 
människan enligt litteraturen inte klarar hantera så många relationer som hon i realiteten 
redan har med vänner och arbetskamrater med mera. Oviktiga relationer sållas bort, 
vilket vi tror innebär att de här företagen har lyckats bli viktiga i deras anhängares liv, 
eftersom företagen ger någonting tillbaka. Vi tycker oss se att dessa tre företag har lyckats 
skapa en djupare relation med sina anhängare genom sociala medier.  
 
Sociala medier humaniserar företaget, vilket leder till att kundens förtroende ökar och det 
blir lättare att ta kontakt (en ge- och ta-relation). Vi ser en tydlig tendens att ju mer 
engagemang som finns kring företaget, desto starkare kundlojalitet blir det. 

4.2.3 Skapa engagemang 

Scania tillgängliggör sitt material så som film och redaktionell text i sociala medier. På det 
sättet hoppas de att det skapar engagemang och stöd för varumärket och försäljningen. 
Valet av språkdräkt skiljer sig egentligen inte i de olika sociala kanalerna. Det utgår från 
en basredaktionell text som sedan modifieras. Tonaliteten ska vara densamma. 

För vår respondent och Saltå Kvarn är det innehållet som är det absolut viktigaste. De 
vill säga något som är intressant. Han påpekar att det är lätt att öka trafiken till webbsidan 
genom att lotta ut saker, men Saltå Kvarn har ett djupare och mer osjälviskt engagemang 
kring miljö och hälsa. Hans råd till andra företag är att försöka komma med intressanta 
ämnen som berör skälet till varför kunden gick med som fan/anhängare från början. Han 
berättar att de märker direkt om det finns ett intresse för det de gör i sociala medier. 
 
Enligt respondenten gör de ingen indelning av målgruppen på Saltå Kvarn och därmed 
inte heller några särskilda insatser efter målgrupp. Han beskriver bloggandet som ett 
otvunget klimat. Tonaliteten är personlig. Det viktigaste är att substans och frekvens 
stämmer överens. 

Moderskeppet använder sig av olika kanaler för olika målgrupper, bland annat blogg, 
nyhetsbrev och Facebook. Språkbruket varierar och skiljer mycket beroende på kanalen. 
 
Innehållet är absolut viktigt för att skapa engagemang, men besökare kan också välja att 
läsa utan att interagera, påpekar respondenten på JMW Kommunikation. 
 
Respondenterna anser att innehållet är det absolut viktigaste i sociala medier. En av dem 
tycker att innehållet bör spegla företagets vision, hellre än jippon och tävlingar. Tre av 
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fyra av de svarande tillgängliggör material i sociala medier, som är lätt för anhängare att 
skicka vidare och dela med sig av. Det språkbruk som används varierar både mellan 
företag och kanal. 
 
Våra respondenter har insett att sociala medier handlar om att dela med sig och att 
användaren inte längre går med på att bli passivt matad, utan själv bestämmer vad han vill 
ta till sig. Därför kan företagen bara hoppas, de kan inte veta säkert, att det de gör i 
sociala medier kommer att skapa engagemang. 
 
I litteraturen kan vi läsa att det är viktigt att hitta rätt ämne, som kunderna tycker är 
intressant, för att skapa engagemang. Om ett företag ska skriva om sin vision, som en av 
våra svarande gör, gäller det att ämnet är tillräckligt intressant för en större publik. 
 
Det är intressant att notera att den stora koncernen använder ett mer officiellt språk i 
sociala medier. Vi kan förstå att de vill visa upp en enhetlig bild utåt, och de har 
förmodligen mer skrivna dokument om detta i sin verksamhet än vad mindre företag har. 
De två mindre företagen vi intervjuat är båda eniga om att språkbruket bör vara 
personligt och engagerande. Detta är också vad litteraturen säger. Att använda 
affärsspråk är det snabbaste sättet att få läsaren att tappa intresset. Trots det fungerar det 
för det stora företaget. Vi inser att vi med endast fyra respondenter och tre svar inte kan 
generalisera i den här frågan. 

4.2.4 Bygga identitet/image 

Sociala medieansvarig på JMW Kommunikation tror att de första sociala medie-
strategierna skrevs förra året, och att företagen inte börjat mäta hur kundernas syn på 
dem påverkats. I sociala medier har företagen löpande möjlighet att se att det som händer 
är ungefär i linje med vad de tänkt sig genom direkt feedback från kunden. Har företaget 
till exempel gjort en satsning för att lyfta kärnvärden, kan det självklart mätas. 
 
För Scania handlar det mycket om varumärkesbyggande, berättar företagets IT- och 
kommunikationsansvariga. Varumärket stärks genom att bygga relationer med kunder 
och genom mer lättillgängligt material. 
 
Saltå Kvarns sociala medieansvarige nämner att det finns de som ständigt kommer med 
negativa kommentarer. En del av dem kan företaget bortse ifrån, då de tar alldeles för 
mycket energi ifrån en. Vitsen med att besvara de negativa kommentarerna är att det är så 
många som läser svaren – den tysta publiken. För att inte ledas in på avvägar i någon 
meningslös debatt, bör svaret hålla sig till det övergripande ämnet. 

Några av våra respondenter berättar att företag har möjlighet att få löpande feedback 
från användare i sociala medier och att det går att lyfta kärnvärden och bygga upp ett 
varumärke genom relationer och delbart material.  
 
Kunder pratar om varumärken på Internet, och alla har en egen åsikt om hur de 
definierar märket. Genom att erbjuda delbart material kan våra intervjuade företag vara 
med och påverka perceptionen (hur företaget uppfattas). Den feedback som sociala 
medier erbjuder i form av tummen upp med mera, formar individens syn på företaget. 
 
Inget företag är perfekt, och litteraturen varnar företag från att försöka framstå som 
felfria, eftersom det påverkar trovärdigheten. Negativa kommentarer går inte att undvika, 
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och precis som vår respondent säger, bör företag inte försöka tysta ner det utan bemöta 
kritiken. 

4.2.5 Påverka köpbeslut 

Människor tycker till om produkter och tjänster och rekommenderar dem till andra. Det 
är en brytpunkt inom marknadskommunikation eftersom människan påverkas mest av 
sina vänner (Social mediestrateg, Moderskeppet). 
 
Svaranden på JMW Kommunikation berättar att det är otroligt mycket som påverkar 
människors köpbeslut, det är en hel vetenskap i sig. Genom att företag är närvarande i en 
dialog i sociala medier, får kunden en preferensram, och det är den preferensramen som 
avgör kundens slutliga val. Det är otroligt intrikata processer som sker. Sociala medier 
finns helt klart med i processen, eftersom det är lättare för kunden att välja en 
produkt/tjänst som den har en relation med. 
 
Saltå Kvarns närvaro i sociala medier påverkar kunderna, helt klart, säger vår respondent. 
Att ha en preferens till en produkt eller ett varumärke har visat sig vara den avgörande 
faktorn när det kommer till den kritiska situationen då kunden ska välja i butiken. 80 % 
av inköpen avgörs i butik och hjärnan har bara kapacitet att rymma relationer till mellan 
fem och sju varumärken. Han är helt övertygad om att sociala medier har betydelse, men 
han är inte särskilt intresserad av att värdera den här betydelsen i kronor och ören. 

Respondenten på Scania påpekar att deras produkter inte är något som man impulsköper 
utan även en kontakt med en säljare är värdefull, den kan senare leda till ett köp. Deras 
mål är att visualisera produkt- och tjänsteutbudet i syfte att öka försäljningen, dock ej 
från surf till klick till köp. 

De flesta av våra respondenter är starkt övertygade om att deras närvaro i sociala medier 
påverkar kundernas köpbeslut, trots att de inte statistiskt kan bevisa sambandet mellan de 
två variablerna. Men de ser att den preferensram som människor får till varumärket har 
stor betydelse. 

I den teoretiska bakgrunden har vi skrivit att B2B-företag måste inse att de inte säljer en 
produkt, utan nyttan av produkten. Scania, till exempel, säljer inte lastbilar via surf och 
klick, men tack vare aktiviteter i sociala medier får de trogna anhängare bland lastbils-
chaufförerna, vilka – om de blir många – kan påverka vilka lastbilar åkerierna ska köpa in. 
Det är känsla, inte förnuft, som styr 99 % av alla köpbeslut, enligt forskningen. 
 
Undersökningar har visat att 80 % av alla köpbeslut som tas är influerade av 
rekommendationer från andra människor i kundens närhet, så på den punkten har våra 
respondenter rätt. Sociala medier gör det lättare än någonsin för människor att dela med 
sig av sina åsikter kring företag, produkter och varumärken. Ingen av de svarande nämner 
att en missnöjd kund kan nå miljoner människor över Internet, fakta som vi anser ganska 
viktigt. Företag kan använda den informationen till sin fördel. 
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4.3 Hur kan B2B använda sociala medier i sin 

marknadskommunikation? 

4.3.1 Välja kanal 

Sociala medieansvarig (JMW Kommunikation) anser att vilka kanaler och verktyg som är 
aktuella för ett företag, beror helt på vad de vill kommunicera. Sociala medier kan delas 
in i olika delar enligt henne: 
 

 Blogg 

 Mikroblogg 

 Sociala nätverk 

 Multimediadelning 

 Kunskapsdelning 

 Tjänster med mera 
 
Det gäller för företagen att hitta sin plats. Alla ska inte ha Facebook och Twitter, tycker 
JMW Kommunikations respondent. 
 
Från Saltå Kvarn fick vi svaret att företag måste försöka förstå väsendet i de olika 
verktygen, och vad de gör för nytta. Alla har olikheter. Han tar upp bloggen, Facebook 
och Twitter som exempel, tre verktyg som är väldigt olika och som kompletterar 
varandra väl. Det gäller också att analysera vilka som kommer att överleva och få flest 
användare. 
 
Han anser att ett företag ska finnas i sociala medier i första hand för att deras kunder 
finns där, och vill ha företaget där. Saltå Kvarn ser Google som sin startsida (Figur 4). 
Där finns allt om företaget samlat på en sida och den är viktig att hålla under 
observation. Den visar på den distribuerade närvaron företaget har på Internet. Att 
finnas på flera platser ger ett större digitalt fotavtryck, och använder man både Facebook, 
Twitter och blogg, lägger företaget beslag på hela Googles förstasida (Figur 4). 
 
Scania valde kanaler genom att göra sökningar på nyckelord i stora välkända sociala 
medier. De analyserade resultaten. Mycket träffar betyder hög närvaro av deras målgrupp, 
därför såg de ett behov av att finnas med. Deras övergripande mål med användandet av 
sociala medier är att driva trafiken tillbaka till webbplatsen och ett annat mål är att föra 
dialog med kunderna. Scania knyter ihop kontona i de olika sociala kanalerna med sitt 
Newsroom. Hon anser att de olika kanalerna kompletterar varandra. 

Scania tittar på målgruppen i första hand när de väljer kanal. Respondenten uppger att 
insatserna i sociala medier är kopplade till aktiviteter/projekt, där de från början sätter 
fokus på föraren. 
 
Respondenterna är eniga om att företagen bör finnas i de kanaler där målgruppen är, men 
har använt olika metoder för att hitta dem. Det är också viktigt att försöka förstå vad de 
olika verktygen gör för nytta. Hälften av dem nämner att kanalerna kompletterar 
varandra väl. 
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Figur 4. Saltå Kvarn ser Google som sin startsida. 

 

 
Det är lätt för företag att hamna i fällan och tänka teknik när de börjar undersöka vilka 
sociala medier de ska välja. De olika kategorierna som våra respondenter nämner, fyller 
alla olika funktioner som bygger på olika tekniska lösningar, men det gäller att lyfta 
blicken från tekniken och ha en förståelse för att sociala medier handlar om relationer. 

Blogg 

Saltå Kvarn har som mål med bloggen att fördjupa relationen med människor som är 
intresserade av mat, miljö och hälsa med möjlighet att ge och få inspiration kring de 
frågorna. Där driver företaget frågor de tycker är viktiga. 
 
JMW Kommunikations blogg är det viktigaste mediet - navet i verksamheten, enligt 
företagets sociala medieansvariga. För Moderskeppet är bloggen, tillsammans med 
webbsidan, grunden för kommunikationen. Där kan ”vänner” av företaget följa 
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nyheterna, kommentera och återkomma för mer kunskap enligt Moderskeppets sociala 
mediestrateg. 
 
Tre fjärdedelar av våra intervjuade företag har en blogg och en av dem använder något 
som fungerar som en blogg (Social Media Newsroom). Samtliga ser den som det 
viktigaste mediet i sin kommunikation. Två av dem nämner relationsbyggande som en 
viktig ingrediens, och en av de svarande använder bloggen för att driva sakfrågor. 
 
I bloggen kan företaget påverka hur det vill uppfattas utåt (sin profil), vilket är svårare i 
andra sociala kanaler. Precis som litteraturen konstaterar är det innehållet som är det mest 
relevanta. 

Mikroblogg 

Saltå Kvarn ser Twitter som snabba, små pressmeddelanden. De arbetar seriöst med 
massmedierelationer och har som mål att Twitteruppdateringarna ska vara intressanta för 
media. Twitter har också använts för att bemöta klagomål. 
 
Moderskeppet använder Twitter för nära vänner. Där kan de följa lite mer personliga 
nyheter, enligt vår svarande. JMW Kommunikation använder Twitter som en av de 
viktigaste kommunikationsverktygen med kunderna. 
 
Våra svarande har hittat olika kreativa sätt och olika syften att använda verktyget 
mikrobloggning för snabb kommunikation, precis som det står i litteraturen. 

Sociala nätverk 

Saltå Kvarns sociala medieansvarige berättar att det kom upp en spontan ”grupp” om 
Saltå Kvarn på Facebook, som företaget valde att stödja till en början. De såg att det 
fanns ett behov och startade så småningom en egen ”sida”. Han hävdar att ”grupper” 
inte är något för företag. Aktiviteterna på företagets ”sida” syns i anhängarnas flöde och 
den är sökbar på Google. 
 
Facebook innehåller lite lättsammare prat om olika saker och bloggen är också länkad dit. 
Det verkar vara lättare att få kommentarer i Facebook än på bloggen, det är en annan 
stämning där. Bloggen kan uppfattas lite för formell, säger respondenten på Saltå Kvarn. 

Det bästa verktyget/metoden i sociala medier enligt respondenten på Moderskeppet är 
Facebooks ”sidor” för företag att bygga varumärket eftersom de syns som en vän i flödet 
på anhängarnas sidor. De syns bättre i sökmotorer samt erbjuder mätbar statistik, till 
skillnad från ”grupper”. 
 
JMW Kommunikation använder Facebook för att kommunicera, men inte med avsikten 
att ha en officiell ”sida” för företaget, enligt sociala medieansvarig på JMW 
Kommunikation. Även Scania har ett konto på Facebook, enligt företagets IT- och 
kommunikationsansvariga. 
 
Vi kan konstatera att alla svarande har konton på Facebook, men en av dem har valt att 
inte ha en officiell ”sida”. Hälften av dem har provat ”grupper”, men anser att det inte är 
något för företag, utan att ”sidor” är mer anpassade för företag. 
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Vi håller med våra intervjuade företag att det är bättre att skapa en officiell ”sida” för 
företaget, då möjligheterna med en ”sida” är så många fler än för en ”grupp”, vilket även 
Facebook själva uppger i sin beskrivning av tjänsterna. 

Multimediadelning 

Scanias respondent anser att YouTube innehåller många filmer med humoristiska inslag 
och mycket musik, men filmen Scania Driver Support är en ganska torr utbildningsfilm, 
som trots det fått 80 000 visningar. Det visar på en konkret nytta för Scanias förare. 
Scania använder också Flickr för att göra bildmaterial lättillgängligt och delbart för sina 
anhängare. 
 
Moderskeppets social mediestrateg säger att företaget använder både webb-TV på 
webbsidan och en YouTubekanal med olika syften. Webb-TV:n fungerar som en 
förlängning på dvd-kurserna och som försäljningskanal. YouTube är mer som ett 
diskussionsforum med intervjuer med sakkunniga. 
 
YouTube kan tyckas vara det självklara valet för rörlig bild, men det finns fler plattformar 
och vad företaget slutligen väljer är avhängigt av dess verklighet, enligt JMW 
Kommunikation. 

Hälften av respondenterna uppger att de använder film på YouTube. En av dem 
använder också webb-TV på sin egen webbsida. Endast ett av företagen nämner att de 
använder Flickr för att dela bilder med intresserade. 
 

Även litteraturen nämner att det finns flera plattformar som hanterar bild- och 
videodelning. De mest kända är YouTube och Flickr. Syftet med att ladda upp material 
på en social plattform, oavsett om det gäller video eller bilder, är att det är enkelt för 
användaren att sprida företagets budskap vidare, något som en av våra svarande utnyttjar 
till fullo. Det medför en stor potential för företagets image, profil och identitet. 

Social Media Release (SMR) 

Scania använder flera sociala medier. Scania Social Media Newsroom är navet för 
närvaron. Från början såg Scania det som ett experiment där de kunde testa sig fram och 
se vad som fungerade. En del i framgången var att man valde att benchmarka (de tog 
efter goda exempel) mot ett antal stora företag som redan hade lyckade newsrooms 
(digitala pressrum). En viktig framgångsfaktor var att Scania redan hade lojala 
fans/anhängare i de olika kanalerna. 

Endast ett av de intervjuade företagen använder således Social Media Release, i form av 
ett pressrum. Social Media Release bygger på bloggfunktioner, och fungerar som en 
blogg, med den skillnaden att allt som publiceras är material som egentligen är avsett för 
pressen. 

 

Wiki’s 

Saltå Kvarn håller Wikipedia under observation, men företaget har inte aktivt gått in och 
redigerat något material där. Företag ska inte gå in och skriva om sig själva, anser Saltå 
Kvarns sociala medieansvarige. 
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Mattias Carlsson1 avslöjar att Moderskeppet uppdaterar artiklar om bland annat 
bildbehandling i Wikipedia, som ett strategiskt sätt att driva trafiken till sin webbsida. 
 
Vi har bara fått svar från två företag, varav endast det ena redigerar information på 
Wikipedia. 

Även litteraturen rekommenderar företag att hålla ett vaksamt öga över vilken image 
företaget får på Wikipedia, eftersom artiklar från den webbsidan tenderar att hamna högt 
upp i sökmotorernas rankning. 

Egen community 

Scania Kings Club är ett lokalt initiativ av Scanias distributör i Sverige med syftet att 
knyta en närmare relation till förarna och erbjuda dem förmåner och nylanseringar. Det 
är ett socialt nätverk som fungerar som Facebook (IT- och kommunikationsansvarig, 
Scania). 

Endast en respondent har en egen community för sina kunder, konsumenter, 
fans/anhängare och andra intresserade, med syfte att knyta en närmare relation till dem. 
 
Litteraturen diskuterar huruvida det behövs fler communities eller ej, men vår svarande 
såg ett behov och har lyckats med sin satsning. Det är viktigt att företaget får ut något av 
sin närvaro i sociala medier, och tack vare att företaget hade ett tydligt mål med 
satsningen kan de se att de får tillbaka det de hade tänkt från början. 

4.3.2 Mål/Strategi 

”Kampanjer kan man jobba med i sociala medier, men det är inte att jobba med sociala mediers 
sanna kärna.” (Sociala medieansvarig, JMW Kommunikation). 
 

Sociala medieansvarig på JMW Kommunikation förklarar att kampanjer tenderar att få 
företag att tro att sociala medier är en kanal de kan kontrollera, att det där går att plantera 
ett budskap som ska leva under en kortare tid. Sociala medier i sig handlar om så mycket 
mer än bara en kampanj. 
 
Saltå Kvarn har en grundläggande filosofi kring marknadsföring. De tror inte på att 
använda megafon och skrika ut vad de har på hjärtat utan väljer att istället göra folk 
delaktiga och att marknadsföra sig genom konversation. Företaget har inte behövt 
formulera någon särskild filosofi eller strategi. Det handlar mycket om ”learning-by-doing”, 
berättar respondenten. 
 
Vår respondent på Moderskeppet avslöjar att de inte har någon skriven strategi utan går 
på magkänsla och erfarenhet. Hans råd är att företag måste ha en tanke med varför de 
ska finnas i sociala medier, att de inte ska finnas för finnandets skull. Många företag finns 
i sociala medier och var mycket aktiva i början men dog bort efter ett tag, därför att det 
inte fanns en tanke bakom varför de skulle vara med. Han fortsätter med att företaget 
måste ha ett långsiktigt mål. Vidare anser han att en bra strategi är 90 % tänk och 10 % 
teknik. 
 
 
 

 

1 Mattias Carlsson Grundare av Moderskeppet, seminarium den 28 oktober 2009. 
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Hälften av respondenterna påpekar att sociala medier inte bör användas för reklam och 
kampanjer, det vill säga envägskommunikation. Istället bör de användas för 
relationsbyggande och konversationer (tvåvägskommunikation). Två av dem nämner att 
de inte har någon skriven plan eller strategi, utan de går på magkänsla. 
 
Våra källor överensstämmer med respondenternas åsikt att sociala medier bör användas 
för dialog och kommunikation. Det är intressant att se att även de företag som inte 
skrivit någon strategi (utan valt att gå på magkänsla) har lyckats mycket bra, trots att 
litteraturen förespråkar både mål och strategi. 

Lyssna och observera 

Enligt sociala medieansvarige på Saltå Kvarn är första steget för ett företag, som vill satsa 
på sociala medier, att ha koll på vad som sägs och skrivs om det, samt att lyssna. 
 
Sociala medier handlar mycket om en djup respekt och förståelse för att 
konversationerna faktiskt pågår redan och att företagen kan lära av dem och bidra med 
relevant innehåll. Respondenten på JMW Kommunikation ser i det här fallet ingen 
skillnad mellan B2C och B2B, det handlar i huvudsak om att vi alla är individer. 
 
En respondent säger att första steget i en social mediesatsning är att lyssna och en annan 
poängterar att diskussioner kring varumärken och företag redan pågår i dessa kanaler och 
att företagen bör bidra med relevant innehåll. 

Litteraturen råder företag att studera människor och den kultur som råder i deras 
community innan de går in och bemöter, och tillägger, precis som en av våra svarande, 
att företag bör bidra med relevant innehåll i syfte att hjälpa, inte att sälja. 

Delta och respondera 

När företaget har lyssnat och observerat, tycker Saltå Kvarns sociala medieansvarige att 
det bör gå in i de sociala kanaler där diskussioner förs och bemöta efter bästa förmåga. 
Han tillägger att företag bör tänka på tonalitet och tilltal samt visa ödmjukhet, respekt, 
kärleksfullhet och integritet. Saltå Kvarn har hela tiden tagit små kliv och provat och 
utvärderat vad som är relevant och hans råd till företag är att inte börja för stort. 
 
Han fortsätter med att berätta att de följer upp och gör kontinuerliga uppdateringar. Han 
tycker generellt att stora företag lägger alldeles för lite tid, engagemang och fokus på 
sociala medier. Tidsåtgången beror på varför företaget finns, hur det ser på sig själv och 
vilken roll det har. 
 
Moderskeppets sociala mediestrateg anser att tiden som ett företag bör lägga ner på 
sociala medier beror på företagets vision och vad de är beredda att satsa på. På 
Moderskeppet är tiden integrerad i allt de gör. Processen pågår dygnet runt. Han berättar 
att ett företag som tänker använda sociala medier måste förstå principen bakom till 
exempel varför en video på YouTube får 20 000 visningar på en månad. 
 
Scania arbetar med projektorientering vilket innebär att de inte använder sociala medier 
dagligen medan det blir mer intensivt i projekten. Hur mycket tid ett företag bör lägga 
ner på sociala medier beror på produkt/tjänst och vilken ansats företaget har. Det är 
kostnadseffektiva kanaler men det tar mycket mer tid än man tror. Scania rekommen-
derar företag att börja testa i en liten skala, om det ger god effekt kan företaget utveckla 
konceptet till flera kanaler. 
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JMW Kommunikation råder företag att skapa sig en förståelse för fenomenet sociala 
medier, en vilja att delta och kommunicera med sina kunder på det här sättet och ha 
roligt samtidigt som de är närvarande själva. Att tro att detta är något man kan sätta 
konsulter på vore ett misstag, då sociala medier som begrepp bygger på autenticitet, 
personlig närvaro och transparens. Ett företag bör inte heller anlita konsulter att skriva 
blogginlägg, förfalska avsändare eller iscensätta konversationer. 
 

”Det handlar om att leva de värden företaget står för, att levandegöra de visioner och 
värderingar som företaget har.” (Sociala medieansvarig, JMW Kommunikation). 

Respondenten på JMW Kommunikation anser att hur mycket tid ett företag bör lägga 
ner på sociala medier beror helt på vad företaget vill åstadkomma. Det kommer att ta tid 
i början och det viktiga är att avsätta tid och få in det i sina dagliga rutiner. Det gäller att 
ha förmågan att se potentialen i de nya kommunikationsverktygen. 
 
Steg två i strategin blir att bemöta inlägg, enligt en av respondenterna. Några av dem 
anser att företag måste våga prova nya verktyg och rekommenderar dem att börja i liten 
skala och ta små steg. 
 
Hur mycket tid som bör avsättas för sociala medier varierar, och är beroende av varför 
företaget finns, vilken vision det har och hur mycket det är berett att satsa. På den 
punkten är våra svarande helt eniga. Tre av fyra anser att det är viktigt att få in sociala 
medier i företagets dagliga rutiner, medan ett företag arbetar med sociala medier i projekt 
(det vill säga inte dagligen). 
 
En av respondenterna anser att det vore ett stort misstag att anlita konsulter för att 
kommunicera med kunder i sociala medier, eftersom det handlar om äkthet och 
autenticitet. 
 
Den litteratur vi läst tar inte upp frågan om hur mycket tid som är rimligt för ett företag 
att lägga ner på sociala medier. Vi anser att de företag vi intervjuat har ett sunt 
förhållningssätt till hur mycket tid de lägger ner på de kanalerna. 
 
Ingen av våra svarande tar någon hänsyn till att Internetanvändare delas in i olika 
kategorier beroende på vad de använder sociala medier till, vilket vi tycker kan vara en 
mycket god hjälp för företag som vill börja med sociala medier (se Figur 3). 

Släppa kontrollen 

Moderskeppet bemöter människor som besöker företaget i verkligheten, med samma 
känsla som från bloggen. De vill visa att det inte är spelad digital verklighet, så här är de, 
säger vår respondent. Han råder företag att aldrig utge sig som någon annan, de ska inte 
tala för sin egen produkt som om de vore en privatperson. Det avslöjas alltid. Han 
fortsätter med att företaget bör avväga hur transparent det vill vara, det är inte alltid bra 
att vara transparent i affärer, men han råder företag att vara ärliga. 
 
Transparens är viktigt. På Saltå Kvarn gör man det man säger att man gör. Företag 
behöver inte vara rädda för att göra fel, det går alltid att rätta till. Respondenten säger att 
småfel säkert sker dagligen i deras sociala medienärvaro. Han är tydlig med åsikten att 
företag inte ska försöka använda sociala medier för manipulation. 
 



Resultat, analys och diskussion 

34 

Vår svarande på Scania säger att det handlar om att göra ett bra intryck och tilltala 
målgruppen på ett sunt sätt. Att ligga i linje med kärnvärdena och ha samma attityd på 
Internet som i verkligheten. 
 
Det största misstaget ett företag kan göra, enligt JMW Kommunikation, är att inte vara 
närvarande själv. 
 
Tre av företagen har svarat att det är viktigt att ha samma attityd på Internet som i 
verkligheten. Men de är inte eniga om hur transparent ett företag bör vara. Tre 
fjärdedelar av respondenterna påpekar att företag inte bör utge sig för att vara någon 
annan på Internet och manipulera kunderna. 
 
I litteraturen finns åtskilliga exempel på företag som blivit avslöjade med att utge sig för 
att vara en privatperson som talar gott om företaget och dess produkter/tjänster i syfte 
att förbättra företagets image och öka försäljningen. Människor tycker inte om att bli 
lurade, och vi håller med våra svarande om att företag bör vara ärliga och stå för sina 
misstag. 
 
Sociala medier innebär att företag har förlorat kontrollen över diskussionen kring deras 
varumärke, men genom sociala medier kan företag forma individernas perception av 
företagets image med hjälp av delbart innehåll. Det tycker vi är intressant. 

Vem ska ansvara 

Moderskeppets sociala mediestrateg anser inte att alla ska ansvara för företagets 
kommunikation i sociala medier, det tar för mycket tid och tillför ingenting. Däremot 
håller alla koll även efter kontorstid för att svara snabbt om något händer. 
 
Av Saltå Kvarns anställda är det i dagsläget två som är aktiva officiellt i sociala medier, 
säger företagets sociala medieansvarige. 
 
Vår respondent på JMW Kommunikation rekommenderar att alla anställda på ett företag 
bör ha tillgång till och använda sociala medier, det är ett kommunikationsverktyg jämför-
bart med telefonen. Det är inte bara marknadsföring och informationsavdelningarna som 
ska arbeta med sociala medier, eftersom fler delar i företaget påverkas, så som sälj och 
support. I de flesta positioner i de flesta yrken finns det en relevans att använda sociala 
medier. Däremot kan marknadsförarna ligga i framkant och hålla koll på utvecklingen. 
 
I alla intervjuade företag är det bara vissa anställda som använder sociala medier med 
syftet att kommunicera med kunder. En av respondenterna anser att inte alla 
medarbetare ska ha det ansvaret, medan en annan anser att alla bör använda sociala 
medier. 
 
Litteraturen diskuterar också vem som ska ansvara för företagets marknads-
kommunikation i sociala medier, och har kommit fram till att alla avdelningar bör ta 
ansvar för sin del av den sociala övervakningen. Vi har noterat att av våra svarande 
företag är det hälften som begränsar tillgången till sociala medier för sina anställda till 
speciella avdelningar eller personer, och det verkar inte som att de tänker låta fler ta 
ansvaret. Den andra hälften har en mer liberal syn på sociala medier och uppmuntrar 
istället sin personal att delta. Vi anser att företag bör vara restriktiva med vem som för 
deras talan i sociala medier, eftersom fel person kan påverka företagets image negativt. 
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4.3.3 Mäta resultatet 

Sociala medieansvarig på JMW Kommunikation berättar att det går att mäta effekten av 
sociala medier. Företag kan använda både kvantitativa mättal; nyckeltalen som har med 
målet att göra, och kvalitativa mättal; det vill säga interaktionen och kvaliteten i 
konversationen. Hur företaget ser ut i sökordssammanhang går också att mäta. 
Sammantaget handlar det om närvaro: att företaget finns på flera platser och inte bara i 
sin egen trädgård. 
 
Hon fortsätter med att kommunikation måste planeras och företag måste sätta mål. Vad 
som är viktigt i relation till sociala medier är att det inte alltid handlar om att tänka 
traditionell räckviddskvot, det kan handla om andra saker, inte bara det stora antalet 
besökare. 
 
Saltå Kvarn gör uppföljningar hela tiden där företaget noga följer vad som händer på 
Internet. De undersöker besöksfrekvens, vilka sidor individer tittar på, vad som genererar 
intresse, vilka postningar och sökbegrepp som drar folk. Fokus ligger på det som är 
intressant, vilka aktiviteter som fungerar som magneter. 

Vi frågade respondenten på Saltå Kvarn om de har märkt om sociala medier påverkar 
kundernas köpbeslut och om det går att mäta eller ta reda på, han svarade: ”Vi är inte 
intresserade av att mäta det.” Han gör inte någon korrelationsanalys mellan företagets 
försäljningsresultat och vad som händer i sociala medier, däremot är det fullt möjligt att 
se att relationen och intresset för företaget växer. 

Scanias respondent berättar att det går att mäta effekten av sociala medier genom att följa 
en besökare till ett faktiskt köp. Men det är en mycket komplicerad process. Trafiken 
mäts och sporadiskt genomförs webbenkäter med besökarna på webbplatsen. Efter varje 
lansering tas statistik fram för de olika kanalerna. Scanias affärsnytta med sociala medier 
är varumärkesbyggande och försäljning. Det har inte kostat mycket pengar att finnas i 
sociala medier utan det är mantid som räknas. Men det är svårt, hur sätter man pengar på 
80 000 visningar? IT- och kommunikationsansvarig på Scania anser att målet avgör om 
affärsnyttan kan fastställas. 

Moderskeppet mäter effekten dagligen, enligt företagets sociala mediestrateg. De 
kontrollerar statistik och vissa nyckeltal och undersöker vad olika förändringar beror på. 
Dessa förändringar och avvikelser följs upp. Engagemanget (som mäts i tid, antal sidor 
och antal kommentarer) och försäljningar på webbsidan mäts också. Allt är inte pengar. 
Varumärket byggs upp, det ger ingen direkt effekt utan en attitydförändring. 
Produktlanseringar kan också ske snabbare. 

Moderskeppets försäljningsstatistik visar att sociala medier påverkar kundernas 
köpbeslut. Men de erkänner att de är dåliga på kundundersökningar, som vem kunden är 
och var den bor och vad den har för kön och ålder. Affärsnyttan består av besök och 
försäljning.  

Han avslutar med att säga att: 
 

”Det går att driva affär med sociala medier.” 
 

Samtliga av våra respondenter uppger alltså att de gör både kvantitativa och kvalitativa 
mätningar för att få reda på vilken effekt deras aktiviteter i sociala medier ger, samt 
engagemang, försäljning, affärsnytta och vilka ämnen som väcker intresse. Från en 
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ytterlighet till annan: en av våra svarande ser direkt på statistiken om deras aktiviteter i 
sociala medier ökar försäljningen, medan en annan menar att det inte går att dra några 
slutsatser kring det sambandet, eftersom det är så mycket annat som påverkar en kunds 
köpbeslut. 
 
Sociala medier behöver mätas och följas upp kontinuerligt eftersom de, till skillnad från 
en reklamkampanj i traditionell media, inte har något slut. Samtliga svarande har förstått 
att de inte kan mäta sociala medier enbart utifrån kvantitativa data, utan det är de 
kvalitativa delarna som är de viktigaste: så som relationer och engagemang med mera. 
Det verkar också finnas en förståelse för att sociala medier inte är någon isolerad 
företeelse, utan att människors köpbeslut påverkas av så mycket mer, till exempel av 
företagets synlighet i andra medier. 
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5 Diskussion 
Tanken bakom vårt arbete var att belysa sociala mediers fördelar och möjligheter för 
B2B-företag samt hur de kan använda de kanalerna i sin marknadskommunikation. Vår 
definition av B2B är företag som i huvudsak säljer till andra företag, till exempel 
Moderskeppet som hjälper andra företag med sociala mediestrategier, eller som Scania, 
som säljer lastbilar via återförsäljare, men som använder sociala medier för att bygga upp 
sitt varumärke hos främst slutkund (chaufförer och åkeriägare). 

Vårt urval var kraftigt begränsat på grund av att inte så många B2B-företag i Sverige finns 
i sociala medier ännu. De företagen som vi valde att intervjua var de enda framgångsrika 
som fanns i dessa kanaler när vi gjorde vårt urval. Med så få företag var valet av 
undersökningsmetod givet. Enkäter kräver ett större urval och en mindre komplex 
frågeställning. Vi ville gå på djupet med våra frågeställningar och valde därför intervjuer. 

Två av intervjuerna utfördes över telefon och de andra två vid besök. Man skulle kunna 
tro att telefonintervjuerna skulle ge kortare svar och besöksintervjuerna mer 
uttömmande, men så blev inte fallet. Det blev ingen skillnad på resultatet. 

Vi ställde i huvudsak öppna frågor för att inte styra svaren och för att få reda på så 
mycket som möjligt. Nackdelen var att vi inte fick direkta svar på vissa av 
frågeställningarna från alla respondenter. Mängden frågor borde varit mindre, men 
samtidigt tycker vi att det fungerade i förhållande till det vi ville veta. Att ställa flera 
frågor om samma abstrakta fenomen kan täcka in mer av helheten. 

Det som vi kunde ha gjort bättre var att kombinera direkta frågor med öppna. Vi 
anpassade frågorna efter typ av företag, till exempel kunde vi inte ställa samma frågor till 
kommunikationsbyrån eftersom de arbetar som konsulter i sociala medier. Detta gjorde 
att vi inte fick svar från alla på alla frågor. 

Vårt syfte har inte varit att försöka generalisera till en större population. Genom att 
beskriva hur några framgångsrika företag, både små och stora, har gjort för att lyckas, har 
vi visat på ett antal av alla de möjligheter som sociala medier har att erbjuda. Det är inte 
intressant att komma fram till några exakta riktlinjer eftersom sociala medier ändras och 
utvecklas hela tiden. Det som gäller idag gäller inte imorgon. 

Vi valde bort B2C och har inte gjort några jämförelser mellan konsumentinriktade och 
företagsinriktade företag, därför handlar det här arbetet inte så mycket om kampanjer, 
som det gör om relationsskapande och långsiktiga marknadsstrategier. Resultatet hade 
förmodligen sett annorlunda ut om vi hade tagit hänsyn till konsumentföretagen, då de 
har andra förutsättningar. 

Det kan vara svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan B2B och B2C när det gäller sociala 
mediers fördelar och möjligheter, eftersom det som gäller generellt för alla företag, även 
gäller B2B-företag. Vi har försökt att utkristallisera slutsatser som rör B2B speciellt, men 
har tvingats att ta med även mer allmängiltiga slutsatser för att arbetet ska bli mer 
komplett, tydligt och framförallt användbart för B2B-företag. 

Flera punkter i vårt resultat skiljer sig från den amerikanska marknaden eftersom vi valde 
att undersöka den lokala marknaden. 

Vi bedömer vårt resultats interna validitet, det vill säga resultatets giltighet och relevans, 
som hög. De nyckelpersoner på företagen som vi har intervjuat arbetar med 
marknadskommunikation i sociala medier. Därför anser vi att reliabiliteten (resultatets 
tillförlitlighet och trovärdighet) också är hög. 
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Nästa forskningsgrupp har förhoppningsvis ett större urval av B2B-företag att välja 
mellan. Kommande undersökningar skulle kunna jämföra B2B och B2C i syfte att påvisa 
skillnader och möjligheter. Kundundersökning skulle ha varit intressant för att få veta 
vad kunderna tycker om företagens närvaro i sociala medier. 
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6 Slutsatser 
Vi har i vårt arbete kommit fram till en del slutsatser. Några av dessa går att applicera på 
alla typer av företag, inte bara B2B, men det som gäller andra företag gäller även B2B. Vi 
har valt att lyfta fram det som är relevant. 

 Sociala medier handlar om kommunikation, inte om information. Därför bör de 
användas för långsiktigt relationsbyggande istället för kortsiktiga kampanjer. 

 De passar B2B-företag särskilt bra eftersom de är framtagna för nätverkande. 

 Sociala medier erbjuder en nära kontakt med marknaden, vilket möjliggör 
snabbare och effektivare organisations- och produktutveckling. 

 Med hjälp av sociala medier kan den lojalitet som skapas runt varumärket 
reflekteras på försäljningen och ge en starkare image för företaget. 

 Av de företag vi intervjuat, uppger en majoritet av dem att de i sociala medier i 
första hand vänder sig till sina slutkunder, det vill säga konsumenter. 

 Diskussionerna kring företag och dess produkter/tjänster pågår redan i sociala 
medier, oavsett om företaget är där eller ej. Genom att finnas med kan företaget 
påverka sin image. 

 Det första steget för ett företag är att lyssna och observera, för att förstå den 
kultur som råder i den aktuella kanalen, innan de deltar och responderar. 

 Transparens är viktigt, företag bör inte utge sig för att vara någon annan än de är. 

 Alla anställda på ett företag bör inte representera företagets ansikte utåt i sociala 
medier. Det bör väl valda medarbetare göra. 

 För att välja kanal är det väsentligt att förstå hur de fungerar och låta målgruppen 
styra valet. Kom ihåg att sociala medier handlar till 90 % om relationer och 10 % 
om teknik. 

 Blogg verkar vara det viktigaste verktyget för B2B-företag. 

 Sociala medier handlar om att dela med sig av relevant innehåll. Förpackningen 
(ytan) kommer i andra hand. 

 Effekten av sociala medier mäts med både kvantitativa och kvalitativa mått. 

 Det går att driva affärer med sociala medier. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
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Intervjuguide                               Bilaga 1 

 

1. Vad har ni för filosofi när det gäller sociala medier? 

2. Hur länge har ni använt sociala medier? 

3. Hur kommer det sig att ni började använda sociala medier? 

4. Har ni haft hjälp av en reklambyrå eller liknande? 

5. Vilka sociala medier använder ni? 

6. Hur har ni valt dem? 

7. Vad använder ni dem till (mål)?  

8. Vilka behov fyller sociala medier för era kunder? 

9. Vilket medier började ni med (Facebook, YouTube, Flickr)? Var får ni mest kontakter? 

Kunder/målgrupp 
 

10. Vilka metoder/verktyg har ni använt för att nå målgruppen? 

11. Hur engagerar ni användare i era sociala nätverk? 

12. I vilken utsträckning deltar era kunder aktivt i ert företags olika insatser i sociala media  
(till exempel Facebook ”sidor” och så vidare).  (Det finns en grupp på Facebook som 
heter ”I read the group name, I laugh, I join, I never look at it again” med närmare 1 miljon fans. 
Vad kan företagen göra för att inte hamna i den situationen?) 
 

13. Hur skapar ni insatser efter målgrupp? 

14. Vilken grupp är det ni når, kunder eller brukare? Båda? 

15. Vilket språkbruk använder ni? 

16. Har ni märkt om kunderna blir mer lojala efter användandet av sociala medier? 

17. Hur tror ni att er närvaro i sociala medier påverkar era kunder och tilltron? Image? 

18. Hur vet ni att era sociala mediekampanjer påverkar kundernas köpbeslut? Går det att 
mäta/ta reda på? 

Strategi och ekonomi 
 

19. Vilka mål har ni av användandet? Strategi? 

20. Hur gör ni uppföljningar och mäter effekt? 

21. Har alla anställda ansvar att sitta med sociala medier eller vissa utsedda? 

22. Hur lång tid lägger ni ner på sociala medier varje dag? 

23. Hur mycket tid bör företag lägga ner? Vad är rimligt? 

24. Vad ser du för affärsnytta med sociala medier? 
- Kan du berätta lite om din syn på ROI: Return of Investment? 
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Bilaga 1 

25. Hur har ni integrerat sociala medier i er befintliga marknadsföringsstrategi? 
- kan ett företag använda enbart sociala medier i sin marknadsföring eller bör det ingå 
som  en del i den totala marknadsföringen? 
- har sociala medier påverkat företagets organisation (marknad, sälj, support med mera)? 
På vilket sätt? 

26. Har ni gjort något som var mindre lyckat? 

Framgångsfaktorer och fallgropar 
 

27. Varför tycker du att B2B, industri- och tjänsteföretagen ska engagera sig i sociala medier? 

28. Ser ni någon skillnad på användandet av sociala medier mellan B2B, tjänsteföretag och 
konsumentföretag? 

29. Vad har ni för råd för företag som vill börja marknadsföra sig i sociala medier? 

30. Kan du ge exempel på framgångsfaktorer? Vad bör företag göra för att lyckas? 
 

31. Vad ser du för fallgropar? Vad företag inte bör göra i sociala medier? 

32. Slutligen: Om ni skulle börja om från början med den här satsningen på sociala medier – 
vad skulle ni göra annorlunda utifrån de erfarenheter ni nu har? 

Företagsspecifika frågor 
 
Moderskeppet 
 

1. Pris för Årets blogg 2009 och 2010, Årets video och Årets marknadsförare 2009: Hur 
har ni arbetat för att uppnå detta? 

2. Ni blev anklagade för att muta studenter genom gratis programvara och att det skulle 
vara orsaken till att Moderskeppets kurser blev de mest sökta högskolekurserna i höstas. 
Moderskeppet bad deltagare och studenter att tala om varför de har valt att gå kurs hos 
just er. Gensvaret blev enormt. Vad tror du det beror på? 

Scania 
 

1. Ni har ju blivit väldigt omtalade för ert Social Media Newsroom. Hur har ni arbetat för 
att uppnå detta? 
 

2. Hur uppkom idén att starta KingsClub – vilka behov såg ni? 
 

3. Vilket kom först? KingsClub, socialt newsroom eller de andra (Facebook, YouTube, 
Flickr)? Var får ni mest kontakter? 

 
JMW Kommunikation 

1. Vilka sociala medier använder JMW för att själva kommunicera med befintliga och 
potentiella kunder och därmed också sprida sitt budskap? 

2. Hur lång erfarenhet har ni som byrå av kampanjer i sociala medier? 

3. Hur många kunder har ni idag som är aktiva i sociala medier? Hur många av dem kan 
räknas till B2B? 


