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Abstract 

Background: The usage of social media in Sweden have increased steadily in recent years. 

These communication channels have transformed the communication between customers and 

companies from a passive monologue to a dialogue in which the customers gets involved in 

order to create new, and maintain already existing relationships which ultimately creates  

long-term profitability. Although, this phenomenon is not exclusive for B2C but seems to in-

clude B2B as well.  

 

Purpose: This study aim to gain a deeper understanding around social media as a marketing 

channel for food distributors in Sweden. For this reason, the study also want to sort out how the 

companies use, evaluate and legitimize these marketing activities.  

 

Method: This study is based on five interviews with three B2C-companies and two  

B2B-companies within food distribution in Sweden. 

 

Result and analysis: The result of this study show that the companies aim to be represented in 

the social mediums where they can find their customers. The most used social mediums was 

revealed to be Facebook and Instagram and that the sought values of marketing through social 

media was to distribute digital material, brand-building, create new and maintain present  

relations as well as directing customers towards the company’s homepage. In this study the 

similarities was found to exceed the differences between the B2C-companies and the 

B2B-companies. However, the differences that was highlighted in this study was that B2B-

companis seems to be favored by a more earnest tonality and that the receiving parties of the 

communication in B2B are not as likely to further distribute the company’s message, nor do 

they move between communication-channels as “sprawling” as regular consumers.  
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Sammanfattning 

Bakgrund: Användandet av sociala medier har ökat stadigt i Sverige de senaste åren. Dessa 

kommunikationskanaler har förändrat kommunikationen mellan kund och företag från att ha 

varit en passiv monolog från företagets sida, till att vara dialog där kunderna engageras för att 

skapa och upprätthålla relationer vilket i förlängningen skapar långsiktig lönsamhet. Detta  

fenomen är dock inte exklusivt inom B2C utan tycks sträcka sig även till B2B. 

 

Syfte: Denna undersökning ämnar att skapa djupare förståelse kring sociala medier som  

marknadsföringskanal för livmedelsdistributörer i Sverige. Av denna anledning ämnar  

undersökningen också att utreda hur företagen använder, utvärderar och legitimerar denna typ 

av marknadsföring. 

 

Metod: Denna undersökning bygger på fem kvalitativa intervjuer med tre B2C-företag och två 

B2B-företag inom livsmedelsdistribution i Sverige.  

 

Resultat & Analys: Resultatet från de genomförda intervjuerna visar att företagen vill befinna 

sig där kunderna är. De mest använda medierna visade sig vara Facebook och Instagram och de 

främsta värdena med att marknadsföra sig på sociala medier uppgavs vara att få spridning på 

digitalt material, bygga varumärke, skapa nya och vårda befintliga relationer samt att styra  

trafik mot den egna hemsidan. I denna undersökning upplevdes likheterna överstiga olikheterna 

mellan B2B-företag och B2C-företag. De skillnader som dock belystes var att B2B gynnas av 

en mer allvarsam tonalitet och att mottagarna inom B2B inte är lika benägna att sprida material 

vidare samt att de inte förflyttar sig lika “spretigt” mellan olika kommunikationskanaler som 

inom konsumentmarknaden. 
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1 – Bakgrund 

Trots en redan stor utbredning ökar tillgången till internet i Sverige (Findahl & Davidsson, 

2015). Den svenska befolkningen blir även allt mer mobil, de som har tillgång till en 

Smartphone ökade med 54 procentenheter mellan åren 2010 och 2015 samtidigt som sociala 

medier blir allt vanligare i åldrarna 12 år och uppåt (ibid).  

I och med sociala medier, möjliggörs det för konsumenter att samla och sprida information om 

företag och produkter (Tiago & Veríssimo, 2014). Det är numera möjligt för personer att snabbt 

kommunicera med varandra och genom sociala medier ökar möjligheterna för konsumenter att 

påverka varandra (Kimmel & Kitchen, 2014). Den information som sprids mellan konsumenter 

är dock inte passiv utan delas och skapas aktivt (Trainor, 2012). När information rörande  

produkter, tjänster och företag delas mellan konsumenter kallas detta för electronic Word Of 

Mouth (Chen, et al., 2013; Sweeney, et al., 2012; Kim, et al., 2014). Vidare har det hävdats att 

den utbredda användningen av sociala medier har bidragit till att öka kundernas förhandlings-

kraft (Kimmel & Kitchen, 2014; Tiago & Veríssimo, 2014). Greenberg (2010) menar att  

konsumenter har utvecklat nya karaktäriserande drag och blivit vad han kallar Social 

Customers. Bland dessa karaktärsdrag nämner han bland annat att de sätter stort förtroende till 

andra konsumenter, är uppkopplade, mobila samt förväntar sig kunna få snabb tillgång till  

information och kunna dela med sig av egen information. De förväntar sig även transparens av 

företag som de interagerar med. 

Sociala medier har inte bara ökat mängden information som sprids mellan konsumenter utan de 

har även förändrat hur företag kommunicerar med sina kunder och det har skett en förskjutning 

i makt från företagen till kunderna (Pitt, et al., 2002). Bland annat har det i och med sociala 

medier skapats kommunikationskanaler vilka innefattar User-generated content, Co-created 

content samt User shared content vilka fokuserar på aktivt engagemang från konsumenterna 

(Baines & Fill, 2014, p. 610).  Med andra ord har kommunikationen gått från att vara en enkel-

riktad “annonsplats” till en mer direkt och omfattande dialog med konsumenter och intressenter 

(Matthews, 2010). För att lyckas kommunicera effektivt med nuvarande och potentiella kunder 

i detta landskap hävdar flera forskare att det är viktigt att skapa engagemang (Effing & Spil, 

2016; Killian & McManus, 2015). 
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Kilgour et al. (2015) för ett resonemang om att sociala medier främst handlar om konsument-

till-konsument-kommunikation i första hand och att detta blir grundsynen som konsumenterna 

har på detta medium. Vidare menar författarna att det för företag innebär att de måste hitta ett 

sätt att smälta in i denna miljö för att bli framgångsrika. Detta kan uppnås genom att tillföra 

värden och skapa stimulans hos kunderna. Det handlar om att anpassa marknadsaktiviteterna i 

sociala medier så att budskapen som förmedlas inte uppfattas som kommersiella utan istället 

uppfattas som sociala (Kilgour, et al., 2015). 

Trainor et al (2014) fann att användandet av sociala medier har ett positivt samband med  

företags förmåga att bygga kundrelationer, samt underlättar att tillgodose kundens behov. De 

fann även att företag som använder sig av sociala medier har en mer framgångsrik CRM-strategi 

än de konkurrenter som inte anpassat sig till dessa teknologier. 

De värden som företag kan generera inom sociala medier gäller dock inte endast för B2C- 

företag, utan även B2B-företag tycks kunna använda dessa marknadsföringskanaler på ett  

förtjänstfullt sätt. Michaelidou et al., (2011) och Jussila et. al (2014) tillhör några av de få  

forskare som undersökt kopplingen mellan sociala medier och B2B-företag. Michaelidou et al 

(2011) fann att de mål som eftersöktes med användandet av sociala medier var att attrahera nya 

kunder, sprida budskap och vårda kundrelationer. Jussila et al (2014) beskriver istället hur de 

viktigaste (externa) aspekterna med sociala medier som B2B-företag funnit har varit att använda 

dem i rekryteringssyften samt för generell kommunikation med kunder och partners. 

1.1 - Livsmedelsdistributörer 

Inom livsmedelshandeln i Sverige ingår ett flertal olika aktörer som säljer dels direkt till  

konsumenter, dels till butiker och restauranger.  Dagligvaruhandeln i Sverige innefattar främst 

tre stycken stora aktörer: Ica (~51%), Coop (~21%) samt Axfood (~16%), utöver dessa ingår 

även Bergendahls, Lidl samt Netto, var och en med mindre än 10 % i marknadsandelar (Delfi, 

DLF, HUI Research, 2015). 

Vid sidan av dessa distributörer av livsmedel, som alla arbetar med försäljning mot konsument, 

existerar även ett antal stora aktörer inom livsmedelsbranschen som riktar sig mot företag. Dels 
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existerar i detta sammanhang underleverantörer inom dagligvaruhandeln men också restaurang-

leverantörer där två av de största aktörerna är Martin & Servera samt Menigo (Largest 

Companies, 2015). 

De senaste åren har livsmedelsförsäljningen genomgått förändringar i Sverige. Internethandel 

med matvaror har kontinuerligt ökat varav de senaste åren kraftigt (HUI Research, 2015). Det 

är en av de branscher som uppvisar högst tillväxttakt inom näthandelssektorn och har under 

åren 2013 - 2015 haft en årlig ökning på ungefär 40 % (HUI Research, 2015; Svensk Digital 

Handel, 2016). Trots denna starka tillväxttakt omfattar endast näthandeln med livsmedel ca 1,5 

procent av den totala konsumenthandeln med livsmedel (ibid). 

Inom näthandeln med livsmedel kan konsumenterna välja bland företag som levererar både 

middagslösningar men också företag som erbjuder lösplock av artiklar utifrån ett sortiment 

(Wilhelmson, 2016).  Av dessa ökade försäljningstillväxten för lösplock kraftigast under 2015 

(ibid). I denna kategori beskriver sig Mathem.se själva i ett PR-meddelande som Sveriges 

största matbutik på internet och också att de är den snabbast växande aktören (MatHem, 2015). 

1.2 - Problemdiskussion 

I rapporten Svenskarna och Internet (Findahl & Davidsson, 2015) går det att utläsa att Sveriges 

befolkning har god tillgång till internet och i stor utsträckning är digitala samt engagerade i 

sociala medier. Tidigare forskning har lyckats påvisa att det kan finns olika fördelar för företag 

som engagerar sig i sociala medier men att dessa fördelar kan vara svåra att utvärdera och uppnå 

(Weinberg & Pehlivan, 2011). Det tycks finnas behov av att kunna utvärdera effekterna av 

marknadsföring inom sociala medier och det har eftersökts bevis för att dessa aktiviteter faktiskt 

ger positiva effekter för företagen. Med andra ord eftersöks metoder som kan hjälpa till att 

legitimera denna typ av verksamhet (ibid). 

Vid marknadsföring inom sociala medier tycks det, med bakgrund av tidigare forskning, finnas 

olika principer att förhålla sig till för att denna verksamhet inte ska verka skadligt för företaget 

(Killian & McManus, 2015; Huotari, et al., 2015). Bland annat lyfts vikten av att utforma en 

specifik strategi för marknadskommunikation genom sociala medier fram. Killian och  
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McManus (2015) hävdar dock att det gjorts lite forskning kring hur sociala medier integreras i 

företags marknadskommunikationsstrategi vilket av den anledningen är ett intressant  

studieobjekt.  Det tycks också viktigt att kommunikationen överensstämmer med företagets 

övergripande strategi vilket ställer kraven att verksam personal inom marknadsföring på sociala 

medier erhållit utbildning och att det fastställts principer för hur företaget ska agera inom dessa 

medier (Killian & McManus, 2015; Huotari, et al., 2015). 

Livsmedelsförsäljning på internet har ökat i stadig takt under de senaste åren (HUI Research, 

2015) och är ett handelsområde som påvisat en av de högsta tillväxttakterna inom e-handel 

(Svensk Digital Handel, 2016). Detta i kombination med att den svenska befolkningen i stor 

utsträckning är digitala och spenderar allt mer tid inom sociala medier (Findahl & Davidsson, 

2015) ger indikationer på att sociala medier kan vara av betydelse för livsmedelsdistributörer. 

Av denna anledning anses det i denna uppsats vara intressant att undersöka fenomenet sociala 

medier som marknadsföringskanal för företag inom livsmedelsdistribution. 

1.3 - Syfte 

Denna undersökning ämnar att skapa djupare förståelse kring hur livsmedelsdistributörer i  

Sverige använder, utvärderar och legitimerar användandet av sociala medier som  

marknadsföringskanal och om det finns några skillnader mellan B2B- och B2C-företag. 

1.4 - Frågeställningar 

Hur använder och legitimerar livsmedelsdistributörer i Sverige användandet av sociala medier 

som marknadsföringskanal? 

 Vilka är de huvudsakliga värdena i att marknadsföra sig på sociala medier? 

 Hur använder livsmedelsdistributörer sociala medier i marknadsföringssyfte? 

 Hur utvärderar livsmedelsdistributörer effekterna av sitt agerande i sociala medier? 

 Finns det skillnader mellan B2B- och B2C-företag? 
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2 – Teori och Begrepp 

Konkurrens mellan företag har tidigare kunnat liknas vid en teater. Företagen kan liknas vid 

skådespelare vilka agerade på scenen medan publiken utgjordes av konsumenterna som passivt 

tittade på. Dock har detta förändras, och mycket tack vare internet (Prahalad & Ramaswamy, 

2000). 

I och med internet har konsumenter blivit allt mer engagerade och har börjat delta allt mer i 

dialoger med företag, de är inte längre endast passiva åskådare (Prahalad & Ramaswamy, 

2000). Konsumenterna kan genom internet ta reda på information om företag, sprida och skapa 

information samt på egen hand inleda en dialog med företag på sina egna villkor (ibid). Detta 

har lett till att konsumenterna förändrat dynamiken i dagens marknader och bidrar till att skapa 

värde för företagen vilket i förlängningen kan ses som att konsumenterna utgör en källa till 

kompetens för företagen att ta tillvara på (ibid). 

2.1 - Sociala medier 

Sociala medier är ett omtvistat begrepp och det råder förvirring kring vad som ska ingå i termen 

(Kaplan & Haenlein, 2010). Den definitionen som valts att utgå ifrån i denna studie är sociala 

medier som en grupp av internetbaserade applikationer som bygger på de ideologiska och  

teknologiska grunderna av Webb 2.0, vilka tillåter användarna att skapa och utbyta användar-

genererat innehåll (ibid). Det finns olika kategorier av sociala medier så som bland annat  

bloggar, Content communities så som Youtube och sociala nätverksplattformar som exempelvis 

Facebook. Trots att dessa olika kategorier av plattformar alla är delar av begreppet sociala  

medier skiljer de sig åt gällande användningsområden och därav varierar också innehållet som 

publiceras i karaktär (ibid). 

Enligt Findahl & Davidsson (2015) är de vanligaste sociala medierna som används av den 

svenska befolkningen över 12 år Facebook (70 %), Instagram (40 %) följt av Twitter och  

LinkedIn (22 %) se diagram 1. 
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Diagram 1: Data inhämtad från Findahl & Davidsson (2015) 

2.2 - CRM 

Customer Relationship Management (CRM) är en term som växte fram under 1990-talet inom 

IT-sektorn (Payne & Frow, 2005). Inom den akademiska världen likställs ofta CRM med  

relationsmarknadsföring (Sheth, et al., 2008). Exakt vad som ingår i termen är dock inte helt 

klart och olika institutioner och forskare ger olika definitioner (Payne & Frow, 2005). I  

intervjuer med företagsledare fann Payne och Frow (2005) att CRM förknippas med alltifrån 

datalagring och kundtjänstfunktioner till medlemskortsprogram och direktreklam. 

Den definition som Payne och Frow (2005) slutligen lägger fram är: CRM är en strategi som 

genom relationsmarknadsföring och IT ämnar skapa lönsamma och långsiktiga relationer med 

konsumenter, aktieägare och andra intressenter. Vidare avser CRM att öka värdet för  

aktieägarna genom att utveckla relationer med nyckelkunder och kundsegment. Genom de data 

och information som CRM-systemet tillför, ges företaget bättre förståelse för sina kunder och 

möjlighet till värdeskapande tillsammans med kunderna. (Payne & Frow, 2005). 

Boulding et al (2005) förstärker denna definition då de skriver att: CRM avser strategier som 

genom användandet av data och teknologi skapar värde för både kund och företag. CRM avser 

även förvärvande av kundinsikt och spridningen av dessa insikter till lämpliga aktörer samt 
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skapande av långsiktiga relationer med specifika kunder eller kundsegment. Termen avser även 

de processer som integreras i företaget och dess olika delar i syfte att skapa värde för kunden. 

I en artikel av Greenberg (2010) sammanfattas dock CRM som en samling av filosofier,  

strategier, system och tekniker som används för att hantera företagets transaktioner med kunder 

samt de relationer som dessa transaktioner genererar. Tack vare att sociala medier kan användas 

för att skapa och bibehålla relationer med nya och befintliga kunder kan dessa medium  

användas som en del i företagens CRM-arbete. 

 2.2.1 - CRM 2.0  och Social CRM 

Sociala medier har dock satt den traditionella synen av CRM på prov (Malthouse, et al., 2013). 

Genom sociala plattformar globaliserades kommunikation och de fungerar idag som ett  

lättillgängligt samt enkelt sätt att gratis dela information och kunskap (Greenberg, 2010).  

Kunderna har således slutat vara passiva i sin relation till företagen. De har dessutom mer  

information att tillgå kring konkurrerande produkter och tjänster och kan lätt uttrycka samt 

sprida sina åsikter om företagen via sociala medier (Malthouse, et al., 2013). Dessa kunder 

benämner Greenberg (2010) som Social Customers. Med detta menar han att kunderna i stor 

utsträckning är uppkopplade till internet och de förväntar sig att information ska finnas  

tillgänglig vid alla tid punkter. Dessa Social Customers har dessutom tillgång till verktyg som 

ger dem möjlighet att sprida information till andra kunder och de förväntar sig transparens från 

de företag de väljer att beblanda sig med (ibid). 

Av denna anledning har nya, utökade CRM-strategier växt fram vilka tar i beaktning de  

teknologiska och sociala förändringar som sociala medier har tillfört (Greenberg, 2010). Dessa 

strategier benämns Social CRM eller CRM 2.0 och låter kunderna aktivt engagera sig i företaget 

och är inte fokuserat kring företagets värdemaximering utan avser värdeskapande för både 

kund, företag och aktieägare (Trainor, 2012; Malthouse, et al., 2013). 

Greenberg (2010) menar att CRM 2.0 kan ge en förbättrad och djupare kundinsikt då strategin 

tillåter företaget att ta del av, inte bara den kommunikation som sker mellan företag och kund, 

utan även mellan kunder och deras jämlikar. 
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2.3 - Strategier 

Flera tidigare undersökningar och forskare pekar mot att det är viktigt att utforma en strategi 

som styr handlandet i sociala medier (Effing & Spil, 2016; Killian & McManus, 2015). 

Effing & Spil (2016) definierar strategi för sociala medier som en målinriktad planerings- 

process för att skapa användargenererat innehåll vilket drivs av en samling internetapplikationer 

i syfte att skapa en unik och värdefull konkurrensposition. Vidare lyckades dessa författare 

identifiera en uppsättning kärnområden som utgör strategier för sociala medier. Dessa kärn- 

områden omfattade målgrupp och kanalval vilket innebär att när kommunikation över sociala 

medier utformas måste tilltänkt målgrupp och kanal (socialt medium) vara klart definierade där 

tilltänkt målgrupp lättast kan nås. De fann även att mål var en viktig aspekt, med detta menas 

att marknadsföringen genom sociala medier måste fylla ett syfte och ligga i linje med  

organisationens vision för att uppnå effektivitet. Ett annat kärnområde var resurser vilket  

innebär att interna resurser (exempelvis viss kompetens) måste allokeras till sociala medier eller 

att personal utbildas för att uppnå rätt kompetens. Vidare var riktlinjer en punkt som avser hur 

personalen får kommunicera via sociala medier och dessa upprättas för att skydda det egna 

varumärket. De sista två kärnområden Effing och Spil (2016) identifierade var övervakning och 

innehållsaktiviteter. Övervakning innebär att företaget bör bevaka och analysera sociala medier 

för att vara uppdaterade på vad som sker i mediet medan innehållsaktiviteter är en planering 

över när olika meddelanden eller kampanjer ska förmedlas. 

I en annan studie genomförd av Killian och McManus (2015) lyckades författarna genom  

djupintervjuer med företag från olika branscher identifiera fyra strategier som används för att 

engagera konsumenterna i varumärket samt fyra principer som följs för att närma sig dessa 

strategier. 

Strategierna som Killian & McManus (2015) identifierade var: News Gathering, Creative  

Outlet, Entertainment och Relationship Management. Dessa strategier används med  

konsumenten och de bakomliggande faktorer denne kan ha för att använda ett visst socialt  

medium i åtanke. 
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News Gathering är en strategi för att förmedla relevant information eller nyheter till kunden. 

För att göra detta är det viktigt att förstå att olika kunder söker olika information. Vissa kanske 

använder ett socialt medium i syfte att hitta produkterbjudanden medan andra anser att samma 

sociala medium är av mer personlig karaktär och finner sådana erbjudanden icke önskvärda. 

Creative Outlet handlar om att få kunden att engagera sig i företagets sociala medium genom 

att spela på kundens kreativa sida. Detta kan göras genom exempelvis produktdemonstrationer 

eller tävlingar där kunden får ge utlopp för sina idéer och hjälpa företaget med att utforma 

reklamkampanjer eller dylikt. 

Entertainment beskrivs av Killian och McManus (2015) som den potentiellt viktigaste  

drivkraften för att använda sociala medier. I denna kategori ingår tävlingar, spel eller liknande  

aktiviteter för att väcka och bibehålla kundens intresse. 

Relationship Management handlar om att sociala medier för många användare främst är en 

social sfär och att detta ger företag bra verktyg för att bygga relationer med konsumenterna 

(Killian & McManus, 2015). Detta är dock komplext då företaget måste ta potentiella kunder 

med i beräkningen och inte bara redan befintliga kunder. Vidare skriver Killian och McManus 

(2015) att en förståelse för konsumentens värderingar är en avgörande faktor för att skapa lång-

siktiga relationer. 

De fyra principerna som Killian & McManus (2015) upptäckte kallas The four C’s och omfattar 

Commitment, Customization, Consistency samt Caution. 

Commitment eller engagemang, handlar om att förstå den sociala plattform som används och 

hur konversationerna artar sig på sagd plattform. Det är också viktigt att underhålla det sociala 

mediet med regelbundna uppdateringar för att bibehålla kundens intresse. Vidare bör företaget 

förhålla sig till ett urval av sociala medier snarare än att finnas på alla sociala medier för att inte 

hamna för uppnå effektivitet. 
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Customization innebär att den kommunikation som genomförs bör skräddarsys efter det sociala 

medium som används samt efter den målgrupp som nås genom sagt medium.  

Consistency syftar på att all kommunikation som sker måste vara konsekvent, detta för att  

undvika att andra värden uppfattas än det som företaget vill att varumärket ska representera.  

Med Caution menas att företaget måste vara försiktigt med hur det kommunicerar för att  

undvika att bli missuppfattade (Killian & McManus, 2015). Detta understryks även av Huotari 

et al (2015) som menar att det är viktigt att förstå tonaliteten i vad företaget önskar att förmedla. 

De menar att detta är anmärkningsvärt på sociala medier då negativa kommentarer kan spridas 

snabbt och då en enda person har möjlighet att prata med hela världen vilket ställer extra krav 

på kommunikatörens professionalism och förmåga att vara tillmötesgående (ibid). 

2.4 - Legitimering 

Att relationer kan påverka ett företags lönsamhet påvisades av Reicheld och Sasser (1990) som 

fann att en liten ökning i antal lojala kunder kan leda till en stor ökning i lönsamhet. Detta menar 

de beror på att det är mindre sannolikt att lojala kunder byter varumärke vilket innebär lägre 

service- och försäljningsomkostnader. De lojala kunderna kan även rekrytera nya kunder  

genom WOM vilket sammantaget gör att en ökning i antalet lojala kunder leder till ökad  

lönsamhet. 

Gummesson (2002, pp. 267-278) menar dock att det finns en slags legitimitetsproblematik kring 

relationsmarknadsföring som följd av en utbredd redovisningskultur där balansräkningen består 

av tillgångar, främst i form av pengar, varulager, maskiner och byggnader. Människan i form 

av både kunder och arbetare har inget tillskrivet värde i detta system: 

“Människan är intet värd, medan kontorsstolen som hon sitter på represen-

terar ett värde som är bestående eller skrivs av efter hand som den förslits. 

Kunden representerar inte heller något officiellt värde.”  

(Gummesson, 2002, pp. 277-278). 
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Även Doyle (2000) behandlar denna legitimeringsproblematik då han skriver att det historiskt 

lagts för stort fokus vid aktieägarvärde och avkastning. Vidare menar Doyle (2000) att ett allt 

för stort fokus på avkastning uppmuntrar till en kortsiktig syn på företagande vilket leder till 

underinvesteringar i informationsbaserade tillgångar, personal, varumärke, kunder och  

relationer. I den pågående informationseran torde det dock ses som mer naturligt att fokusera 

på immateriella tillgångar istället för materiella då den största värdekällan i denna kontext går 

att finna i de immateriella tillgångarna (Doyle, 2000). 

Då företagsledningar ofta talar i termer av lönsamhet och då investeringar legitimeras med  

lönsamheten som grundval menar Gummesson (2002) att det är naturligt att också utvärdera 

avkastningen på relationer och det arbete som läggs ner för att förbättra relationernas kvalitet. 

Detta kallar Gummesson (2002, p. 268) för Return of Relationships (RoR) och innebär vilken 

långsiktig effekt på lönsamheten som uppstår genom etablering och underhåll av en  

organisations nätverk av relationer. 

Aaker & McLoughlin (2015) uttrycker problemet med att utvärdera företags prestationer genom 

exempelvis marknadsandel och försäljning. Detta kan ge inkorrekta indikatorer av hur kunder 

verkligen känner för företaget och de rekommenderar därför företag att använda  

kompletterande utvärderingsmått. De värden som i detta sammanhang framförallt lyfts av 

Aaker & McLoughlin (2015, p. 115) är kundnöjdhet och varumärkeslojalitet. 

Det tycks med bakgrund av tidigare nämnda författares uttalanden ha blivit mer naturligt att 

försöka skapa och upprätthålla ”mjuka värden” där bland annat kundnöjdhet kan ses som ett 

viktigt kompletterande mått. Dessa mjuka värden kan bibehållas och skapas genom användning 

av sociala medier (Killian & McManus, 2015). Detta innebär i förlängningen att sociala medier 

inom flera organisationer kan komma att utgöra en självklar del av kommunikationsstrategin. 

2.5 - Business to Business 

Det finns främst två markanta skillnader mellan business-to-business (B2B) företag och  

business-to-consumer (B2C) företag. Dessa är att köparen i det första fallet inte är en enskild 

person utan en organisation ofta bestående av flera personer och att användningen av  
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försäljningsobjektet är tänkt att stödja verksamheten (Baines & Fill, 2014, p. 558). Med att 

stödja verksamheten innefattas bland annat förädling av produkter eller inköp av produkter och 

tjänster för att kunna operera på framgångsrikt sätt (ibid). En annan viktig skillnad mellan B2B 

och B2C är att kunderna inom B2B ofta är färre men enskilt genererar större summor pengar 

(ibid). Detta tillsammans med att det ofta kan vara fler personer inblandade från  

organisationerna i köpprocessen förlänger köpprocesscyklernas längd då risker förknippade 

med dessa köp är större (ibid). Vidare hävdar Baines och Fill (2014, pp. 533-534) att relationer 

är av mer central betydelse generellt för B2B-företag samt att dessa relationer är lättare att  

etablera på grund av det bland annat ofta är mindre konkurrens och svårare att hitta substitut-

varor. 

Enligt Gummesson och Polese (2009) bör dock B2B och B2C adresseras som delar av ett  

integrerat nätverk där dessa två kategorier av affärsrelationer inte bör skiljas åt på grund av 

kontexten som de agerar inom. Både företagen och den slutgiltiga konsumenten är med andra 

ord, med detta synsätt, delar av en helhet som inte kan ignoreras. Då marknadsorientering  

innebär att ta fram och leverera produkter och tjänster för att uppfylla kundernas behov, finns 

ett intresse inom hela nätverket att agera med denna information som grundval. Av denna  

anledning behöver både B2B-företag och B2C-företag besitta förmågan att samla in, processera 

och använda information om kunder och konkurrenter för att uppfylla sina affärsmål (Baines & 

Fill, 2014, pp. 559-560). Vidare menar Baines och Fill (2014, p. 560) att marknadsföringens 

principer går att tillämpa i lika stor utsträckning både avseende B2B- och B2C-företag. 

I en studie av Rodrigues et al (2012) undersöktes hur användandet av sociala medier påverkar 

försäljningen hos B2B-företag. De fann att genom sociala medier förstärktes företagets förmåga 

att underhålla och skapa relationer till sina kunder. Dock visade deras undersökning ingen  

korrelation mellan användandet av sociala medier och kortsiktig lönsamhet, men de menar att 

genom interaktion med kunder så skapas trovärdighet som långsiktigt kan öka försäljning. 

Sheth och Sinha (2015) hävdar att marknadsföring inom B2B är mer komplext och att det är 

viktigare för B2B-företag att marknadsföra sitt varumärke (Corporate branding) snarare än sina 

produkter (Product branding). Detta beror på att dessa företags varumärkesvärde inte endast 
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består i vad kunder, aktieägare och anställda uppfattar varumärket som. Dessa företag behöver 

även ta andra intressenter i beaktning som på ett eller annat sätt kan komma att påverkas av 

företaget. Detta kan röra sig om olika individer eller samhällsgrupper som påverkas av  

företaget, statliga institutioner eller media (ibid). 

Enligt en undersökning gjord i Storbritannien 2011 var de viktigaste värdena som eftersöktes 

av B2B-företag sociala mediers möjlighet att attrahera nya kunder, vårda relationer, öka  

varumärkesigenkännande och kommunicera varumärket på internet (Michaelidou, et al., 2011). 

Genom sociala medier, ges härmed indikationer på, att företag inom B2B precis som inom B2C 

kan skapa värde för sina kunder och vårda sina relationer till olika intressenter (Sheth & Sinha, 

2015; Rodrigues, et al., 2012). Vidare ges möjlighet att bygga varumärke och differentiera sig 

från sina konkurrenter och kunderna har möjlighet att kommunicera och återkoppla sina tankar 

till företaget (Michaelidou, et al., 2011).   



Södertörns Högskola  Marcus Allard 

Företagsekonomi C  Alexander Wetterström 

Kandidatuppsats   

VT 2016   

 

Sida 14 av 43 

 

3 – Metod 

I detta avsnitt presenteras de metodval som gjorts samt vilka för- och nackdelar detta medfört i 

uppsatsen.  

3.1 - Val av metod 

Denna studie har använt sig av en kvalitativ undersökningsmetod med en deduktiv ansats där 

tidigare forskning legat till grund. Genom semistrukturerade intervjuer med företagsanställda 

vilka har kunskaper inom området sociala medier önskades en djupare förståelse att nås för hur 

livsmedelsdistributörer arbetar med sociala medier och varför, samt hur de utvärderar och  

legitimerar detta arbete. Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer framför  

ostrukturerade gjordes för att underlätta jämförelser mellan de olika informanternas uttalanden 

(Bryman & Bell, 2013, p. 480). Vidare ger semistrukturerade intervjuer möjlighet till  

flexibilitet, vilket exempelvis innebär att kunna ställa följdfrågor samt att riktighet och relevans 

i data kan kontrolleras simultant medan insamlingen sker, något som strukturerade intervjuer 

inte tillåter (Bryman & Bell, 2013, p. 474). 

Kvalitativa studier kan ge forskare möjlighet att utforska komplexa och subtila fenomen så som 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter vilket denna undersökning ämnar att göra 

(Denscombe, 2009, p. 265). Kvalitativa intervjuer kan också ge forskare så kallad priviligierad 

information vilket innebär särskilt värdefulla insikter inom ett område som grundar sig på de 

intervjuades erfarenhet (ibid). 

 3.2 - Urval 

Varför distributörer av livsmedel valdes som studieobjekt baseras på tillgänglighet, att det är 

ett stadigt växande affärsområde samt att internet fått större påverkan på marknaden under  

senare år (Svensk Digital Handel, 2016). Då studien ämnar att skapa djupare förståelse för  

livsmedelsdistributörers användande av sociala medier har urvalet färgats av variation avseende 

kundrelationer och företagsstorlek där skillnader mellan informanternas företag och tjänster går 

att urskilja. Detta till trots arbetar de med liknande produkter men mot olika kategorier av  

kunder och där affärsrelationerna mellan kund och företag skiljer sig åt.  
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Då djupare förståelse eftersökts för fenomenet har störst vikt vid val av informanter baserats på 

erfarenhet och arbetsuppgifter. Med bland annat Gummessons och Poleses (2009) uttalande om 

att forskare ej bör isolera B2B-företag utan se dessa som en del av ett större nätverk, har både 

B2B- och B2C-företag inkluderats i studien. Samtidigt finns forskning som pekar på att B2B- 

företag står inför speciella utmaningar, bland annat när det kommer till varumärkesbyggande 

(Sheth & Sinha, 2015). Därför ansågs det intressant att genomföra intervjuer med både B2B- 

och B2C-företag för att klarlägga eventuella skillnader vid marknadsföring inom sociala me-

dier. 

De informanter som deltog i studien hade någon typ av ansvar för sociala medier inom  

respektive organisation. Dessa personer besitter erfarenhet från praktiskt arbete med sociala 

medier och kan därav dela med sig av kunskaperna kring vad de upplevt som kritiskt för detta 

arbete, både avseende kommunikation, marknadsföring och legitimering av denna verksamhet. 

3.2.1 - Deltagare i Studien 

De kriterier som eftersöktes hos företagen som ansågs intressanta för studien var att de  

distribuerar livsmedel, är belägna i Stockholmsområdet samt att de i någon utsträckning jobbar 

med sociala medier. Totalt kontaktades 15 företag under perioden 25/3 - 13/4 2016 via e-post, 

Facebookmeddelanden samt telefon. Av dessa var de fem företag som kunde tänka sig att ställa 

upp under utsatt tidsperiod. För att få en översikt över deltagarna och respektive företagsstorlek 

har nedan informanternas namn, yrkestitel, företagens omsättning och antal anställda  

sammanställts för år 2014, se Tabell 1.  
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Informant Titel Företagsnamn 
Antal  

anställda, 
2014 

Omsättning 
2014 (tkr) 

Susanna Serenban  Social Media 
Manager 

ICA Sverige AB 
5 420 67 012 008 

Emely Hesselgren Chef för Digital 
Marknadsföring 

Martin & Servera 
AB 

2 761 12 727 102 

Per Pettersson Kommunikatör Menigo Foodser-
vice AB 

801 5 164 218 

Julia Olsson Content Mana-
ger 

MatHem i Sverige 
AB 

172 453 547 

Cecilia Spong Avdelningsan-
svarig butiks-
medarbetare  

CW S:t Eriksplan 
AB 14 29 603 

Tabell 1: Baserad på data inhämtad från databasen Retriever Business  

 

3.3. – Genomförande 

Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide (se bilaga 1) med generella teman vilka  

relaterade till uppsatsens frågeställningar och de teorier som undersökningen utgår ifrån.  

Frågorna utformades på så sätt att informanterna själva fritt kunde resonera kring ämnet  

samtidigt som utrymme gavs för uppföljningsfrågor. Detta innebar en flexibel intervjuprocess 

(Bryman & Bell, 2013, p. 476) och vid varje intervjutillfälle ställdes unika frågor som relaterade 

till företaget men ändå inte avvek från ämnet sociala medier som marknadsföringskanal.   

De inledande frågorna gav informanterna möjlighet att presentera sig själva och företaget där 

de fritt kunde berätta om hur företaget jobbar med sociala medier samt vilka sociala medier som 

används. Detta för att ge en övergripande bild av arbetet samt för att underlätta för följdfrågor. 

Resterande frågor som upprättades till frågeguiden var av fördjupande karaktär och ämnade ge 

djupare insikter angående hur och varför sociala medier beskrevs användbara som  

marknadsföringskanal. Då intervjuerna ämnade att kartlägga legitimering av sociala medier 

som marknadsföringskanal var det av intresse att undersöka vilka värden som ansågs vara 

viktiga att uppnå samt hur arbetet utvärderades. Avslutande frågor utformades om eventuella 

tips på hur kommunikationsstrategier för sociala medier kan utformas för att uppnå önskad  
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effekt, detta i förhoppning om att finna viktiga och djupare aspekter som övriga frågor inte 

lyckats fånga. 

3.3.1 - Intervjuer 

Tiden för intervjuerna varierade mellan 30 - 40 minuter och genomfördes på respektive företags 

kontor. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon med informanternas medgivande 

för att sedan transkriberas. Detta gjordes för att skapa ett översiktligt resultat där informanternas 

uttalanden fångats i deras egna ord. Anledningen till att intervjuerna valdes att spelas in var 

också att hela tiden kunna vara aktiv och uppmärksam på detaljer i samtalen och ständigt vara 

beredd att följa upp med följdfrågor för att styra samtalen i önskad riktning. 

3.3.1.1. - Intervju med Susanna Serenban - ICA Sverige AB 

Informanten från ICA Sverige AB var Susanna Serenban som är Social Media Manager på 

företaget. Intervjun genomfördes klockan 9.00–09:40 den 27 april 2016  i cafeterian på ICAs 

huvudkontorsanläggning i Solna. Den initiala kontakten med Susanna skedde via telefon där 

det bokades in ett datum för intervju vilket passade båda parter. På huvudkontoret mötte sedan 

Susanna upp oss i receptionen, köpte en kaffe och vi gjorde henne sällskap vid ett bord i  

cafeterian. Då intervjun genomfördes på morgonen var atmosfären lugn och avslappnad trots 

att miljön var öppen och icke avskärmad. Dock medförde miljön att ett lågmält sorl fanns i 

bakgrunden men som på intet sätt var störande för intervjun. Sorlet gick sedan att urskilja under 

transkriberingen men då detta var av lågmäld karaktär blev inspelningen ändå tydlig och alla 

delar av intervjun kunde transkriberas korrekt. Stämningen under intervjun var god och Susanna 

pratade självsäkert och tillmötesgående kring de frågor som ställdes. Vid sidan av detta målade 

Susanna upp flera levande exempel kring vissa av de ämnen som diskuterades vilket bidrog till 

en djupare förståelse för olika fenomen. 

3.3.1.2 - Intervju med Emely Hesselgren - Martin & Servera AB 

Emely Hesselgren är chef för digital marknadsföring på Martin & Servera och intervjuades den 

20 april 2016 mellan klockan 8.30 - 9.00 på Martin & Serveras huvudkontor i Årsta. Kontakten 

med Emely skedde genom ett Facebookmeddelande som blev snabbt besvarat med tid och  

datum för intervju. Emely mötte oss i receptionen och då intervjun skulle ske på ett högre  

våningsplan än markplan, fanns det tid för presentation och småprat i hissen innan intervjun. 
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Detta effektiviserade intervjun då både intervjuare och informant redan innan intervjun hunnit 

bekanta sig med varandra och ämnet som intervjun avsåg. Intervjun genomfördes i ett  

konferensrum som utgjorde en avskärmad miljö utan störande externa ljudkällor. Detta  

resulterade i en god kvalité för den inspelning som genomfördes vilket senare underlättade  

transkriberingen. Då Emely hade ett mycket hektiskt schema denna dag var stämningen i början 

av intervjun något stressig men Emely uppvisade en mycket effektiv beskrivandeförmåga vilket 

gjorde att denna stress avtog redan efter första frågan. Under intervjun krävdes endast få  

inflikande kommentarer från intervjuarnas sida då Emely beskrev och berörde många av de 

ämnen som intervjun ämnade beröra på egen hand utan att specifika frågor behövde ställas. 

Emely uppvisade en nyfiken, ambitiös och tillmötesgående attityd vilket underlättade för  

intervjuarna. Mot slutet av intervjun fanns det även tid kvar för småpratande vilket var en följd 

av den mycket informativa intervju som genomförts. 

3.3.1.3 - Intervju med Per Pettersson - Menigo Foodservice AB 

Per Petterson som är Kommunikatör och ansvarig för sociala medier var informanten som  

intervjuades från Menigo. Intervjun genomfördes i ett konferensrum den 19 april 2016 klockan 

10.00–10.40 på Menigos huvudkontor i Johanneshov. Även Per kontaktades initialt genom  

Facebook för att sedan övergå genom kommunikation via e-post. Konferensrummet låg i direkt 

anslutning till företagets reception där Per tog emot oss och var litet och tyst vilket bidrog till 

att både intervjun och inspelningen var av hög kvalité och utan störande ljud. Per verkade glad 

och gav ett avslappnat intryck, han svarade på frågorna på ett öppet, professionellt och många 

gånger humoristiskt sätt vilket bidrog till den goda stämning som infann sig under hela  

intervjun. 

3.3.1.4 - Intervju med Julia Olsson - MatHem i Sverige AB 

Julia Olsson är Content Manager på MatHem och intervjuades på MatHems huvudkontor på 

Östermalm i Stockholm den 21 april 2016 mellan klockan 14.00–14.30. Julia hade bokat ett 

konferensrum vilket skapade en lugn miljö. Kontakt med MatHem skedde via telefon varvid 

Julia rekommenderades som därefter kontaktades via e-post. Dock var det mycket rörelse  

utanför rummet vilket verkade ligga i anslutning till ett lunchrum. Detta medförde att det i  

ljudmiljön fanns inslag av bestickskrammel, ett lågt surrande från en närbelägen diskmaskin 
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samt lågmälda röster som dämpades av rummets väggar. Trots detta var inspelningen som  

genomfördes av bra kvalité och påverkade därmed inte transkriberingen av intervjun  

negativt.  Julia var trevlig, tillmötesgående och svarade koncist på de frågor som lades fram 

vilket ledde till möjlighet för följdfrågor. Följdfrågorna som ställdes var användbara under 

denna intervju för att bekräfta att intervjuaren uppfattat svaren korrekt och gav även en  

möjlighet att få ökad bredd i förståelsen för det tema som frågan gällde. 

3.3.1.5 - Intervju med Cecilia Spong – Cajsa Warg (CW S:t Eriksplan AB) 

Intervjun genomfördes den 4 Maj 2016 mellan 12.00 – 12.30 med Cecilia Spong som är butiks-

medarbetare i Cajsa Wargs butik på Södermalm i Stockholm med ansvar för frukt och grönt, 

specerier, samt Instagramkontot för Cajsa Warg. Initial kontakt med Cajsa Warg skedde genom 

e-post där ett telefonnummer till Cecilia förmedlades.  

Cecilia bjöd på kaffe innan intervjun som sedan ägde rum i butikens lunchrum. Hon pratade 

engagerat kring mat, företaget och uppvisade en nyfikenhet kring marknadsföring inom vilket 

hon själv önskade få arbeta mer med i framtiden. Stämningen i lokalen var lugn och då intervjun 

ägde rum efter lunchtid var endast informant och intervjuare närvarande i rummet. 

3.3.2 - Analys 

Under intervjuerna närvarade båda författarna i alla fall förutom under intervjun med Cecilia 

Spong på Cajsa Warg då endast den ene kunde närvara. Av denna anledning skapades förståelse 

för fenomenen som undersöktes simultant med datainsamlingen. För att ytterligare fördjupa 

analysen av informationen som framkom genom intervjuerna diskuterades resultatet vid 

upprepade tillfällen mellan författarna efter intervjuernas genomförande. Vid dessa tillfällen  

användes transkriberingarna som underlag där jämförelser mellan informanternas uttalanden 

kunde göras. Vidare jämfördes sedan de olika uttalanden som informanterna gjort mot de teorier 

som studerats inför intervjuerna. 

3.4 - Utvärdering och Metodkritik 

Bryman och Bell (2013, pp. 402-406) beskriver ett antal faktorer för att utvärdera forsknings-

metoder inom företagsekonomi. För kvalitativa metoder nämns tillförlitlighet, pålitlighet och 

äkthet. 
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3.4.1 - Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är en del av studiers trovärdighet. Med detta menas att en social verklighet kan 

tolkas på flera olika sätt. För att säkerställa att forskaren tolkat det undersökta sociala  

sammanhanget på rätt sätt (utifrån informantens perspektiv) kan en deltagarvalidering  

genomföras (Bryman & Bell, 2013, p. 403). I denna studie ökades tillförlitligheten genom att  

informanterna innan sista revidering informerades om vilka citat som önskades användas samt 

i vilket sammanhang. Detta ledde till vissa korrigeringar såsom språkmässiga ändringar på  

informanternas begäran. Den intervjuguide som användes vid intervjuerna bifogas även som 

bilaga till denna uppsats för att öka tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2013, p. 482). 

3.4.2 - Pålitlighet 

Pålitlighet är ett delkriterium till trovärdighet och för att utvärdera detta gäller det att ha ett 

granskande synsätt. Detta görs genom att upprätta och tillgängliggöra fullständiga  

beskrivningar av forskningsprocessen. För att öka pålitligheten kan exempelvis kollegor  

fungera som granskare och bedöma bland annat huruvida de teoretiska slutsatserna är  

berättigade (Bryman & Bell, 2013, p. 405). Då denna studie har granskats vid flera  

opponeringstillfällen har också slutsatsernas berättigande granskats och diskuterats vilket  

påverkat pålitligheten positivt.  

3.4.3 - Äkthet 

Äkthet delas upp i ett antal kriterier (Bryman & Bell, 2013, p. 405) vilka består av: Rättvis bild, 

ontologisk autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet, taktisk autencitet 

3.4.3.1 - Rättvis bild 

Rättvis bild handlar om att undersökningen ska ge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar 

som finns hos studieobjekten (Bryman & Bell, 2013, p. 405). Denna studie har strävat efter att 

uppfylla detta kriterium bland annat genom en deltagarvalidering som genomfördes innan sista 

revidering. 
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3.4.3.2 - Ontologisk autencitet 

Att undersökningen ska hjälpa studieobjekten att bättre förstå sin sociala situation och miljö 

kallas för ontologisk autencitet (Bryman & Bell, 2013, p. 405). Resultatet från denna  

undersökning visar på variation i termer av ansats till sociala medier som marknadsförings-

kanal. Informationen kan därför ge deltagarna kompletterande insikter angående denna miljö 

vilket också varit ambitionen med studien. För att öka chanserna för deltagarna att generera 

kompletterande insikter gjordes urvalet på olika kategorier företag i termer av företagsstorlek 

och verksamhetsområde. 

3.4.3.3 - Pedagogisk autencitet 

Pedagogisk autencitet avser huruvida en undersökning ger en bättre bild av hur andra personer 

i miljön upplever ett fenomen (Bryman & Bell, 2013, p. 405). De intervjuer som genomfördes 

omfattade flera aktörer av olika storlek och bestod både av B2B- och B2C-företag, där vissa 

var internetbaserade och andra främst fokuserade på fysiska butiker. Detta har gett studien en 

god variation i termer av informanter och även om de kommer från olika håll, är de ändå en del 

av samma affärsområde varför det ges en bättre bild av hur olika aktörer inom  

livsmedelsdistribution uppfattar fenomenet sociala medier som marknadsföringskanal. 

3.4.3.4 - Katalytisk och taktisk autencitet 

Katalytisk autencitet handlar om att undersökningen ska ge studieobjekten möjlighet att  

förändra sin situation medan taktisk autencitet ifrågasätter om deltagarna utifrån studien kan 

vidta åtgärder (Bryman & Bell, 2013, p. 405). I denna uppsats görs genomgående redogörelser 

av aktuella teorier rörande sociala medier som marknadsföringskanal vilka sedan jämförts mot 

informanternas svar. Förhoppningen är att detta ska ge de som deltagit i studien nya insikter i 

ämnet utifrån vilka de kan agera. Utöver detta upplevdes att intervjuerna i sig i vissa fall var en 

inspirationskälla för informanterna, en av de intervjuade uttryckte det som att nya idéer 

uppstått under intervjun. 

3.4.4 - Metodkritik 

Ett vanligt problem med intervjuer är att dessa genererar data kring vad människor säger att de 

gör, snarare än hur de faktiskt agerar. Detta gäller även för vad människor säger att de tänker, 

tycker och vad de föredrar där deras utsagor inte alltid överensstämmer med sanningen 
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(Denscombe, 2009, p. 289). Det finns också risk för att forskarna kan ha påverkat svaren vid 

personliga intervjuer i och med vad som kallas för intervjuareffekten. Detta innebär att  

forskarens identitet påverkar de uttalanden som informanterna gör (Denscombe, 2009, p. 289). 

Det går inte att ändra på vissa aspekter av jaget så som ålder, kön och etniskt ursprung, däremot 

går det att vara så punktlig, artig, lyhörd och neutral som möjligt för att intervjun ska generera 

så ärliga svar som möjligt (Denscombe, 2009, p. 271). Detta har beaktats under intervjuerna där 

dessa principer varit ledord för genomförandet. Trots att detta beaktats kan det finnas risk att 

författarna till denna uppsats påverkat svarens ärlighet i och med personlighet, förhållningssätt 

och formulering av frågor. 

För att nå ytterligare djup i denna uppsats hade det varit intressant att inkludera flera personer 

dels från respektive organisation men också från fler organisationer för att få flera synsätt på 

företagens arbete med sociala medier i marknadsföringssyfte. På grund av de begränsningar 

som funnits avseende tid, antal deltagare och tillträde till respektive organisation finns det en 

risk för minskad variation i de svar som getts och i förlängningen analysen jämfört med om 

dessa utökningar gjorts. 

En sak som kan vara värt att ta i beaktning vid betraktning av resultatet är att båda B2B- 

företagen som deltagit i studien delvis kommunicerar med små företag och enskilda  

näringsidkare vilket gör att de eventuellt befinner sig lite närmare B2C-marknaden än vad som  

traditionellt kan relateras till B2B, en av informanterna uttryckte det på följande vis: 

 

“Vi sitter ju lite mittemellan egentligen, för att ja, det är  

business-to-business men det är väldigt många småföretagare.  

Liksom enskilda krögare som driver sin restaurang.  

Så det blir ju väldigt personligt ändå.” 

– Per Pettersson, Menigo 
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4 – Resultat och Analys 

Huvudfrågeställningen för denna uppsats var: “Hur använder och legitimerar  

livsmedelsdistributörer i Sverige användandet av sociala medier som marknadsföringskanal?”. 

Här nedan redogörs för resultatet av intervjuerna med kopplingar till den teori som samlats in. 

För att förklara legitimering har valet gjorts att beskriva detta genom att förklara anledningar, 

värden, strategier samt utvärderingsarbete rörande marknadsföring inom sociala medier.  

4.1 - Hur använder och legitimerar företagen användande av sociala 

medier i marknadsföringssyfte? 

Utifrån de intervjuer som genomfördes framgick att hos samtliga av informanterna var  

Facebook och Instagram de sociala medier som användes i störst utsträckning för digital  

marknadsföring. Andra sociala medier som också nämndes vara användbara omfattade bland 

annat LinkedIn, Twitter, Youtube och bloggar. Detta återspeglar till stor del den svenska  

befolkningens användning av sociala medier då statistik som presenteras i Findahl och  

Davidssons (2015) rapport visar att just Facebook är det vanligaste sociala mediet med (70 % 

av internet-användarna) följt av Instagram (40 %) samt LinkedIn och Twitter (med 22 %  

vardera). Utifrån detta kan det konstateras att företagen finns på de sociala medier där  

konsumenterna befinner sig, vilket kan illustreras med följande uttalande: 

”Det känns orimligt att i dagens samhälle inte finnas på sociala medier.  

Det är liksom där man ska synas idag. För alla andra syns där, så om man 

inte syns där då är det som att man försvinner lite.“  

– Cecilia Spong, Cajsa Warg 

Varför just Facebook och Instagram var de mest använda sociala medierna motiverades bland 

annat med att företagen där kan nå ut till många mottagare, kommunicera och utvärdera sina 

aktiviteter på ett effektivt sätt, attrahera nya kunder samt att dessa sociala medier kompletterar 

varandra gällande kommunikationsmöjligheter. Vidare uppgavs det att engagemang inom dessa 

medier också genererat positiva reaktioner: 
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“… uppenbarligen så tycker folk att det är roligt att vi finns där och de  

engagerar med vårt innehåll och bara det är ju en anledning till att vara 

där.” 

 – Susanna Serenban, ICA 

Facebook uppgavs vara ett socialt medium där det är viktigt att inte publicera för mycket  

innehåll, då användarna inte vill “bombarderas” av enskilda aktörer utan vill ha kvalité framför 

kvantitet. Det ansågs vara en kanal där det efterfrågas professionalitet och där kunderna  

förväntar sig att kunna kommunicera med företaget snarare än endast få information presenterat 

för sig. Att kunderna ges möjlighet att kommunicera positiv och negativ kritik till företagen 

uppgavs vara värdefullt då denna information kan användas för att förbättra verksamheten. 

Instagram beskrevs av informanterna som ett mer oengagerat, snabbt, mobilt och mindre  

komplext medium än Facebook med fokus på att förmedla inspiration, bilder som inger en 

känsla och sprida matglädje. En av informanterna menade även att Instagram är av mer  

personlig karaktär, mer lättsam och därmed även mer förlåtande när det kommer till innehåll 

vilket gör att det går att vara mindre strikt än på Facebook. Samtidigt tycktes det också vara 

acceptabelt att lägga till innehåll med större frekvens än på Facebook vilket beskrevs på  

följande vis: 

“Instagram, där kan man ju nästan trycka ut hur mycket som helst. Men på 

Facebook får det ju inte bli för många poster.” 

 – Per Pettersson, Menigo 

Detta medium uppgavs vara bra för att sprida bilder på till exempel mat och evenemang. Dock 

kan det finnas kommunikationsinsatser som lämpar sig bättre för andra sociala medier vilket 

kan illustreras med följande uttalande: 

“ICAs Instagramkonto fokuserar på matinspiration, och därav passar inte 

alla budskap, som till exempel cykling (ICA-Klassikern), in i den kanalen. 
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Ett sådant budskap känns mer naturligt att få på ica.se/halsa.” 

 – Susanna Serenban, ICA 

Det nämndes också att det på Instagram, för vissa informanter, går att vara lite friare i sin  

kommunikation och arbeta med uttryck som upplevs som mindre strikta och mer personliga. 

Detta benämndes bland annat på följande sätt: 

“Vi är nog mer ’spexiga’ på Instagram, eftersom det känns som en person-

ligare kanal. Min kollega, som framförallt jobbar med innehållet där, an-

vänder exempelvis gärna mycket emojis och liknande. Hon säger att ju mer 

"cheesy" hon känner sig, desto bättre går inläggen. Men det är svårare på 

Facebook, där vill man hålla ett lite professionellare språk, så jag skulle 

absolut säga att det är olika tonalitet.”  

– Julia Olsson, MatHem. 

Samtidigt belystes det även att det inte bara är mediet som spelar roll när ett budskap ska  

förmedlas, utan även vem budskapet riktar sig till. Ett exempel på detta var när Emely  

Hesselgren påpekade att det inom B2B inte får vara för roligt, oavsett vilket socialt medium 

som används. Här förväntar sig mottagarna istället ett mer seriöst innehåll. Trots detta beskrevs 

Instagram som ett mycket värdefullt medium för de B2B-företag som ingått i den här studien. 

Detta då dessa arbetar mycket mot restauranger där mobiltelefoner enligt informanterna är mer 

använda än datorer vilka inte etablerat sig i köken i lika stor utsträckning. Då Instagram är ett 

socialt medium optimerat för mobiltelefoner kan detta med andra ord användas för att på ett 

effektivt sätt nå denna målgrupp. 

 

LinkedIn nämndes av flera informanter som en social plattform som användes eller som  

planerades att användas mer i framtiden. Denna kanal uppgavs dock främst som en  

rekryteringskanal, där marknadsföringen till stor del består i att profilera sig som en attraktiv 

arbetsgivare. Detta gör LinkedIn främst användbar för företags HR-avdelningar snarare än 

marknadsföringsavdelningar. Twitter var det enda sociala mediet som nämndes enbart av B2B-

företagen. Denna kanal användes främst i PR-sammanhang och den uppgavs vara mer politisk 
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och mediainriktad jämfört med övriga kanaler. Youtube nämndes endast av informanterna i 

förbigående som en mer eller mindre statisk kanal där de fanns representerade men inte var så 

aktivt involverade. 

4.1.1 - Vilka strategier använder sig företagen av? 

Flera av informanterna beskrev hur kommunikation genom sociala medier anpassades med  

kanalval och målgrupp i åtanke. Bland annat nämnde Emely Hesselgren att Martin & Servera 

hade störst informationsspridning i ett socialt medium inom vilket de inte hade flest följare. De 

hade alltså identifierat hur de bäst nådde sin målgrupp på ett annat sätt än genom att titta på 

antal följare för varje socialt medium. Flera av informanterna talade även om att de frekvent 

bevakade, inte bara de egna sociala medierna, utan även andra kommunikationskanaler. Några 

beskrev arbetet som en lärandeprocess där de testat olika sätt att engagera och kommunicera 

med sin publik. Det hela beskrevs bland annat som en process inom vilken de kunde lära känna 

publiken gällande vilket innehåll de engagerar med, vad de gillar kombinerat med demografisk 

data. 

Informanterna talade även om de sociala medier som användes och skillnader dem emellan. 

Dessa skillnader bidrar även till att livsmedelsdistributörerna anpassar sina budskap efter varje 

enskilt socialt medium. Susanna Serenban menade att det inte bara är konceptet som behöver 

anpassas för att få rätt format på budskapet, utan hela idén bör anpassas då till exempel något 

som passar på Facebook kanske inte passar på Instagram och vice versa. Hon berättade även att 

det går att förutspå hur kommunikationen kommer att arta sig genom att förankra budskapet i 

sig själv genom att säga: 

”Vad är det jag gillar, och varför? Det handlar väldigt mycket om beteen-

den och man kan många gångar förankra det i sig själv.  

Varför gillade inte jag det här?”  

– Susanna Serenban, ICA 

Uttalanden som dessa går att koppla till Effing och Spil (2016) som fann att en viktig del i 

strategier för sociala medier är att identifiera vilken målgrupp som önskas nås samt genom 
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vilken kanal denna målgrupp bäst nås, något som benämndes som målgrupp och kanalval. Det 

finns även likheter med kärnområdet övervakning (ibid) då informanterna undersöker hur deras 

material sprids, och vilka som engagerar med materialet, vilket leder till djupare förståelse för 

både målgrupp och kanal som Killian och McManus (2015) benämner Commitment. Denna 

ökade förståelse ger informanterna i förlängningen möjlighet till att kunna anpassa sitt budskap 

efter vald kanal vilket återfinns i principen Customaziation (ibid). Samtliga informanter belyste 

att det finns skillnader mellan de olika sociala medium som används vilket ger indikationer på 

att de skapat en förståelse för dessa principer.  

Under intervjuerna upplevdes det vara viktigt med att det fanns ett mål med kommunikations-

insatserna. Dessa mål beskrevs variera från situation till situation och det kunde även vara flera 

mål närvarande vid enskilda aktiviteter. Informanterna beskrev även företagets visioner som 

upplevdes ha betydelse för kommunikationen inom sociala medier. För att kommunikationen 

ska vara effektiv fann Effing och Spil (2016) att ett mål med kommunikationen ska finnas som 

ligger i linje med företagets vision. Det som informanterna nämnde som bakomliggande mål 

med att sociala medier används som kommunikationskanal omfattade bland annat  

varumärkesbyggande, ökad varumärkeskännedom och förstärkning av varumärkes- 

associationer. Flera nämnde även att de genom sociala medier ville presentera sig själv, vad 

företaget gör och står för samt vilka produkter som erbjuds.  

Flera av informanterna berörde dock att det är viktigt att använda rätt tonalitet och begränsa 

användningen av sociala medier till personal med kunskap om hur företaget vill kommunicera, 

vilket kan kopplas till. Det nämndes även att det kan finnas en risk i att involvera allt för många 

i arbetet med sociala medier, en risk som blir speciellt tydlig vid avsaknad av riktlinjer. Emely 

Hesselgren berättade att hon tidigare blivit tvungen att korrigera stavfel och slarvigt tagna fo-

tografier. Detta vid en tidpunkt där alltför många varit involverade i arbetet med sociala medier 

och innan företaget utvecklat en tydlig struktur för sin kommunikationsstrategi i sociala medier. 

Detta kan kopplas till resurser och riktlinjer Effing och Spil (2016) menade var två  

kärnområden för strategier inom sociala medier. Dessa handlade bland annat om att utbilda 

personal i att kommunicera via sociala medier och att upprätta anvisningar för hur dessa får 

användas. Att budskapet ska vara relevant både i tid och format var informanterna eniga om 
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och att det inte är bra för varumärket om kommunikationen frångår varumärkets kärnvärden 

alltför mycket. Detta berördes bland annat på följande sätt: 

“Det viktigaste är ju att det är relevant, dels för följaren men också i för-

hållande till ditt varumärke, att du är trovärdig som avsändare. Vi kanske 

inte skulle börja prata om mode, design eller någonting annat som inte är 

vår ”Core”, det blir inte relevant för följaren och bara jättekonstigt.”  

– Susanna Serenban, ICA 

Detta kan relateras till principen Consistency som beskrevs av Killian och McManus (2015) 

som innebär att kommunikationen ska vara konsekvent och representera de värden som  

varumärket vill representera. Vidare kan detta också kopplas till principen, Caution som  

innebär att det är viktigt att vara försiktig i sin kommunikation för att inte skada varumärket. 

Detta belystes också av Susanna Serenban: 

“Vad man lägger ut på Facebook är alltid en avvägning, är det här någon-

ting som våra följare vill se? Annars är det superenkelt för konsumenten att 

bara klicka ”avfölj” och så når vi helt plötsligt 5000 personer mindre. Man 

måste respektera sina följares flöden.” 

 – Susanna Serenban, ICA 

Under intervjuerna beskrevs även planeringsprocessen för aktiviteter inom sociala medier skilja 

sig åt från fall till fall. Det gavs indikationer på att det fanns bakomliggande planering men att 

denna process kunde se olika ut beroende på situation. Det upplevdes samtidigt vara svårt att 

planera för all typ av kommunikation inom sociala medier utan att detta arbete även kunde ske 

lite ad hoc beroende på händelser i omvärlden. Susanna Serenban beskrev hur de planerar sitt 

arbete på olika nivåer. Dels årsbasis men även veckobasis där bland annat temadagar kunde 

ingå så som ”Nutelladagen”. Detta kan relateras till kärnområdet Innehållsaktiviteter som  

Effing och Spil (2016) beskrev handla om att planera sin kommunikation inom sociala medier.  
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Då det även gjordes uttalanden om att det inte går att planera för alla tänkbara scenarion i sociala 

medier kan det finnas indikationer att planeringsprocessen gynnas av ett flexibelt angreppsätt. 

4.1.2 - Vilka är de huvudsakliga värdena i att marknadsföra sig inom sociala 

medier? 

De främsta värdena med att marknadsföra sig på sociala medier överlag uppgavs vara att få 

spridning på digitalt material, varumärkesbyggande, skapa en känsla för vilka företagen är, 

skapa nya och vårda befintliga relationer samt att styra trafik till den egna hemsidan. Arbetet 

med att vitalisera varumärket uppgavs innebära att mediet fungerar som en förlängning av den 

ordinarie verksamhetens kommunikation och varumärke vilket ställer kraven att  

kommunikationen överensstämmer med de övergripande kommunikationsmålen som fastställts 

för verksamheten. Detta kan illustreras med följande uttalande: 

“Det som jag vill berätta om på sociala medier är det som jag vill berätta 

om till alla i butiken också.” 

 – Cecilia Spong, Cajsa Warg 

Detta inger en känsla av att företaget är genuint, ärligt och transparent vilket kan kopplas till 

den transparens som Greenberg (2010) menade att Social Customers förväntar sig från företag 

då det är samma saker som kommuniceras i den dagliga verksamheten som över sociala medier.  

 

Ett annat värde med sociala medier som framhävdes som mycket positivt från en av  

informanterna var att dessa gav möjligheter till kommunikation då annan infrastruktur för  

kommunikation inte fungerar. Detta hade erfarits av informanten veckan innan intervjun  

genomfördes då företagets nätverk inte fungerat: 

“... det är också en klar fördel med sociala medier när man då byggt upp en 

följarskara med befintliga kunder så att vi kommer åt dem och kan ha  

kontakt med dem även om vårt eget nätverk strular.”  

– Per Pettersson, Menigo 
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Att förvänta sig att ständigt ha tillgång till information var ett av de karaktärsdrag som  

Greenberg (2010) tilldelade Social Customers och utifrån detta citat klargörs det att sociala 

medier kan tillgodose denna informationsefterfrågan på ett effektivt sätt.  

 

Att sprida innehåll nämnde flera av informanterna som en viktig egenskap för sociala medier 

överlag. I detta hänseende kan sociala medier användas för att nå ut till människor som missat 

budskap från exempelvis ett företags hemsida. Det kan därför vara samma material som  

kommuniceras men på olika plattformar för att få så stor spridning på budskapen som möjligt.  

 

Facebook var det mest omtalade sociala mediet avseende variation för användningsområden i 

marknadsföringssyfte under intervjuerna och det nämndes ett flertal olika sätt att använda  

mediet. Kundkontakten som företagen främst får via Facebook uppgavs av flera informanter 

vara värdefull att ta till sig för att sedan kunna utvecklas till det bättre. I dessa fall kopplades 

Facebook till företagets CRM-strategi där detta medium också kunde ha dedikerade kundtjänst-

medarbetare. I ett fall nämndes också Facebook ha använts till co-creation där kunderna getts 

möjlighet till att påverka verksamhetens utvecklingsinriktning.  

“Det är jätteanvändbart att kunna involvera våra kunder i vårt utvecklings-

arbete och det har dessutom visat sig vara väldigt uppskattat. 

 Vi ställde nyligen en fråga på Facebook om hur de tycker att vi skulle 

kunna göra sajten bättre, och fick mängder med svar.  

För oss har det visat sig ge mycket bättre respons 

 än när vi exempelvis kört tävlingar av olika svar.” 

 – Julia Olsson, MatHem 

Detta kan förankras i Social CRM då denna strategi aktivt låter kunder interagera med företaget 

och är mer fokuserat på värdeskapande för kund, företag och aktieägare snarare än kortsiktig 

värdemaximering för företaget (Trainor, 2012; Malthouse, et al., 2013). Vidare uppgav Julia 

Olsson att Facebook också använts framgångsrikt som annonseringsplats där budskap  

kommunicerats mer traditionellt som one-to-many-Communication. 
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Sociala medier uppgavs vara ett sätt för distributörerna att styra trafik till sin egen hemsida, 

butik eller annan media som relaterar till företaget. I detta sammanhang beskrevs sociala medier 

fungera som en aptitretare för att styra mottagaren till andra platser där informationen kunde 

vara mer ingående. Målen med denna trafikstyrning skiljde sig åt för olika sammanhang och 

kunde vara att direkt rekrytera nya kunder och få större spridning av sin information som fanns 

publicerad på annan plats. 

 

Sociala medier kan också ha positiva effekter för företagets Corporate branding då de kan 

marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare och även komma i kontakt med duktiga arbetare 

för rekrytering. Ett exempel som nämndes där sociala medier fungerat bra i rekryteringssyfte 

var då Martin & Servera ville segmentera och ta emot ansökningar från personer med vissa  

önskvärda attribut: 

“Nu i år så sökte vi lagerpersonal till våra huvudlager. Då ville vi främst 

ha tjejer inom logistiken och körde en kampanj på Facebook där vi riktade 

jobbannonser mot kvinnor mellan 18 och 35 år i de orter som vi har lager.” 

– Emely Hesselgren, Martin & Servera 

4.1.3 - Hur utvärderar företagen effekterna av sitt agerande i sociala medier? 

Att utvärdera arbetet i sociala medier upplevdes naturligt för informanterna. Hur avancerat detta 

utfördes och nivån för detta arbete varierade dock allt ifrån att endast titta på spridningen av 

informationen och observera utveckling till att ta fram mer avancerade rapporter på veckobasis. 

Detta kan kopplas till Gummessons (2002, p. 268) uttryck Return on Relationships då han  

menar att det är fördelaktigt att utvärdera relationernas betydelse för organisationen.Flera av 

informanterna upplevde att de på enkelt sätt kunde utvärdera hur deras inlägg inom sociala 

medier mottogs av publiken på kort sikt. Detta genom att titta på antal “gilla- 

markeringar” samt vidare spridning av inläggen. Vidare upplevdes Google Analytics  

användbart där det går att kontrollera olika typer av statistik och se vart trafik till den egna 

hemsidan kommer ifrån. Aaker och McLoughlin (2015, p. 115) uttryckte en problematik kring 

att endast utvärdera marknadsaktiviteter gällande försäljning, marknadsandelar och nyckeltal 
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som är kopplade till kortsiktiga värden. Flera av de intervjuade uppgav också att de antingen 

redan idag utförde eller planerade att utföra undersökningar av mjuka värden såsom  

kundnöjdhet. Några av informanterna genomförde återkommande NKI1-undersökningar där de 

upplevde sig få svar på kundernas nöjdhet samt hur de uppfattas som företag och varumärke. 

Detta kunde sedan kopplas ihop med kommunikationsinsatser som genomförts i bland annat 

sociala medier. Dock beskrevs arbetet med att analysera och göra om denna data till rapporter 

som ett krävande arbete. Emely Hesselgren beskrev problematiken genom att Martin & Servera 

dels arbetar med flera sociala medier och dels även på annat håll arbetar med kommunikation 

och marknadsföring. Problematiken beskrevs också delvis bestå av ett komplext handhavande 

arbete där kategorisering av negativa och positiva kommentarer samt analys innefattades. I  

intervjun med Per Pettersson ingavs ett sken av denna komplexitet då han beskrev att de  

inplanerat workshops med en utomstående specialist för att effektivisera detta arbete. 

4.2 - Finns det skillnader mellan B2B och B2C? 

Intervjuerna som genomfördes visar att det finns många likheter mellan samtliga företag som 

deltog i studien gällande marknadsföring i sociala medier. Detta kan återkopplas till både  

Baines och Fills (2014, p. 560) uttalande om att marknadsföringens principer går att tillämpa i 

lika stor utsträckning för både B2B- som B2C-företag. Det verkar finnas naturliga likheter  

mellan B2B- och B2C-företag när det kommer till kommunikation i sociala medier och detta 

kan kopplas till följande uttalande: 

“För även om det är B2B så har du ju ändå konsumenten någonstans som 

person och som mottagare. Det är samma sak i B2C, alla som nås är ju inte 

bara konsumenter, det är personer. Den personen konsumerar vissa varor, 

den personen jobbar någonstans, den har vissa åsikter.“ 

 – Susanna Serenban.  ICA 

                                                
1 Nöjd kund index 
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De värden som B2B-företagen eftersökte med sitt användande av sociala medier var precis som 

för B2C-företagen att skapa nya och upprätthålla existerande kundrelationer, öka varumärkes-

igenkännande samt att kommunicera varumärket på internet. Genom samtliga intervjuer gavs 

även indikationer på att sociala medier har positiv inverkan på företags relationer inom både 

företags- och konsumentmarknaden. Resultatet i denna uppsats påvisar således i dessa  

hänseenden ingen markant distinktion mellan B2B- och B2C-företag när det kommer till sociala 

medier som marknadsföringskanal. Detta gör att slutsatserna som presenterades av både  

Rodrigues et al. (2012) och Michaelidou et al (2011) kan styrkas, dock med notis om att  

eftersökta värden och sociala mediers påverkan på företags relationer inte nödvändigtvis är  

exklusivt för varken B2C eller B2B. Dessa variabler tycks istället vara av en mer allmän  

karaktär för sociala medier. Från detta understryks Gummesson och Poleses (2009) uttalande 

om att företags- och konsumentmarknaden inte är att se som vitt distinkta områden, utan snarare 

som delar av ett integrerat nätverk. Vidare kan denna undersökning inte ge stöd åt uttalandet 

från Bains och Fill (2014, pp. 553-554), att relationerna har större betydelse för B2B-företag, 

men Per Petterson uttryckte sin syn kring relationerna på följande vis: 

“Livsmedelsbranschen eller restaurangbranschen bygger ju mycket på per-

sonliga relationer så att det är klart, vi måste ju vårda dem och ha  

kontakt.” 

 – Per Pettersson, Menigo 

Trots många likheter kunde dock vissa skillnader urskiljas. Bland annat beskrevs tonaliteten i 

B2B-företags kommunikation gynnas av att vara mer allvarsam och seriös. Detta beskrevs av 

Emely Hesselgren som: 

“... det är lite mer seriöst, det får inte vara för roligt. För det där med ironi 

och sådana saker, är man inte extremt, extremt duktig på det och gör det 

satirmässigt, då slår det ju inte igenom. Hellre vara lite torr.”  

- Emely Hesselgren, Martin & Servera 
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Det framkom också att det kan vara svårt för B2B-företag på denna marknad att arrangera  

tävlingar i sociala medier och engagera sina mottagare i dessa. Kanske kan detta vara en följd 

av mottagarskarans efterfrågan på seriositet. Vidare nämnde Emely Hesselgren att mottagarna 

av kommunikation inom B2B inte är lika benägna att dela innehåll som inom B2C, där  

mottagarna mer flitigt delar med sig av sina åsikter. Detta i kombination med att det inom B2B-

marknaden finns färre kunder, gör att kommunikationen sammantaget blir mer strikt och  

informativ samtidigt som det är få som syns och hörs av mottagarskaran. När detta jämförs mot 

Killian och McManus (2015) fyra strategier för att engagera kunder går det att se indikationer 

på att B2B-företag har större nytta av att förmedla information och nyheter (News Gathering) 

samt att vårda relationer (Relationship Management) än av att underhålla mottagaren  

(Entertainment) eller att försöka skapa engagemang genom exempelvis tävlingar (Creative 

Outlet). 

 

En annan aspekt som nämndes var att företagsmarknader inte förflyttar sin uppmärksamhet 

gällande kommunikationsmedier lika utspritt som konsumentmarknaden gör. Detta kan  

innebära att B2C-företagen står inför större utmaningar när det kommer till allokering av  

resurser samt planering av marknadsföringsinsatser mellan olika sociala medier. Med bakgrund 

av detta bör B2C-företag vara mer lättrörliga eller i alla fall uppmärksamma på hur marknaden 

riktar sin uppmärksamhet. I intervjuerna med B2C-företagen gavs intrycket av en något  

lekfullare ton samt att det endast av B2C-företag nämndes att det fanns funderingar kring att 

engagera sig i det nyare sociala mediet Snapchat som kraftigt vuxit på senare tid (Findahl & 

Davidsson, 2015). 

 

Av de intervjuade var det endast B2B-företagen som angav att de använde sig av Twitter.  

Kanalen sågs dock som ett medium med fokus på Public Relations samt att påvisa sitt arbete 

med bland annat hållbarhet och då främst riktat till andra intressenter än företagets kunder. 

Detta kan förankras i Sheth och Sinhas (2015) studie där det framgick att det är viktigare för 

B2B-företag att marknadsföra sig som varumärke snarare än att lägga fokus på produkter vilket 

författarna benämnde som Corporate branding snarare än Product branding. 
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5 – Sammanfattade slutsatser 

Sammanfattningsvis visar resultatet från de genomförda intervjuerna att företagen vill befinna 

sig där kunderna är. Då svenska befolkningen både som privatpersoner och företag engagerar 

sig i sociala medier i stor utsträckning menar informanterna att det också är naturligt för  

företagen i denna undersökning att finnas representerade på dessa platser. Detta understryks 

även av att Facebook och Instagram är de mest använda sociala medierna hos företagen, något 

som återspeglas i den svenska befolkningens användande av sociala medier. De främsta värdena 

med att marknadsföra sig på sociala medier uppgavs vara:  

 

 Få spridning på digitalt material 

 Bygga varumärke och skapa en känsla för vilka företagen är 

 Skapa nya och vårda befintliga relationer  

 Styra trafik mot den egna hemsidan  

 

Att vårda och skapa relationer samt att bygga varumärke genererar mjuka värden, värden som 

kan vara svåra att utvärdera. Detta till trots upplevdes sociala medier vara viktiga och företagen 

hade dedikerade arbetare för att marknadsföra sig inom dessa medium. Vidare upplevdes det 

värdefullt att det genom sociala medier går att lära känna kunderna och generera insikter om 

vilka dessa är, vad de gillar och engagerar med samt att företaget ökar sin synlighet på internet. 

 

I denna undersökning upplevdes likheterna överstiga olikheterna mellan B2B-företag och B2C-

företag. De skillnader som dock belystes var att: 

 

 B2B-företag gynnas av att ha en mer strikt och seriös tonalitet. 

 B2B-marknader rör sig inte lika utspritt i kommunikationsmedier som konsument- 

marknaden gör, vilket kan innebära olika förutsättningar mellan B2B- och B2C-företag 

gällande marknadsföring i sociala medier. 

 Mottagarna inom B2B upplevs inte lika benägna att sprida material vidare vilket kan 

färga B2B-företags marknadsföring inom sociala medier. 
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 Twitter användes endast av B2B-företagen vilket de beskrev berodde på dess  

användbarhet i bland annat PR-sammanhang. Att det endast var B2B-företag som  

använde mediet kan både kan ha berott på tillfälligheter eller också på att detta medium 

lämpar sig mer för vissa typer av företag än andra. Detta har inte denna underökning 

tittat närmare på och kan därför inte kommenteras.  

5.1 - Diskussion 

Under några av intervjuerna framkom det att olika mattrender genom åren har influerat den 

svenska livsmedelsbranschen och att det ofta kommer in nya produkter i sortiment och  

produkter som kunderna skulle vilja ha i sortiment hos sina leverantörer. Därav kan sociala 

medier vara ett snabbt sätt att sprida information och inspiration när bland annat trendiga  

matvaruartiklar inkommit i sortiment. En annan faktor som påverkar livsmedelsdistributörer är 

de olika säsongerna där bland annat grönsaker och frukter varierar efter olika säsonger och 

länder beroende på väder och årstid. Därav är datumen för dessa säsonger olika för varje år och 

skördarna kan variera i storlek vilket får betydelse för priser och säsongens längd. Därför är 

sociala medier ett snabbt och enkelt sätt för dessa distributörer att sprida information om vilka 

produkter som för närvarande är i säsong och finns till försäljning.  

 

De inläggen på Instagram som några av informanterna upplevde som mest effektfulla var de 

som hade ett nyhetsvärde där det handlar om nya eller ovanliga produkter som kunden saknat. 

För att få reda på vilka produkter som kan ha ett sådant värde kan det vara effektfullt för företag 

inom dessa branscher att även använda sociala medier, och då kanske främst Instagram, som 

omvärldsbevakning på ett enkelt och effektivt sätt. Detta då det är snabb kommunikation och 

företag kan fånga upp populära produkter, maträtter eller annan intressant branschinformation 

snabbt genom att följa ett antal aktiva och intressanta användare inom branschen. Det går för 

en följare på exempelvis Instagram att se hur många som gillar ett inlägg och med andra ord 

urskilja vilka inlägg som andra användare fått positiv spridning kring. Detta medium lämpar 

sig också bra för mindre organisationer, eller organisationer där det inte finns utrymme att lägga 

ner för mycket tid på detta arbete. Genom Instagram kan information spridas snabbt och kanske 

kan det i detta sammanhang vara passande med ordspråket “En bild säger mer än tusen ord”. 
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5.2 - Vidare forskning 

Då denna undersökning endast på ett övergripande plan undersökt fördelar och värden för  

företag att engagera sig inom sociala medier skulle det för vidare forskning vara intressant att 

djupare kartlägga skillnader mellan olika sociala medier när det kommer till marknadsföring 

samt förutsättningar för denna typ av aktivitet.  

 

Eftersom undersökningen avgränsats till livsmedelsdistributörer är ett förslag på vidare  

forskning att undersöka skillnader och likheter hos B2B- och B2C-företag inom andra branscher 

för att bidra till insikter inom detta område generellt. Då Sverige är ett land med höga  

användartal gällande internet och sociala medier skulle det vidare vara intressant att genomföra 

liknande undersökningar i andra länder, med användartal som skiljer sig från den svenska  

marknaden för att kartlägga betydelsen av användarantal för marknadsföring inom sociala  

medier. Då det i denna undersökning visade sig vara Facebook och Instagram som uppgavs 

vara de mest använda sociala medierna skulle vidare forskning kunna titta på huruvida detta 

kan ha berott på dessa mediers lämplighet som marknadsföringskanal eller om detta endast 

speglar den svenska befolkningens användande av sociala medier. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 Fråga 1. Vem är du? Berätta lite om dig själv  

 Fråga 2. Hur länge har företaget jobbat med sociala medier? 

 Fråga 3. Beskriv gärna lite fritt hur ni arbetar med sociala medier. 

 Fråga 4. Vilka sociala medier används av företaget? 

o Varför just dessa medier? 

 Fråga 5. Hur arbetar ni med sociala medier? 

o Målgrupp, vilken målgrupp vill ni nå genom sociala medier? 

o Kanalval 

o Mål  

o Resurser (allokering av resurser) 

o Riktlinjer (hur kommunicerar man) 

o Övervakning (ser vad som händer) 

o Innehållsaktiviteter (schemaläggning av aktiviteter)  

 Fråga 6. Varför använder man sociala medier? 

o Enligt senare forskning kan sociala medier användas av människor på olika sätt 

och i olika syften. Dessa har beskrivits som: 

 Nyhetsinsamling - Kunder söker information. Detta kan vara kopplat till 

företag (erbjudanden, trender osv). 

 Kreativitet - Önskar engagera sin kreativa sida. Detta kan handla om 

co-creation med företag eller att utvecklas som person på olika sätt 

 Underhållning - Söker tävlingar, spel osv. 

 Relationshantering - Ha kontakt med vänner och företag 

o Är detta någonting som ni bemöter, och hur bemöter ni det i så fall? 

 Fråga 7: Vilka värden är de viktigaste som ni vill skapa genom att arbeta med 

sociala medier? 

o Mål, Visioner? 
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 Fråga 8. Har ni utformat strategier för arbete i sociala medier? 
o Vilka strategier används? 

o Hur kopplas sociala medier till övriga kommunikations- och  

marknadsstrategier? 

o Kopplar ni detta till företagets visioner? 

 Fråga 9. Hur utvärderas arbetet med sociala medier? 

o Viktiga nyckeltal ni tittar på, effekter osv? 

o Vilka effekter upplever företaget att arbetet med sociala medier haft? 

 Fråga 10. Vilka är dina tips för att använda sociala medier effektivt? 

o Vad skulle du säga är viktigt att tänkta på för att bedriva ett framgångsrikt arbete 

på sociala medier? Är det olika för olika sociala medier, behövs en övergripande 

strategi för samtliga? 

o Vad bör man undvika som företag när det kommer till kommunikation och mark-

nadsföring inom sociala medier? 

 


