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Abstract 
This study aims to investigate how business-to-business companies communicate with their 

target audience and how they most conveniently use communication channels. The study is 

based on a qualitatively oriented case study and the empirical material consists of six 

interviews. The respondents are from a selected business target group and they all work with 

car care. The empirical study is analyzed based on the theories of Use and gratification, and 

Karl Weick's theories of meaning creation and business-to-business as a marketing strategy. 

The purpose of the study has been formed in cooperation with an external company, but also 

based on existing knowledge needs in the field of research. The study results indicate that 

marketing communication today is becoming more and more digital and that more companies 

communicate through social media and on the internet. Further results show how different 

needs affect the individual's media usage and choice of communication channels. 
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Förord 
Jag vill tacka företaget WER-agenturer som har gjort det möjligt för mig att 

utföra studien i samarbete med dem. Jag vill också rikta ett stort tack till de 

respondenter som har ställt upp på intervjuer och visat intresse för min studie. 

Ni har bidragit med väsentlig information och gett mig större kunskap kring 

studiens område. Till sist vill jag tacka min handledare Joel Rasmussen, 

universitetslektor på Örebro universitet för värdefull hjälp och rådgivning. 
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1. Introduktion 
I första kapitlet diskuteras uppsatsens ämne och varför studien är relevant att genomföra. 

Syfte, frågeställningar samt studiens avgränsningar kommer att presenteras följt av en 

bakgrundsbeskrivning. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition.   

1.1 Inledning  

På grund av den snabba utvecklingen i det digitala landskapet förändras 

marknadskommunikation drastiskt. Sociala medier och ny digital teknik har resulterat i en 

mer effektiv kontakt med distributörer och snabbare service. Företag kan också lättare samla 

in och utnyttja kundinformation för att enklare nå ut till specifika målgrupper (Blomqvist, 

Dahl & Haeger 2004, s. 19). Alla människor kommer dagligen i kontakt med 

marknadskommunikation eftersom den intar en central roll i samhället (Mårtenson 2009, s. 

17). Marknadskommunikation bör anpassas efter individen både i tilltal och när det gäller 

vilka kanaler som används. Det är därför viktigt att inom marknadskommunikation veta 

vilka som är de bästa sätten att kommunicera med sina målgrupper (Blomqvist, Dahl & 

Haeger 2004, s. 20-21).  

 

Kommunikation och varumärkesbyggnad sker numera i ett flertal olika kanaler som till 

exempel i informella samtal, sociala medier och mail-konversationer. Allt fler business-to-

business (B2B) företag investerar i kommunikativa strategier. De använder sig av ett flertal 

olika kommunikationskanaler utan att veta vilka kanaler som är bäst lämpade för deras 

företag (Mårtenson 2009, s. 22). Internet har skapat helt nya kommunikativa möjligheter 

vilket också har lett till att det har blivit lättare att förlora kontrollen över sin 

kommunikation (Larsson 2014, s. 25). För att en organisation eller företag ska fungera 

kulturellt, strukturellt samt praktiskt spelar de kommunikativa förhållandena stor roll 

(Larsson 2014, s. 13).  

 

Det finns inte lika mycket forskning om business-to-business kommunikation som det gör 

om kommunikation till konsumenter (Mårtenson 2009, s. 22). Det finns tidigare forskning 

om området som berör relationer till kunden. Forskningen tyder på svårigheter för B2B-
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företag att bygga och upprätthålla relationer med kunder men beskriver också vikten av 

relationsbyggande och hur en god kommunikation är behövlig (Mårtenson 2009, s. 22). Då 

god kommunikation hör ihop med goda relationer har jag valt att använda Karl Weicks teori 

om meningsskapande i denna studie och ytterligare en teori inom medie- och 

kommunikationsteori, Uses and gratification. Det är relevant att undersöka hur B2B-

företags målgrupper kommunicerar och vilka kommunikationskanaler de använder. Detta 

för att kunna stärka företagets kundrelationer och se hur kommunikation skapar mening i 

organisationer (Weick 1995, s. 6). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att undersöka hur business-to-business företag kommunicerar med 

sin målgrupp och vilka kommunikationskanaler de helst och främst använder. Med en 

fallstudie som utgångspunkt besvaras följande forskningsfrågor som utformats, 

 

F1: Hur uppfattar målgruppen olika kommunikationskanaler och vilka 

kommunikationskanaler föredrar den? 

F2: Vad motiveras målgruppen av när de använder media i sitt yrke?  

F3: Vilka av målgruppens behov utifrån Uses and gratification teorin fylls inte 

genom företagets kommunikation och medieanvändning i dagsläget?  

 

För att besvara följande forskningsfrågor genomförs sex kvalitativt inriktade intervjuer som 

presenteras i studien. Materialet analyseras med hjälp teorin Uses and gratification och Karl 

Weicks terori om meningsskapande samt marknadsföringsstrategin business-to-business.  

 

1.3 Avgränsningar  
Jag har valt att avgränsa uppsatsen till att huvudsakligen undersöka ett specifikt business-to-

business företag och en utav deras målgrupper där kunskapsluckan hos företaget inom 

området är som störst. Studien kommer att fokusera på kommunikationskanaler, 

marknadsföringsteori samt meningsskapande och detta utifrån tidigare forskning och teorier 

som hjälper till att rama in området. Jag har valt att inte undersöka fler B2B-företag utan 

kommer att fokusera på ett utvalt företag, WER-agenturer.  
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1.4 Bakgrund - WER-agenturer 
WER-agenturer är ett traditionellt importföretag som grundades år 1980 som säljer sina 

produkter genom lokala återförsäljare till professionella förbrukare. Företaget importerar 

produkter och är varumärkets förlängda arm i Sverige. Cirka 95 % av WER-agenturers 

försäljning sker i Sverige. Produkterna de säljer är bland annat tryckverktyg, slipmaterial 

och bilpolerings-material. Idag använder företaget sig av olika kommunikationskanaler, de 

har en Facebooksida, en hemsida och ställer även ut och deltar i olika branschmässor. De 

skickar också ut fysiska nyhetsbrev cirka fem gånger om året och gör även reklam i 

branschtidningar så som Motormagasinet och Bil & verkstad. Den marknad som växer mest 

inom företaget är polering av bilar och det är även där företaget har minst information om 

hur målgruppen kommunicerar och hämtar information om bilpolerings-produkter och 

nyheter. Målet är därför att ta reda på hur den specifika målgrupp som är företagets 

slutförbrukare inom bilpolering önskar få information kring företagets produktnyheter 

(WER- information).  

 

Ett problem WER står inför är att de inte vet genom vilka kanaler deras målgrupp föredrar 

att hämta sin information. Ytterligare en svårighet är att WER inte vet hur de når ut till 

återförsäljarnas kunder, slutförbrukarna. Detta är ett problem som Mårtenson (2009, s. 353) 

beskriver som vanligt då de personer som inte nås av information är de personerna som 

använder produkterna. Det är därför extra viktigt med relationsbyggande om man vill ha ett 

partnerskap. 

 

1.4.1 Business-to-business som marknadsföringsstrategi 
Business-to-business är en marknadsföringsstrategi där det ingår omsättning av varor och 

tjänster mellan företag. B2B berör och handlar främst om kommunikation och transaktioner 

mellan företag. Kommunikationsbegreppet är känt och välanvänt inom medie- och 

kommunikationsvetenskap och jag har därför valt att applicerar det på företagsvärlden samt 

organisationsnivå. Då god kommunikation är ett faktum för överlevnad för företag kommer 

jag i denna studie att använda mig utav business-to-business som marknadsföringsstrategi. 

Detta för att dels förstå kommunikationen i business-to-business företag. 
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1.5 Studiens begränsningar  
Under arbetets gång har jag stött på problem av olika slag som jag vill redogöra här då jag 

vill påvisa på min medvetenhet och självkritik. Denna studie är begränsad till att undersöka 

ett specifikt företag och deras målgrupp. Därför är inte målet att kunna generalisera 

resultaten på alla B2B-företag utan istället undersöka ett specifikt företags målgrupp 

djupgående. Det empiriska materialet som samlats in är från en och samma målgrupp från 

ett företag. Detta leder till att resultaten från uppsatsen främst är relevant för det specifika 

företaget. Det går dock att använda studiens struktur till framtida studier för andra B2B-

företag. Inom kvalitativ forskning är det svårt att generalisera forskningsresultaten. Då 

resultaten inte kan föras över till en population eftersom att de intervjuade inte representerar 

en hel population (Bryman 2011, s. 369). Studiens resultat bör därför styrkas och sättas i 

kontext genom vidare forskning eller genom jämförelse med liknande forskning.  

 

Ytterligare en begränsning i studien är antalet respondenter då de är få jämfört med de antal 

människor målgruppen består av. Detta kan ses som problematisk vid ett överförande av 

studien på företagets målgrupp. Då de kan tyckas vara en för liten grupp för att kunna 

generalisera resultatet på en hel målgrupp. Dock anser jag att jag fått relevanta resultat som 

stämmer överens med dagens digitala samhälle och utvecklingen av sociala medier. Många 

av respondenternas svar liknar också varandra i flera frågor vilket tyder på att studien nått 

mättnad med de respondenter jag använt (Kvale 1996, s. 102).  

 

1.6 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med information om forskningsämnet och bakgrund om företaget WER 

samt studiens begränsningar, kapitel 1. Därefter presenteras en översikt av forskningsläget i 

kapitel 2 följt av studiens teoretiska utgångspunkter i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras 

studiens material och metod inklusive tillvägagångssätt, urval och studiens respondenter 

presenteras också genom en tabell. Sedan följer en diskussion om tillförlitlighet och 

giltighet och kapitlet avslutas med metodproblem. Kapitel 5 innehåller analys och resultat 

följt av kapitel 6 där slutsatser och diskussion redogörs samt förslag på fortsatt forskning. 

Avslutande kapitel 7 är en sammanfattning av studien. Sist i uppsatsen finns en käll- och 

litteraturförteckning samt en bilaga där studiens intervjuguide presenteras. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel följer en redogörelse för tidigare forskning inom det valda ämnesområdet. 

Först redovisas val av tidigare forskning och forskningsöversiktens material och 

avgränsningar. Sedan förklaras de olika teorier och strategier som ligger till grund för 

forskningen följt av tre utvalda teman. Slutligen redovisas den tidigare forskningens 

relevans för studien. 

2.1 Val av tidigare forskning 
Strategier och teorier inom marknadskommunikation utvecklas ständigt och en 

målgruppsanpassad undersökning skiljer sig från fall till fall. Därför är det relevant att 

undersöka forskning inom marknadskommunikation. Jag har fokuserat sökandet efter 

tidigare forskning på fakta och forskning inom teorin Uses and gratification samt business-

to-business strategin. Uses and gratification är en teori inom medie- och 

kommunikationsvetenskap som är till för att förstå varför och hur människor aktivt söker 

efter specifika medier för att tillfredsställa specifika behov (McQuail 2010, s. 424). 

Fokus har lagts på teorin dels för att jag vill undersöka om Uses and gratification tidigare 

används i undersökningar och studier om marknadsföring. Business-to-business (B2B) är en 

marknadsföringsstrategi som berör omsättning av tjänster och varor mellan företag. Tidigare 

forskning inom området är intressant att undersöka då jag vill se om strategin utvecklats 

samt digitaliserats i takt med digitaliseringen i samhället. Eftersom att 

marknadskommunikation förändrats drastiskt på grund av den snabba utvecklingen i det 

digitala landskapet (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004, s. 19). 

 

Studiens teoretiska ramverk är byggt på teorin Uses ang gratification, den meningsskapande 

teorin och business-to-business som marknadsföringsstrategi. I detta kapitel kommer jag att 

redogöra fakta och information inom teorin Uses and gratification och strategin business-to-

business som är viktigt att ha med sig genom studien. I de utvalda vetenskapliga artiklar 

som berör Uses and gratification teorin och business-to-business strategin har jag hittat 

återkommande teman som övergripande beskriver samtliga valda artiklar. I artiklarna som 

handlar om teorin Uses and gratification har jag valt ut två av mest återkommande 

begreppen, kommunikationsbeteende samt medieanvändning och identifiering av målgrupp. 

I resterande fyra artiklar som berör strategin business-to-business har jag valt ett 
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övergripande tema B2B, relation med kund. Detta eftersom strategin används på många 

olika sätt och relationsmarknadsföring varierar från fall till fall.  

 

2.1.1 Kommunikationsbeteende  
Inom teorin Uses and gratification ligger fokus på individens medieanvändning, varför 

människor använder sig utav specifika medier och vilka behov som tillfredsställs. Forskarna 

förkastar tanken att vi som individer kan placera oss i stället för en annan person och 

identifiera våra levda erfarenheter med den. Varje människa kommunicerar olika och det 

finns olika faktorer som driver och påverkar människans kommunikationsbeteende 

(Richardson 2003, s. 237-239). 

 

Lim mfl (2017, s. 386) använder teorin Uses and gratification utifrån ett perspektiv inom 

medieteknik för att utforska hur konsumenterna motiveras att sprida information om en 

specifik vara via mun till mun och hur den kommunikationsmetoden fungerar. Resultat i 

artikeln visar att sociala förmåner, sociala förbättringar och ekonomiska skäl är de främsta 

faktorer som driver konsumenternas kommunikationsbeteende (Lim & Hsu & Chen & 

Fang, 2017, s.386-390). Många organisationsledare verkar tro på teorin om att de, vad gäller 

deras kommunikation inte behöver anpassa den efter olika mediekanaler. När de misslyckas 

att nå ut till sin målgrupp påstår de bara att det behövs mer kommunikation (Snyder 1978, s. 

32). 

 

I två av fyra artiklar som handlar om Uses and gratification diskuteras 

kommunikationsbeteende för att förstå effekten av massmedia. Interpersonell 

kommunikation förstås när motiv från en målgrupp identifieras genom en typologi av 

kommunikationsbeteende. Teorin tar mediekonsumenten i stället för mediemeddelandet 

som utgångspunkt och utforskar kommunikationsbeteende när det gäller hans direkta 

erfarenhet av media (Snyder 1978, s. 35). Kommunikationsbeteende är extra viktigt att 

undersöka i denna studie då jag vill ta reda på vilka kommunikationskanaler som min 

målgrupp föredrar. Därför måste jag veta hur deras kommunikationsbeteende styr deras val 

av mediekanaler. 
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2.1.2 Medieanvändning och identifiering av målgrupp 
Inom Uses and gratification är ett av teorins syften att identifiera olika typer av målgrupper 

och deras motivationer för medieval. Användning av Uses and gratification metoden 

förutsätter att publiken motiveras av psykologiska och sociala behov av att konsumera 

media. Resultat i artikeln Uses and gratification to implement a PR program visar att det är 

viktigt att veta hur man ska identifiera sin målgrupp för att kunna kommunicera med den 

(Snyder 1978, s. 36). 

 

Forskare inom mediekommunikation har vänt sig till Uses and gratification teorin på grund 

av deras tidigare misslyckande att framställa bevis som tyder på direkta effekter vid 

medieanvändning. De önskade att se direkta effekter hos individer som förklarar varför en 

viss individ ändvänder en specifik media. Forskarna har sökt under de senaste tre 

decennierna för att bestämma de exakta effekterna av medieanvändning. Dom har blivit 

besvikna över sina egna resultat och inte kommit fram till något användbart (Snyder 1978, s. 

37-38).  

 

Katz, Blumler och Gurevitch studerar Uses and gratification teorin utifrån 

mediekonsumenten som utgångspunkt och lägger ingen vikt på mediemeddelandet. Därifrån 

utforskar de kommunikationsbeteende som berör människans direkta erfarenhet med media. 

De antar inte en direkt relation mellan meddelanden och effekter, utan antar att människan 

skapar meddelanden att använda och att sådana används och fungerar som mellanliggande 

variabler i processen med medias effekter (Snyder 1978, s. 36-37). Mänskliga motivationer 

är drivkrafterna bakom mänskliga beteenden och anses vara centrala för mänskliga 

erfarenheter och kommunikationsbeteende. Det var emellertid inte meningen att teorin Uses 

and gratification skulle tjäna som beskrivande verktyg för mediebeteende utan snarare till 

att erbjuda mer exakta förutsägelser av medieeffekter i forskning (Lim, Hsu, Chen & Fang 

2017, s. 387).  

 

2.1.3 B2B, relation med kund 
I de fyra vetenskapliga artiklarna om business-to-business finns det ett tydligt tema som är 

relation med kunden. Hur man skapar en relation med kunden och hur man upprätthåller 

den. Något som är relevant speciellt för företag som använder sig av B2B eftersom det tar 

lång tid att bygga upp en relation med kunden. Därför är det extra viktigt att veta hur man 
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ska bevara den relationen. Resultaten inom B2B forskning tyder på att 

relationsmarknadsföring har en heterogen samt lång och kortsiktig inverkan på kundernas 

köpbeteende genom förändringar i förhållandena mellan köpare och säljare (Luo & Kumar 

2013, s. 145-147). 

 

Zhang mfl (2016, s. 53-55) fokuserar hela sin artikel på dynamiska relationer mellan säljare 

och köpare. Artikeln beskriver vikten av att involvera rutinmässiga 

marknadsföringsanalyser där syftet är att analysera företagets relationer. Detta för att 

ständigt förbättra relationer med affärspartners. Förstå och hantera kundrelationer är 

grundläggande för att lyckas med företagets marknadsföring. Väsentligt för forskning i 

relationsmarknadsföring (RM) är relationella konstruktioner och ramverk för att bättre 

förstå köparens och säljarens relation (Zhang, Watson, Palmatier & Dant 2016, s. 53-55). 

 

En av artiklarna koncentrerar sig på förhållandet mellan företag och deras leverantörer med 

inriktning på vilken inverkan den valda kommunikationstekniken har på inköpsprocesser 

inom industriella business-to-business relationer. Artikeln är relevant för min studie då den 

fokuserar på ett industriellt företag som arbetar inom bilindustrin. Målgruppen från 

företaget som undersöks i denna studie är i samma bransch. Därför är artikeln extra relevant 

för studien då modellerna och teknikerna i undersökningen fokuserar på industriella företag 

(Baglier, Secchi & Croom 2007, s. 1012). Business-to-business är en lämplig strategi att 

använda sig av i denna studie eftersom mitt företag redan framgångsrikt använder sig av den. 

 

2.2 Forskningens relevans för studien  
Artiklarna berörande B2B-strategin ger praktiskt värde till förståendet av 

marknadskommunikation för att mäta avkastningar i relationer mellan köpare och säljare. 

Artiklarna beskriver vikten av att involvera rutinmässiga marknadsföringsanalyser där syftet 

är att analysera företagets relationer, för att ständigt förbättra relationer med affärspartners. 

Det skapar en relevans för min kommande studie där jag skall göra en 

marknadsföringsanalys och nu har forskning som stödjer att det är relevant att göra.  

 

I alla fyra artiklar som handlar om Uses and gratification teorin används kommunikation för 

att förklara olika relationer och hur användningen av kommunikation skiljs åt.  
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Fokus i de valda artiklarna är kommunikation inom medier och hur det saknas riktlinjer hur 

människan borde kommunicera bäst i olika sammanhang och i olika kanaler. Det finns 

relevans i artiklarna och temat för min studie då det är relevant att veta hur människor och 

företag kommunicerar i medier. Vad som styr deras kommunikationsbeteende och hur 

medielandskapet förändrat människors sätt att kommunicera eftersom nya 

kommunikationskanaler tillförts. Vikten av att veta hur man identifierar sin målgrupp är stor 

och likaså veta hur kommunikation skiljs åt i medier. Detta är relevant för min studie då jag 

kan använda den tidigare forskningen för att se om identifiering av målgrupp stämmer 

överens med den identifiering företaget WER-agenturer gjort. Det är också relevant att se i 

vilka medier kommunikationen når fram bäst och vilken kommunikationskanal som 

påverkar min målgrupp mest. Forskningen har också gett mig en större översikt om 

marknadsföringskommunikationens bredd och hur den också går att sammanföra med 

medie- och kommunikationsvetenskap genom Uses and gratification teorin. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras studiens tre olika teoretiska utgångspunkter. Först presenteras 

Karl Weicks teori om meningsskapande följt utav Uses and gratification som är en teori 

inom medie- och kommunikationsvetenskap. Därefter presenteras den tredje 

utgångspunkten som är en marknadsföringsstrategi, business-to-business strategin. 

3.1 Weick och det meningsskapande perspektivet 
Det meningsskapande perspektivet är en teori för att förstå meningsskapandet i 

kommunikationen hos exempelvis en organisation eller individ och uppsatsens 

kommunikationssyn bygger på denna teori. För att skapa mening behöver människor 

kommunicera i sin tillvaro för att förstå den (Larsson 2014, s. 15). Ur en 

kommunikationssynpunkt är organisationsteoretikern Karl Weick intressant då han är en 

brobyggare mellan de kulturella och humanistiska perspektiven. Han ser organisationer som 

en aktivitet och inte som en design eller struktur (Larsson 2014, s. 72). Meningsskapande 

betyder att människor samlar sina erfarenheter till en enhetlig helhet i form av berättelser 

för att förstå världen. Eftersom vi människor möter och får tusentals olika intryck dagligen 

behöver vi kunna kategorisera och sortera informationen för att kunna förhålla oss till den 

och kunna fatta beslut. Social verklighet och organisationer bildas genom de betydelser som 

skapas inom kommunikationsprocesser (Von Platen 2006, s. 22). Det är därför relevant för 

organisationer att förstå meningen med deras kommunikation både externt och internt. 

 

Meningsskapande handlar om förståelse, placering av objekt i olika ramverk, konstruktion 

av meningar och samverkan (Weick 1995, s. 6). Processen består av sju egenskaper, 

retrospektivt, identitet, medskapande, sociala relationer, ledtrådar, rimlighet och pågående 

händelser (Weick 1995, s. 17). Retrospektivt ligger till grund för 

meningsskapandeperspektivet och lyfter fram att meningsskapandet sker i efterhand. När en 

händelse inträffats skapas en mening följaktligen i efterhand. Exempelvis när vissa 

händelser inte accepteras kan detta förklaras utifrån den retrospektiva delen av 

meningsskapandet (Weick 1995, s. 24). Identitet ligger till grund för hur människor tolkar 

omvärlden och är vad meningsskapandet är grundat i både på organisatorisk-och individnivå. 

Hur vi uppfattar oss själva och andra skapas genom mening och vi måste först förstå oss 

själva för att kunna förstå vår omgivning och då skapas mening (Weick 1995, s. 20). 
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Medskapande handlar om att alla individer och organisationer är med och formar sin 

omgivning. Vi sätter händelser och saker i olika fack eftersom vi själva är med och skapar 

vår omgivning och därifrån skapar vi kategorier och drar linjer som vi sedan agerar utifrån 

(Weick 1995, s. 31). Sociala relationer är egenskapen där mening skapas genom social 

samverkan. Omgivningen man befinner sig i har individen själv varit med och skapat 

exempelvis när en ledare i en organisation formar verkligheten genom styrning (Weick 

1995, s. 38-39). Ledtrådar kan bidra till att nya meningar skapas då man söker efter 

ledtrådar när mening skapas som placeras i existerande referensramar. För att stödja tidigare 

erfarenheter kring ämnen söker individen efter ledtrådar. Enligt Weick (1995, s. 50) behövs 

det tre saker för att skapa mening, en ledtråd och en tolkningsram sedan ett samband mellan 

dem. Rimlighet är det organisationer och individer bör söka efter i meningsskapande och 

inte alltid efter vad som anses vara rätt eftersom att det är så svårt att säkerhetsställa vad det 

är (Weick 1995, s. 51). När problem behöver lösas är det viktigt att se vad som är rimligt 

och inte alltid korrekt och det är vanligt inom organisationer att ta beslut som är 

tillfredställande istället för optimala (Wieck 1995, s. 56-57). Pågående händelser är den 

egenskap som står för att meningsskapandet är en pågående process då människor hela tiden 

skapar mening och när de delar den med sin omgivning skapas en ny grund för 

meningsskapande. Det finns följaktligen ingen start eller slut på meningsskapandet och 

sättet vi tolkar och förstår det som händer påverkas av de pågående händelserna i en 

människas liv (Weick 1995, s. 43-45).   

 

3.2 Uses and gratification 
Teorin har länge studerat medieanvändning och kommunikationsbeteende för att förstå 

effekten av massmedia. Det finns inte många tidigare studier eller undersökningar som 

använder Uses and gratification teorin inom marknadskommunikation men jag har valt att 

kombinera dessa två områden. Jag tycker teorin är värdefull att använda även inom detta 

område för att aktörer inom till exempel B2B-företag också har behov av att inhämta 

information på ett visst sätt om förhållanden genom olika kanaler. Inom teorin Uses and 

gratification räknar man med att aktörer har skäl att kommunicera och hämta information 

och samma logik är även lämplig för den här uppsatsen och B2B-företag.  

 

Teorin Uses and gratification utvecklades under en lång tidsperiod men de grundläggande 

begreppen myntades främst under 1970-talet. Teorin berör relationen mellan medierna och 
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dess åskådare samt fokuserar på frågor som varför människor använder medier och vad 

användare gör när de kommer i kontakt med medier (McQuail 2010, s. 424). Forskningen 

inom teorin syftar till att förklara mediernas användningsområden och de behov som 

tillfredsställs (Mcquail 2005, s. 569). Människor gör medvetna val när de konsumerar 

medier för att uppfylla sina behov som till exempel är att fly vardagen eller underhållas 

(Mcquail 2005, s. 73).  

 

McQuail (2010, s. 424) diskuterar tre olika sorters behov som finns hos användarna och 

som ligger till grund för Uses and gratification teorin. Dessa är identitetsbehov, kognitiva 

behov och förströelsebehov. Identitetsbehov är sättet medieanvändaren förhåller och jämför 

sig med andra individer. Kognitiva behov innebär behov av information och att hålla sig 

uppdaterad om samhällsproblem och utveckling medan förströelsebehov är de behov man 

känner för att koppla bort vardagslivet och använda medier för underhållning. Dessa behov 

skapar olika förväntningar på media. Det finns koppling mellan individens behov och valet 

av medier. Behoven måste uppfattas som ett problem för att behov ska leda till handling. 

Det finns olika anledningar till varför vi använder medier och dessa kan delas upp i fyra 

olika kategorier, personliga förhållanden, personlig identitet, diversion som är en synonym 

till distraktion och omvärldsbevakning. Med personliga förhållanden menas känslan av att 

känna samhörighet och att man använder medier för sällskapets skull och personlig identitet 

berör identifikation och behov att känna sig värdefull. Genom diversion vill man fly från 

sina dagliga rutiner eller problem genom distraktion. I den sista kategorin 

omvärldsbevakning handlar det om informationssökning, att man söker information genom 

olika medier (McQuail 2005, s. 425-426).  

 

Inom Uses and gratification intresserar man sig för varför publiken använder olika former 

utav media. Teorin försöker förklara hur individer använder masskommunikation för att 

tillfredsställa sina behov men också besvara frågan "Vad gör folk med media?".  

Det är nödvändigt för organisationer att veta varför och vilka medier deras kunder använder 

(Ekström & Larsson 2010, s. 308). Det är också relevant för organisationer att veta vilka 

medie-behov som kunderna har så att de kan anpassa sina medieval utifrån det. Kritik emot 

teorin bygger på att teorin inte kan förutsäga samband mellan medieval och 

  

medieanvändning samt att den är för funktionalistisk och behavioristisk (McQuail 2005, s. 

426). Trots kritiken anser jag teorin användbar för min studie och målet är att kunna besvara 
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studiens första och sista frågeställning med hjälp av teorin. Då teorin kan bidra med 

information om varför respondenterna väljer vissa mediekanaler och vilka behov som 

påverkar valet.  

 

3.3 Business-to-business 
Business-to-business (B2B) är en marknadsföringsstrategi som man kan se som en 

föreskrivande teori. När ett företag gör affärer med ett annat företag ser marknadsföringen 

och kommunikationen till kunden annorlunda ut. Det går inte att formulera en generell teori 

för B2B då förhållandena inom strategin varierar oerhört från fall till fall (Norrbom 1999, s. 

9). Strategin B2B är en av de snabbaste växande områdena inom marknadsföring som berör 

marknadsföringen av produkter och tjänster till industriella marknader. Det innefattar att 

skapa lönsamma relationer mellan två företag och alla individer som är relaterade till dem. 

Det finns många olika faktorer som är viktiga när företag gör affärer med andra företag 

(Norrbom 1999, s. 5). Drag som karakteriserar B2B är de nära relationerna mellan 

leverantör och kund samt att kundernas efterfrågan styrs från deras egna förväntade 

försäljning. Inköparna är ofta professionella och många gånger köper kunden direkt från 

producenten vilket leder till korta distributionskanaler (Norrbom 1999, s. 13-14).  B2B-

kommunikation är kommunikationen som sker mellan företag och har en stor betydelse i 

hur relationerna till företagen ser ut. Det som kännetecknar kommunikationen här är 

motivationen hos köparen och sammanhangen kring relationerna är mer komplexa. 

Marknadsföringens fokus inom B2B är på förhållandet till kunden och inte på till exempel 

produkten, därför är relationer väldigt viktigt (Mårtenson 2009, s. 22). 

 

Enligt Dwyer, Schurr & Oh (1987, s. 15) utvecklas relationer företag emellan genom fem 

generella faser som identifierats som, awarness som på svenska översatts till medvetenhet, 

exploration (utforskande), expansion (utveckling), commitment (åtagande) och till sist 

dissolution (upplösning). I första fasen medvetenhet har inte interaktion mellan partnerna 

skett än. Medvetenhet uppstår först om den andre parten är en tänkbar utbytespartner. I den 

andra fasen, utforskande, söks och prövas utbyte som är relationsbaserat. Interaktionen sker 

i denna fas och parterna reflekterar över åtaganden, nackdelar och fördelar samt 

möjligheterna med ett utbyte sinsemellan. I tredje fasen sker utveckling som innebär en 

fortlöpande ökning av fördelar och beroende mellan utbytesparterna. Fas fyra handlar om 

åtaganden som står för de underförstådda överenskommelserna som behövs för att 
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relationen ska fortgå mellan parterna. I denna fas har parterna kommit så långt i ömsesidigt 

förtroende och samarbete med varandra att de valt bort andra utbytespartner med liknande 

egenskaper. Den sista fasen är den upplösande fasen som berör processen av upplösning 

eftersom möjligheten finns att en eller båda parter vill dra sig ur samarbetet. Det finns två 

tydliga sätt för parterna att visa att man vill avsluta relationen och det är att antingen säger 

man det rakt ut eller så agerar man som så. Det går att applicera detta ramverk och använda 

modellen för att förklara om marknadsföringen i praktiken blev lyckad eller misslyckad. 

Modellen kan appliceras i tre styrområden, preformance metering (presentationsmätning), 

conflict management (konfliktmätning) och exit barriers (utträdesbarriärer) (Dwyer & 

Schurr & Oh 1987, s. 16-17).  

 

Word-of-mouth som på svenska översatts till mun till mun är en typ av marknadsföring som 

förlitar sig på att nöjda kunder sprider budskapet vidare om produkter/tjänster. Många 

mindre företag använder sig bara utav denna typ av marknadsföring då den är effektiv och 

gratis. Metoden går ut på att företagets nöjda kunder talar gott om produkten eller tjänsten 

och berättar om den för sina vänner som i sin tur köper produkten eller tjänsten. 

Ryktesspridning uppfattas inte alltid som reklam och människor litar ofta på omdömen de 

hör från vänner och bekanta i större utsträckning än de budskap de får från en traditionell 

reklamkampanj. Företaget självt har ingen kontroll över denna typ av kommunikation. 

Människor som är missnöjda berättar om sina missnöjen dubbelt så ofta som när de är nöjda. 

Studier visar också att det är svårt för företag att få reda på om kunderna är missnöjda och 

kunna åtgärda det eftersom det är få klagomål som når fram till företaget. Detta leder till att 

de missnöjda kunderna byter företag eller märke och sprider vidare sina dåliga erfarenheter 

om företaget (Mårtenson 2009, s. 354). 

 

Ett annat viktigt begrepp inom B2B är communities. Genom internets expansion har det 

blivit enklare för konsumenterna att göra sina röster hörda och nå ut till andra personer med 

liknande intressen och då kan mötesplatser, forum bli till communities. Vissa communities 

drivs av organisationer själva och kan vara mer eller mindre kontrollerade av 

varumärkesägaren medan andra är helt fristående. Mårtenson (2009, s. 353) förutsäger att 

fenomenet kommer att öka i framtiden och tycker att företag själva borde skapa sådana 

communities. 
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3.4 Teoretisk ståndpunkt  
I min analys kommer jag att analysera mitt empiriska material utifrån teorierna 

meningsskapande och Uses and gratification samt strategin business-to-business. Då jag vill 

göra en djupgående analys på materialet kommer jag inte att ha med alla perspektiv och 

begrepp som jag nämnt ovan utan jag kommer begränsa teorierna i studien till det som är 

mest passande för studiens analys. 

 

Utifrån de tre olika behov McQuail (2010, s. 424) skriver om inom teorin Uses and 

gratification har jag valt att i min analys använda mig av de två begreppen identitetsbehov 

och kognitiva behov. För att analysera relationen med kund inom business-to-business som 

marknadsföringsstrategi har jag valt att i analysen använda mig av en fas medvetenhet. Då 

Dwyer mfl (1987) beskriver att det finns fem faser som utvecklar relationer mellan företag 

och den första fasen är medvetenhet. Två relevanta begrepp som återkommer ett flertal 

gånger i studien inom business-to-business är word-of-mouth metoden och communities 

och det är två begrepp som också kommer att tas upp i analysen. De begrepp som analysen 

kommer ta upp utifrån den meningsskapande teorin och processen är tre utav de sju 

begreppen som Karl Weick diskuterar, identitet och medskapande samt sociala relationer. 
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4. Material och metod 
Följande kapitel inleds med val av metod och beskrivning utav metod och metodval. 

Fortsatt förklaras intervjumetod och tillvägagångssätt, material och urvalet samt 

respondenter redovisas och till sist förklaras problematisering med metodvalet. 

4.1 Vetenskaplig ansats  
I denna studie används en kvalitativt inriktad fallstudie som metod för att kunna göra 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som jag sedan undersöker på djupet för att få fram 

detaljerad kunskap. Jag har valt fallstudie som metod för att få en djupgående insikt om hur 

situationen ser ut och hur de inblandade personerna vilket i mitt fall är WERs målgrupp 

tolkar situationen. Merriam (1994, s. 10) beskriver fallstudier som den bästa metoden för att 

ta sig an problem där man behöver ha förståelse innan man kan förbättra i praktiken. 

 

4.2 Kvalitativ fallstudie 
I kvalitativ forskning söker man huvudsakligen efter fenomenets mening eller innebörd och 

forskningen syftar till att klargöra fenomenets egenskaper eller karaktär. Utifrån studiens 

mål följer olika frågor och val av metod som i detta fall genomförs via en kvalitativ 

fallstudie med intervjuer (Widerberg 2002, s. 15).  Fallstudie är en forskningsmetod där 

man både kan utveckla samt pröva teorier och urval av undersökningsenheter kan göras på 

olika sätt.  Fallstudier är en legitim metod att välja för en undersökning och används i 

många olika verksamhetsområden och är accepterad inom många olika discipliner (Merriam 

1994, s. 8). I denna studie har jag använt mig av kvalitativa metoder vid information och 

insamlingen av data som har skett genom intervjuer. Datainsamlingsinstrumentet är känsligt 

för betydelse och mening både när man samlar in och analyserar informationen (Merriam 

1994, s. 18-19). 

 

Fallstudien kan beskrivas genom dess speciella egenskaper och de fyra grundläggande 

egenskaper som är utmärkande för kvalitativt inriktade fallstudier, deskriptiva, 

partikulariska, heuristiska och induktiva. För att veta om slutprodukten i en 

fallundersökning är deskriptiv studerar man om den är tät och omfattande. Termer som 

berörs och som man tar hänsyn till är kulturella regler och normer och samhälleliga 

värderingar samt uppfattningar och attityder.  



17	  
	  

	  

När man pratar om att en fallstudie är partikularistisk betyder det att den fokuserar på en 

viss händelse, situation, företeelse eller person. Fallstudien som metod beskrivs som 

småskalig, problemcentrerad och entreprenörsinriktad (Merriam 1994, s. 25-26). Heuristisk 

betyder att fallstudien kan förbättra läsarens förståelse av de fenomen som studeras och 

vidga läsarens erfarenheter. Man kan också få förståelse för hur saker och ting blivit som de 

blivit genom en fallstudie. Att en fallstudie är induktiv innebär att den grundar sig på 

induktiva resonemang. Ur den information man har tillgång till uppstår hypoteser, 

generaliseringar och begrepp som sedan tillför kontext till det man studerar (Merriam 1994, 

s. 27). Slutligen kan kvalitativa fallstudier definieras som en helhetsinriktad, intensiv 

framställning och analys av en enskild företeelse eller enhet som i högsta grad förlitar sig 

till induktiva resonemang (Merriam 1994, s. 29). 

 

4.3 Intervjumetod  
Inom många samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner används intervjuer med 

enstaka personer och det är också vanligt inom medie- och kommunikationsvetenskap. Det 

är också känt att man använder sig av intervjuer med olika grupper av människor inom 

marknadsföring (Ekström & Larsson 2010, s. 53). Studiens material består av kvalitativa 

intervjuer som jag sedan försökt tyda strukturella mönster i. Det som avgjorde vilken typ av 

intervju jag gjorde var graden av struktur jag ville ha i intervjun, därför valde jag att göra 

halvstrukturerade intervjuer. Valet blev så eftersom mitt urval av respondenter var få till 

antal samt att jag ville komma åt respondenternas sätt att se på saker och ting och inte styra 

deras svar (Merriam 1994, s. 86-88).  

 

Inför en intervju ska intervjuaren förbereda en intervjuguide som består av en frågelista som 

man arbetar sig igenom, eller frågeområden som betas av (Kylén 1994, s. 10). För att göra 

en så utförlig intervjuguide som möjligt har jag använt mig utav Tom Wengrafs 

pyramidmodell för kvalitativa undersökningsintervjuer.  Som modellen indikerar utgick jag 

ifrån min studies syfte och frågeställningar som sedan formulerades till intervjufrågor. 

Formuleringen av intervjufrågorna är viktigt och Wengraf framför att det bör göras ett 

åtskiljande mellan de teoretiska termer som används när man tar fram sina frågeställningar 

och det språk som används under intervjun (Wengraf 2001, s. 63).  I linje med Wengraf 

menar också Brinkman & Kvale (2015, s. 160) att frågorna vid en intervju bör vara enkla 

och korta och att indirekta frågor är oftast bättre än direkta frågor. Det är viktigt att ställa 
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bra frågor för att god information ska samlas in under intervjun och det sätt frågorna är 

formulerade på är avgörande. Jag har ställt frågor rörande kunskap för att få reda på vad 

respondenten betraktar vara faktainformation om ämnet som diskuteras. Jag har även ställt 

frågor rörande erfarenheter och beteenden för att få skildringar av handlingar och 

erfarenheter hos respondenten. Demografiska frågor som ålder, kön och yrke har jag ställt 

för att få en bild av respondentens bakgrund och position i förhållande till andra människor 

(Merriam 1994, s. 93). Det finns frågor som bör undvikas i en kvalitativ intervju, 

tillexempel flerfaldiga frågor och varför-frågor då sådana frågor oftast medför svårigheter.  

Frågor som är ledande bör också undvikas eftersom de kan få respondenten att inte tänka 

själv utan acceptera forskarens värderingar och åsikter. Ja eller nej frågor borde undvikas då 

de oftast är för enkla för att bidra med information och värde (Merriam 1994, s. 94-95). 
 

Inom vetenskaplig forskning är det viktigt att anamma ett etiskt förhållningssätt för att veta 

om undersökningen genomförts på ett etiskt riktigt sätt (Merriam 1994, s. 188). Under 

insamlingen av information och när resultaten publiceras är etiska frågor som mest aktuella 

inom kvalitativa fallundersökningar. Som intervjuare är det viktigt att vara medveten om en 

del etiska problem som kan uppstå under arbetets gång. Det är viktigt med anonymitet vid 

intervjuer och konfidentialitet samt att man som forskare inte bli allt för engagerad i sina 

frågeställningar (Merriam 1994, s. 189-190). Även under analysprocessen kan det bli en del 

etiska problem för att forskaren själv är det huvudsakliga instrumentet för insamling av 

information. Forskaren själv väljer ut den information han/hon anser vara mest intressant 

och viktig därför kan det bli så att forskaren utesluter annan relevant information för studien 

(Merriam 1994, s. 192). I min studie har jag valt att informera alla respondenter innan 

intervjun startat om studiens syfte och bett om deras tillstånd att få presentera intervjun i 

min studie. Alla respondenter har godkänt att deras namn och demografiska information 

skrivs ut i studien. Men då jag inte anser det nödvändigt att namnge namn i min studie har 

jag istället valt att ge respondenterna kodnamn utifrån kön och ålder. Dessa presenteras i 

kapitel 5.1.  

 

4.4 Material och tillvägagångsätt  
Först tog jag kontakt med WER-agenturers marknadsansvarig som jag haft kontakt med 

under undersökningens gång. Jag frågade om han visste om det fanns några lämpliga 

personer att intervjua från deras målgrupp. Han blev min gatekeeper, en benämning på 

personer som har makten att bevilja tillgång till källmaterialet som forskaren önskar 



19	  
	  

	  

använda sig utav (Lindlof 1995, s. 106). Vid vårt första personliga möte gav han mig en 

lista på personer från företagets kundmålgrupp som han kontaktat för att höra om de var 

villiga att ställa upp på intervju. 

 

 Jag har valt att göra sex stycken halvstrukturerade intervjuer med sex olika intervjupersoner 

som är WERs kunder och en del av deras målgrupp. Tillsammans har vi försökt hitta en så 

stor bredd på personer som möjligt för att spegla deras målgrupp. Med hjälp utav min 

intervjuguide har jag sedan utfört intervjuer både genom personliga möten och via telefon i 

de fallen där det varit för långt avstånd till respondenten.  

 

Inom kvalitativ forskning sker analysen under hela arbetets gång. Redan vid första intervjun 

börjar analysen och insamling och analys av informationen sker parallellt (Merriam 1994, s. 

133). Analysen av information som forskaren samlat in är beroende av forskarens känslighet 

och analytiska förmåga. När man slutligen ska sammanställa och analysera behöver man 

sammanställa all information man samlat in under tidens gång. Det är viktigt att organisera 

sitt material för att enkelt kunna plocka fram viss information (Merriam 1994, s. 135-137). 

För att kunna göra en djupgående analys kan man utarbeta kategorier ifrån materialet. 

Under undersökningens gång finns det oftast kategorier, begrepp och teman som utvecklats 

med hjälp utav ny information och insamling av material. För att få fram dessa kategorier 

och teman behöver man leta efter företeelser och regelbundenheter som återkommer i 

informationen. Ett divergent och konvergent tänkande behövs när man skapar kategorier. 

Med divergens menas att när kategorierna namngetts ska de fyllas ut och ge kött på benen 

till kategorierna, genom konvergens bestäms vad som hör ihop med vad (Merriam 1994, s. 

146). Kategorier och begrepp har sedan delats in i ett flertal teman som analysen kommer 

att bygga på. 

 

4.5 Urval 
I denna studie användes ett målstyrt urval när respondenterna valdes ut. Inom kvalitativa 

undersökningar är det vanligt att urvalen är målstyrda eller målinriktade. Inom ett målstyrt 

urval finns en modell som kallas för teoretiskt urval där syftet är att utforska kategorier och 

deras egenskaper. Därefter undersöka hur deras ömsesidiga relation kan ingå i teorier. Mitt 

teoretiska urval har även styrts utifrån studiens frågeställningar och syftet med urvalet av 
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respondenter har utgått ifrån olika egenskaper hos dem för att få så täckande information 

som möjligt (Bryman 2011, s. 394).  

För att välja vilka personer som passar bäst som intervjupersoner till sin studie poängterar 

Wengraf (2001, s. 96) hur viktigt det är att man gör ett meningsfullt och avsiktligt urval likt 

de målstyrda jag valt. Efter att ha undersökt en del av det tänkta urvalet för intervjupersoner 

bad jag om hjälp från företaget WER för att kunna få tillgång till deras målgrupp. En 

anställd på företaget tog fram ett antal personer från deras målgrupp som dom redan har en 

god relation med och som har olika professionella inriktningar inom sitt yrke för att få ett 

representativt och meningsfullt urval av informanter som möjligt. Mårtenson (2009, s. 29) 

beskriver att när marknadskommunikation mäts med andra mått än försäljningsresultat ser 

man att resultaten blir förnämligare om man vänder sig till sina lojala kunder jämfört med 

om man vänder sig till andra målgrupper.  

 

Det är viktigt att göra ett så representativt urval som möjligt och det är något jag strävat 

efter i denna studie. Bryman definierar representativt urval som ”Ett samspel som på ett 

adekvat sätt speglar populationen; ett representativt urval kan sägas utgöra en miniatyr av 

populationen” (Bryman 2011, s. 179). Det är svårt att i förväg veta hur många intervjuer 

man behöver göra för att nå teoretisk mättnad som är en princip för att veta om ett urval är 

tillräckligt stort. Det finns heller inga kriterier för en uppskattning för att veta om man 

uppnått teoretisk mättnad eller inte (Bryman 2011, s. 436). Kvale (1996, s. 102) poängterar 

också svårigheten av att veta exakt hur många personer som bör intervjuas men säger att det 

viktigaste är att intervjua så många som behövs för att få svar på det man vill ha svar på. 

Man kan också se om svaren börjar likna varandra efter att man genomfört ett visst antal 

intervjuer. Om svaren liknar varandra så har mättnad nåts och då har man tillräckligt många 

intervjuer (Kvale 1996, s. 102-104). 

 

4.5.1. Studiens respondenter   
Nedanför redogörs studiens sex olika respondenter och en kortfattad beskrivning av deras 

kön, ålder, bostadsort, yrke och antal år de jobbat med bilpolering. Begreppet 

rekondare/rekondansvarig som skrivs i tabellen är en benämning inom bilbranschen. 

Begreppet beskriver yrket rekondare som består av bland annat tvättning, polering, lackning 

och rengöring av bilar.  
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Kön Ålder Bostadsort Yrke/bransch Bilpolerings 
år 

Man 36 år Örebro Bilvård, svets 
och montage 

7 år 

Man 32 år Ronneby Jobbar på 
bilvårdsfirma 

1,5 år 

Man 34 år Örebro VD, Rekondare 
inom bilvård 

10 år 

Man 37 år Örebro Rekondansvarig 
på välkänd 
bilfirma 

16 år 

Man 30 år Horn Ägare av egen 
bilvårdsfirma 

5 år 

Man 28 år Karlskrona Ägare av egen 
bilvårdsfirma 

5 år 

 

4.6 Tillförlitlighet och giltighet 
Inom kvalitativ forskning finns det en annan ståndpunkt när det gäller frågan om validitet 

och reliabilitet jämfört med den kvantitativa forskningen och det är tillförlitlighet (Bryman 

2011, s. 352). Ekström och Larsson (2010, s. 14) lyfter att tillförlitlighet och ytterligare ett 

begrepp giltighet liknar de vetenskapliga begreppen validitet och reliabilitet. I och med att 

mätning inte är det främsta intresset för forskare inom kvalitativa studier blir frågan om 

validitet i själva verket inte något som är av speciell betydelse för kvalitativa studier 

(Bryman 2011, s. 252). Inom tillförlighet finns det fyra olika delkriterier som har 

motsvarighet i kvantitativ forskning. Dessa är trovärdighet, som är en motsvarighet till 

intern validitet följt av pålitlighet som jämförs med reliabilitet. Överförbarhet som står 

emot extern validitet och till sist en möjlighet att styrka och konfirmera vilket motsvarar 

kvantitativa studiers objektivitet (Bryman 2011, s. 354). Det är omöjligt för kvalitativa 

studier att nå en absolut objektiv bild och resultat av verkligheten uttrycker kvantitativa 

forskare då undersökningarna blir allt för impressionistiska eller subjektiva (Bryman 2011, s. 

368).  
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Generaliserbarhet är ett sätt att få fram forskningens trovärdighet, genom att generalisera 

yttrar man något om en större population eller i en annan miljö än den som just studerats 

(Ahrne & Svensson 2016, s. 26).  Inom kvalitativ forskning är det svårt att generalisera 

forskningsresultaten och Bryman (2011, s. 369) beskriver att man bör generalisera 

resultaten i kvalitativ forskning till teori och inte till populationer. Detta för att resultaten i 

en kvalitativ forskning inte kan generaliseras eller föras över till en population eftersom de 

individer som intervjuas inte representerar en hel population. Istället kan man göra måttliga 

generaliseringar i form av jämförelser. Resultaten forskarna tar fram om en specifik grupp 

kan sedan jämföras med andra forskares resultat kring liknande ämnen. 

 

För att få giltighet i en forskningsintervju behöver man ha klarlagt varför man vill ha en viss 

information och vad för information man önskar få (Jensen 1991, s. 122). Enligt Ekström & 

Larsson (2010, s. 14) så har ett argument giltighet om det har med saken att göra och 

tillförlitligt är det om uppgifterna som anges är riktiga. Datainsamlingen och 

omständigheterna kring den kan bidra till bedömningen av tillförlitlighet i svaren. Då jag 

var ensam med informanten under intervjun ökar tillförligheten också av det faktum att 

samtalet var mer spontant (Jensen 1991, s. 122). 

 

4.7 Metodproblem 
Den kvalitativa forskningen har fått en del kritik främst från kvantitativa forskare. Exempel 

är att kvantitativa forskare tycker att kvalitativ forskning är för subjektiv för att resultaten i 

undersökningarna bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar. Det sägs också vara 

svårt att replikera en kvalitativ undersökning då den ofta är ostrukturerad och bygger på den 

specifika forskaren (Bryman 2011, s. 368). Kritiken som främst påverkar min studie är 

problematiseringen kring generaliserbarhet. Eftersom kritikerna menar att det är omöjligt att 

generalisera resultaten av kvalitativ forskning till en annan miljö när man exempelvis 

genomför intervjuer med ett fåtal individer.  Mitt resultat från intervjuerna med en del av 

WER-agenturers målgrupp går alltså inte att generalisera och överföra till alla målgrupper 

inom B2B företag (Bryman 2011, s. 369).   

 

Ett negativ element med fallstudie är att faktorer i en situation oftast antingen överdrivs 

eller överförenklas vilket leder till att de som tar del av studien kan dra fel slutsatser i 

slutändan. Det är lätt att tro att en fallstudie är en redogörelse för en helhet men faktum är 
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att den bara utgör en liten del av händelsen (Merriam 1988 s. 47). Det finns också en del 

problematik kring intervjuer, dels att informanten påverkar datakvalitén. I mina intervjuer 

ger informanterna främst subjektiva data, vilket betyder att de ger information och 

upplysningar om deras egna känslor, beteenden och erfarenheter. Då är det viktigt att 

bedöma om det finns några dolda motiv som påverkar data eller om det finns andra barriärer 

som påverkar det informanterna säger. För att minska dolda motiv i mina intervjuer har jag 

börjat varje intervju med att klarlägga att jag som forskare inte har något inflyttande på 

situationen och det finns alltså inget rätt eller fel i frågornas svar eller behov att behaga mig 

som intervjuare (Jensen 1991, s. 110-111). 
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5. Analys och resultat  
I följande kapitel diskuteras och analyseras de material som samlats in i form av intervjuer 

med företaget WERs målgrupp. Analysen presenteras tematiskt genom fyra utvalda teman 

och börjar med en beskrivning av analysprocessen. 

5.1 Analysprocess  
Bilvård är en bransch som har växt kraftigt de senaste åren och har kommit att bli en stor 

del av WERs försäljning och därför har fokus lagts på målgruppen inom bilpolering. 

Respondenterna har fått besvara frågor gällande deras demografi, kommunikationsbeteende 

och kommunikationskanaler och svarat utifrån egna erfarenheter om hur de använder 

medier i sitt yrke. Materialet som jag samlat in genom intervjuerna kommer här att 

analyseras och diskuteras. Direkta citat från intervjuerna kommer att redovisas och 

presenteras som de har blivit berättade. För att kunna urskilja vem som sagt vad kommer 

följande respondent tituleras med följande kodnamn, M28, M30, M34, M32, M36 och M37. 

Mer information om respondenterna hittar ni i tabellen under avsnitt 4.5.1. Nedanför 

kommer följande teman Relation med kund, Kommunikationsbeteende, Sociala medier samt 

Tillfredställande behov analyseras och diskuteras. 

 

5.2 Relation med kund 
Det finns många olika faktorer som är viktiga när företag gör affärer med andra företag men 

en god relation till sin kund är det viktigaste (Norrbom 1999, s. 5). Det tar långt tid för 

B2B-företag att bygga en relation med sina kunder och det är därför extra viktigt att veta 

hur man ska bevara relationen. Inom B2B ligger fokus på förhållandet till kunden och inte 

på till exempel produkten, därför är relationer väldigt viktigt (Mårtenson 2009, s. 22). 

Tidigare forskning tyder på att relationsmarknadsföring har en heterogen samt lång och 

kortsiktig inverkan på kundernas köpbeteende (Luo & Kumar 2013, s. 147). Och utifrån 

business-to-business som strategi kan man se hur kommunikationen inom B2B hör ihop 

med företagens kundrelationer. Bra kommunikation med kunden motiverar kunden att vilja 

upprätthålla en relation och fortsätta handla med företaget (Mårtenson 2009, s. 22). Under 

intervjuerna ställdes en fråga om respondenterna tycker att de får tillräckligt med 

information med WER och hur deras ideala dialog skulle se ut. 
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M37: ’’Jag hade önskat att de uppdaterade mer och jobbade hårdare med deras Facebook 

så att man kunde kommunicera med dem där.’’  

 

När jag i början av arbetet skickade mitt utkast för intervjuguiden till marknadsansvarig på 

företaget WER anmärkte han på frågor rörande hur bra koll och kontakt slutförbrukarna har 

med företaget. Detta för att han var säker på att respondenterna skulle svara frågande och 

inte veta vilka företaget är. Trotts detta valde jag att ha kvar två av frågorna rörande Vad vet 

ni om företaget WER? för att se om hans antagande stämde och hur relationen egentligen ser 

ut. Några svarade som han befarade att de inte visste så mycket om företaget. Andra tyckte 

att de hade koll på WER och redan hade en bra dialog med dem mycket tack vare WERs 

återförsäljare.  

 

M36: ’’Jag vet väldigt lite om företaget och det jag vet har jag fått via information av 

andra’’. 

 

I de fem faser som relationer mellan företag utvecklas igenom enligt Dwyer mfl (1987, s. 

15) är första fasen medvetenhet. I första fasen medvetenhet har inte interaktion mellan 

parterna skett än utan medvetenhet uppstår först om den andre parten är en tänkbar 

utbytespartner. Företaget WER kan alltså gå vidare i faserna mot relationskapande då de 

hittat tänkbara utbytespartners och vill börja interagera med dem.  

 

Utifrån det meningsskapande perspektivet kan man förstå meningen med kommunikationen 

hos en organisation. Och för att mening ska skapas behöver människor kommunicera för att 

förstå sin tillvaro (Larsson 2014, s. 15). En god relation med kund hör ihop med en god 

kommunikation till kund, för att skapa och behålla en god relation till sina kunder behöver 

WER kommunicera med sin målgrupp via de kommunikationskanaler målgruppen föredrar.  

 

5.2.1 Word-of-mouth och communities  
Det finns flera sätt att skapa och behålla relationen med kunden inom business-to-business 

marknadsföring. Två relevanta begrepp som tagits upp i studiens teoridel och också nämnts 

ett flertal gånger under intervjuerna är word-of-mouth metoden och communities. En av 

respondenterna nämner upprepade gånger i intervjun vikten av word-of-mouth men han 

använder sig av den svenska översättningen mun mot mun- marknadsföring. Då han berättar 
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att hans marknadsföringskommunikation nästan enbart består av den metoden och det är så 

hans företag får nya kunder. Något som Mårtenson (2009, s. 353) beskriver som vanligt då 

många mindre företag bara använder sig av denna typ av marknadsföring eftersom den är 

effektiv och gratis. 

 

M37: ’’För att nå ut till våra kunder används mycket mun till mun metod då mina kunder 

berättar vidare om deras upplevelser hos oss’’.  

 

Mötesplatser och forum där personer med liknande intressen gör sina röster hörda kallas 

communities. När frågan om det finns något communities av bilpoleringsfolk besvarades 

svarade alla sex respondenter ja. Internets expansion har gjort det lättare för människor att 

enkelt få sina röster hörda och hitta personer med samma intressen (Mårtenson 2009, s. 353). 

Alla sex respondenter svarade att det fanns communities i form av forum på Facebook som 

de var med i. 

 

M37: ’’Det finns flera bilforum på Facebook så som Autogeek, Details of Sweden’’.  

M30: ’’Det finns ett forum på Facebook som har över tjugofem tusen medlemmar’’.  

 

Som jag nämnt tidigare förutsäger Mårtenson (2009, s. 353) att fenomenet kommer att öka i 

framtiden och tycker att företag själva borde skapa sådana communities. Då alla sex 

respondenter är med i communities för bilar så är det relevant för företaget WER att också 

vara aktiva i dessa communities. Företaget borde också utveckla sin Facebooksida så att det 

blir ett välkänt forum för människor som är intresserade av bilvård och bilpolering.  

 

5.3 Kommunikationsbeteende 
Richardson (2003, s. 238) berättar hur alla människor kommunicerar olika och det finns 

olika faktorer som driver och påverkar människans kommunikationsbeteende. De främsta 

faktorer som driver konsumenters kommunikationsbeteende är sociala förmåner, sociala 

förbättringar och ekonomiska skäl. Teorin Uses and gratification diskuterar människans 

kommunikationsbeteende för att kunna förstå effekten av massmedia och människors 

medieanvändning.  
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Det är nödvändigt för organisationer att veta varför och vilka medier deras kunder använder 

(Ekström & Larsson 2010, s. 308). En viktig fråga att analysera inom teorin Uses and 

gratification är frågan `vad gör människor med media?´.  Samtliga respondenter berättar att 

de använder medier i arbetslivet främst för att söka produktinformation och nyheter om 

bilpolering. Och fem av sex berättade att de främst använder sig av Facebook vid sökning 

efter produkter på sociala medier.    

 

M30: ’’Även på min fritid sitter jag och söker på sociala medier efter information och det 

senaste om bilpolering, främst på Facebook men jag följer en del på Youtube med’’.  

 

När frågan om hur respondenterna kommunicerar med sina kunder på kanalerna de 

använder såg svaren olika ut utifrån vilka kanaler de använder. De fyra som främst använder 

Facebook för att nå ut till sina kunder använder Facebookchatten när de kommunicerar med 

kunderna eller Facebookforum. Den ena respondenten som använder sig av direktreklam för 

att nå ut till sina kunder skickar ut nyhetsbrev två gånger om året till nya kunder. Den andra 

som använder sig av direktreklam skickar ut nyhetsbrev en gång om året till befintliga 

kunder. 

 

M32: ’’Jag har en hemsida men den använder jag inte så mycket utan jag använder mig 

utav sociala medier både när jag talar till mina kunder eller letar information’’.  

 

En av respondenterna har inga direkta kunder och använder därför inte 

kommunikationskanaler för att nå ut till potentiella köpare. Men respondenten använde 

fortfarande sociala medier för att komma i kontakt med personer med samma intresse och 

för att söka information.    

 

5.4 Sociala Medier 
Marknadskommunikationen har förändrats på grund av den snabba utvecklingen i det 

digitala landskapet. Sociala medier och ny digital teknik har resulterat i en mer effektiv 

kontakt med distributörer och snabbare service (Blomqvist mfl 2004, s. 19). Blomqvist mfl 

(2004, s. 19) beskriver också hur företag lättare kan samla in och utnyttja kundinformation 

för att enklare nå ut till specifika målgrupper. Kommunikation sker numera i ett flertal olika 

kanaler som till exempel i mail-konversioner, informella samtal och sociala medier 
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(Mårtenson 2009, s. 22).  Till mina respondenter ställde jag frågan: På vilka kanaler 

letar/söker ni själva efter produkter och produktnyheter? Följande svar gavs,  

 

M37: ”Till 90 % på Facebook och läser om produkterna sedan på internet”.  

M36: ”Jag söker inte, information och nyheter får jag till mig”. 

M32: ”Söker mest på Facebook, bland annat i de olika bilvårdsforumen”. 

M34: ”Facebook och letar på nätet”. 

M28: ’’Viss information söker jag och viss information får jag till mig. Jag söker så fall på 

Facebook’’. 

M30: ” På Facebook, Instagram och Youtube’’. 

 

Alla respondenter utom en letar/söker alltså efter produkter samt produktnyheter på sociala 

medier. Utifrån svaren kan man se att respondenterna mest och helst använder Facebook för 

att söka information genom sociala medier. Dessa svar kan ses som samhörande med de 

svar respondenterna gav att de alla vet om att det finns communities med bilvårdsfolk på 

Facebook. De använder mediet för att hitta information där de vet att det går att hitta 

information från personer med liknande intresse. För att sedan undersöka hur och genom 

vilka kommunikationskanalen målgruppen föredrar att få produktinformation ställdes 

frågan: Hur föredrar ni att få produktinformation? Vilka kommunikationskanaler? På detta 

svarade de olika respondenterna,  

 

M30: ”Telefonsamtal eller sociala medier”. 

M28: ”Nyhetsbrev i samband med att de publicerar något på sociala medier. Fysiska 

utskick föredras”. 

M34: ”Nyhetsbrev som skickas ut i brevlådan eller Facebook”. 

M32: ”Föredrar sociala medier, för då kan man själv visa intresse om man vill ha 

produkten”. 

M36: ”Jag får det helst utskickat via mail eller att en person kommer och visar hur man 

använder produkten”. 

M37: ”Gillar att testa produkter fysiskt, fysiska utskick gillas och även Facebook”. 

 

Utifrån svaren kan man se sex olika svar men några rätt lika och alla utom en respondent 

nämner sociala medier. Telefonsamtal, sociala medier/främst Facebook, personliga möten i 

form av att få testa produkterna och nyhetsbrev både fysiskt i brevlådan och på mail 
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nämndes. Svaren liknar det Mårtenson (2009, s. 22) beskriver som digitaliserad 

marknadskommunikation. Numera sker kommunikation mellan människor i ett flertal olika 

kanaler online, till exempel i sociala medier och mail-konversioner. Inom teorin 

meningsskapande beskrivs det hur människor behöver kommunicera i sin tillvaro för att 

skapa mening och förstå den (Larsson 2014, s. 15). 

 

5.5 Tillfredställande av behov 

Teorin Uses and gratification förutsätter att människor motiveras av olika behov som får 

dem att konsumera media (Snyder 1978, s. 36). Utifrån respondenternas svar kan jag se att 

de använder medier för att söka efter information om produkten. Det behov som 

tillfredsställs hos respondenterna här är utifrån McQual (2010, s. 254) teori om de olika 

sorters behov som tillfredsställs hos medieanvändare, kognitiva behov. Det innebär behov 

av att få information och hålla sig uppdaterad. Detta hör också ihop med McQuails teori om 

att det finns olika anledningar till att vi använder medier. Utifrån respondenternas svar 

angående deras medieanvändning kan jag se att de använder medier främst för 

omvärldsbevakning. McQuail (2005, s. 425) skriver att omvärldsbevakning handlar om 

informationssökning och att man söker information genom olika medier. Skälet till 

användningen av medier och behov för användning är här väldigt lika varandra och hör ihop. 

Detta eftersom att när respondenten hittat vad de sökt efter känner de att deras behov 

tillfredsställts. Ytterligare ett behov som uppfylls hos några av respondenterna är 

identitetsbehov.  

 

M30: ”Jag kollar ofta på Youtube-klipp och bilforum på Facebook för att chatta med andra 

bilintresserade och bli inspirerad”.  

  

Identitetsbehov är sättet individer jämför och förhåller sig till andra individer genom 

medieanvändning (McQuail 2010, s. 424). Då respondenten M30 är inne på 

forum/communities på Facebook och kommunicerar med andra bilintresserade uppfylls 

hans identitetsbehov.  
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6. Diskussion och slutsats 
I kommande kapitel redogörs slutsatserna som är kopplade till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Resultaten presenteras under tillhörande forskningsfråga följt av 

begränsningar av studien och en slutsats av studiens resultat. Kapitlet avslutas med förslag 

på framtida studier. 

6.1 Forskningsfråga 1 
Hur uppfattar målgruppen olika kommunikationskanaler och vilka kommunikationskanaler 

föredrar den? 

 

Intervju fråga, Vilken/vilka kommunikationskanaler föredrar du att få produktinformation 

ifrån? 

Telefonsamtal	   1	  	  
Fysiska	  utskick	   3	  
Mail	  utskick	   1	  
Sociala	  medier	   5	  
Personligt	  möte	   2	  

	   	  Respondenterna ser positivt på kommunikationskanaler och använder sig av en eller flera. 

Slutsatsen att de har en positiv syn tas ifrån att samtliga respondenter använder sig av flertal 

kommunikationskanaler som är mail, internet, sociala medier, forum, personliga möten, 

telefonkontakt och nyhetsbrev dagligen. För mycket kommunikation på kanalerna ses som 

störande och till exempel nyhetsbrev vill respondenterna bara ha om det är relevant 

information.  

 

Resultaten av sammanställningen av frågorna rörande hur kommunikationskanaler används 

visar att respondenterna främst använder kommunikationskanaler för att söka information 

samt för att kommunicera med kunder. Resultatet visar också att respondenterna föredrar att 

använda sig av sociala medier, både när de själva aktivt söker information men också för att 

få information från till exempel återförsäljare. De sociala medier som nämnts under 

undersökningen är Facebook, Instagram och Youtube. Och det sociala mediet som nämnts 

och används mest av respondenterna är Facebook. De gillar Facebook för att där finns 

många forum/communities inom bilvård. Det är också ett enkelt sätt att kontakta andra 

bilvårdsintresserade personer och ta del av nyheter och produktinformation då allt finns 

samlat i dessa forum.  



31	  
	  

	  

 

En slutsats jag dragit utifrån respondenternas hyllning till bilforum/communities på 

Facebook är att WER borde aktivt vara med i de mest välkända bilforum på Facebook. 

Företaget borde också använda sin Facebook-sida mer och bygga upp den så att sidan i 

framtiden också kan ses som ett forum för bilvårdsfolk där fler vill vara medlemmar. 

Respondenterna har under intervjuerna nämnt Facebookforum som en bra plats för att hitta 

information och det är bra att allt finns på samma plats. Därför borde WER använda sin 

Facebook-sida till att lägga ut nyheter om deras produkter samt information om bilvård. De 

borde också lägga ut bilder och klipp på hur man använder sig utav till exempel 

poleringsmaskiner. Ett flertal av respondenterna gillar att se hur produkten används när man 

själv funderar på att köpa produkten. Genom tävlingar och diskussionsfrågor kan de få 

andra personer att delta i kommunikationen på forumet och sprida de vidare.  

 

6.2 Forskningsfråga 2 

Vad motiveras målgruppen av när de använder media i sitt yrke?  

 

Figurerna gestaltar de två olika behov utifrån Uses and gratification teorin som 

respondenterna motiveras av vid medieanvändning. 

                  
McQuail (2010, s. 424) diskuterar tre olika sorters behov som finns hos användarna, dessa 

är identitetsbehov, kognitiva behov och förströelsebehov. Utifrån analysen kan man se att de 

olika behov respondenterna motiveras av vid användning av medier är kognitiva behov och 

identitets behov. Detta då de främst använder kommunikationskanaler och medier för att få 

information samt uppdateras kring de senaste händelserna/produkterna. De andra behov som 

motiverar dem är identitetsbehov då respondenterna använder sig av forum/communities för 

att identifiera sig med andra individer med samma intresse.  

Information	  

Uppdatering	  

Kognitiva	  	  
behov	  

Communities	  

Gemenskap	  

Identitets	  
behov	  
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6.3 Forskningsfråga 3 
Vilka av målgruppens behov utifrån Uses and gratification teorin fylls inte genom företagets 

kommunikation och medieanvändning i dagsläget?  

 

Utifrån de tre olika behov McQuail (2010, s. 424) skriver om har jag konstaterat att 

respondenterna motiveras av identitetsbehov och kognitiva behov. Företaget WERs 

kommunikation och medieanvändning i dagsläget uppfyller inte alltid dessa behov hos den 

specifika målgruppen. Eftersom företaget inte har tillräckligt med kunskap om målgruppens 

medieanvändning och vilka kommunikationskanaler de föredrar. För att fylla målgruppens 

identitetsbehov krävs det att målgruppen kan identifiera sig med företaget. Eftersom att 

företaget och målgruppen delar ett bilvårdsintresse kan de genom personliga möten eller 

forum på sociala medier mötas och diskutera gemensamma intressen. På så sätt kan 

målgruppen känna samhörighet med företaget och kunna identifiera sig själv genom 

företaget. Kognitiva behov kan företaget få målgruppen att känna genom att ge målgruppen 

information om produkter och nyheter som intresserar målgruppen.  

 

Dessa behov skapar olika förväntningar på media och på valet av kanaler hos målgruppen. 

Då det finns koppling mellan individens behov och valet av medier. Det är därför relevant 

att till exempel använda sig utav bilforum på sociala medier, där kan målgruppens 

identitetsbehov fyllas. Det tredje behovet som inte diskuterats så mycket i uppsatsen är 

förströelsebehov som är det behov man känner för att koppla bort vardagslivet och använder 

medier för underhållning (McQuail 2005, s. 425-426). Anledningen till att detta behov inte 

diskuterats är för att undersökningens fokus ligger på arbetslivet och sociala medier inom 

yrket. Om det går att få målgruppen att gilla till exempel företagets Facebook-sida så 

mycket att de kollar på den även utöver arbetstid för underhållnings skull är det självklart ett 

plus och ett mål att sträva efter i framtiden.  

 

6.4 Slutsats 
Studiens syfte är att undersöka hur business-to-business företag kommunicerar med sin 

målgrupp och vilka kommunikationskanaler de helst och främst använder. Respondenterna 

har valts med mål att representera målgruppens olika individer utifrån olika demografiska 

bakgrunder. Eftersom att det inte vart möjligt att intervjua alla individer i målgruppen.  

Övergripande kan man se utifrån tidigare forskning och de källor som studien använt sig av 
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att marknadskommunikation sker mer och mer digitalt. Resultatet från de intervjuer som 

gjorts med respondenterna tyder på att målgruppen ser positivt på kommunikationskanaler 

och främst på mediekanaler. De använder sig flitigt utav Facebook i sitt yrke som en metod 

att söka information. Företaget WER kan använda sig av denna information när de väljer att 

göra en kampanj, skicka ut produktnyheter och information om deras varor. Då de kan 

skräddarsy vart informationen och kampanjen bör äga rum så att de sprids genom de 

kommunikationskanaler målgruppen föredrar. Då resultaten visar att respondenterna 

föredrar Facebook är det nödvändigt för WER att lägga ner tid och kostnader på deras 

Facebook-sida och kommunicera mer med sin målgrupp där. Trots digitaliseringen och att 

mycket kommunikation sker på nätet och sociala medier, vill respondenterna få fysiska 

utskick. Dessa utskick/nyhetsbrev vill dem ha cirka två gånger per år med fakta om 

produktinformation och ”intressant” information om bilvård. Ett tips till företaget för att 

veta vad målgruppen tycker är ”intressant” information är att se vad som gillas och 

kommenteras mest på bilforum på Facebook eftersom att många personer i deras målgrupp 

håller till där.  

 

När WER vill kommunicera med sin målgrupp bör de ta hänsyn till sociala och 

psykologiska behov. De behov som målgruppen helst vill fylla genom kommunikation är 

kognitiva behov och identitets behov. Därför är det viktigt att kommunikationen är 

informativ och att målgruppen känner att de får uppdatering och information om till 

exempel användning av en specifik produkt. Målgruppen vill också känna samhörighet med 

andra personer med samma intresse så att deras identitets behov uppfylls. Detta kan 

företaget göra genom att till exempel anordna en träff där personer som jobbar med bilvård 

ses och diskuterar med varandra.  

 

6.5 Förslag på framtida studier 
Ett förslag till framtida studier är om användningen av olika kommunikationskanaler inom 

B2B-företag skiljs åt beroende på kön. I min undersökning var alla respondenter män och 

det vore intressant att se om resultaten hade blivit annorlunda om det bara var kvinnor eller 

blandade kön. Ytterligare ett förslag är att undersöka om och i så fall hur små och stora 

B2B-företags relation till sina kunder skiljs åt. Då det vore intressant att se om svårigheten 

med att ha en god relation till sina kunder ökar desto större företag och fler kunder man har. 
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7. Sammanfattning 
Denna studie är en kvalitativ fallstudie som gjorts i samarbete med företaget WER-

agenturer. Företaget saknade information och viss kunskap om hur deras målgrupp inom 

bilpolering önskade få information och kommunicera kring produktnyheter. Det har gjorts 

en undersökning genom intervjuer med syfte att ta reda på hur och varför respondenterna 

använder kommunikationskanaler. Studien har också bidragit till forskning om 

marknadskommunikation. Studiens syfte är att undersöka hur business-to-business företag 

kommunicerar med sin målgrupp och vilka kommunikationskanaler de helst och främst 

använder. Något som gjorts med hjälp av tidigare forskning, två olika teorier som är Uses 

and gratification och meningsskapande samt business-to-business som 

marknadsföringsstrategi, det empiriska materialet är insamlat genom en 

intervjuundersökning.  

	  

Kommunikation sker numera i ett flertal olika kanaler som till exempel i informella samtal, 

sociala medier och mail-konversationer och det då är det viktigt att veta genom vilken kanal 

företagets målgrupp föredrar att kommunicera. Kommunikation och relation med kund är 

ytterst viktigt för en lyckad marknadsföring inom ett B2B-företag.   

 

Studiens resultat visar att marknadsföringskommunikation idag blivit mer digital och att fler 

företag kommunicerar via sociala medier och på internet. Ytterligare resultat visar hur 

sociala och psykologiska behov påverkar individens medieanvändning och val av 

kommunikationskanaler. De sociala och psykologiska behov som främst motiverar 

företagets målgrupp i dagsläget är kognitiva behov och identitets behov. De slutsatser som 

dragits är att företaget WER-agenturers målgrupp föredrar att få information angående 

produkter och produktnyheter via sociala medier.  

 

WER-agenturer har möjligheter att nå ut till och skapa goda relationer till sin målgrupp 

genom att aktivt själva ta del i till exempel bilvårds-communites. Då kan man i ännu större 

utsträckning kontrollera kommunikationen och säkra att kundernas behov tillfredsställs. 

Genom god kommunikation utvecklas goda relationer. 

 

 



35	  
	  

	  

8. Käll- och litteraturförteckning 
Ahrne, G & Svensson, P. (2016).  Handbok kvalitativa metoder. Stockholm: Liber Ab. 

 

Baglier, Enzo & Secchi, Raffaele & Croom, Simon (2007), Vol.36 Issue 7, pp.1010-1017. 

 

Brinkman, S & Kvale, S. (2015). InterViews Learning the Craft of Qualitative Research 

Interviewing. Uppl:3. United States: SAGE Publications. 

 

Blomqvist, R & Dahl, J & Haeger, T. (2004). Relationsmarknadsföring. IHM Publishing 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl:2. Stockholm: Liber AB. 

 

Dwyer & Schurr & Oh, (1987) Developing Buyer-Seller Relationships. Hämtad: 2017-02-

12.	  

https://osmangok.yasar.edu.tr/MNGT%20640%20INDUSTRIAL%20MARKETING%20

MANAGEMENT/Interfirm%20relationships%20articles/Developing%20Buyer-‐

Seller%20Relationships-‐Dwyer%252C%20Schurr%252C%20Oh-‐1987.pdf	  

 

Exploring the impact of a supplier portal on the buyer–supplier relationship. The case of 

Ferrari Auto. Elsevier Inc, DOI: 10.1016/j.indmarman.2007.06.005 

 

Fiske, J. (1998).  Kommunikationsteorier- en introduktion. Stockholm: Wahlström och 

Wistrand. 

 

Kylén, J-A. (1994). Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning. Bromma: 

Tryckeri Balder. 

 

Jensen, M-K. (1991). Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Uppl:2. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Larsson, L-Å. (2014). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Uppl:4. Lund: Studentlitteratur. 

 



36	  
	  

	  

Lin Yu-Hsiang & Hsu, Chia-Lin & Chen, Mei-Fang & Fang, Cheng-Hsi (2017), Vol. 34 

Issue 4, pp.382-397. New gratifications for social word-of-mouth spread via mobile 

SNSs: Uses and gratificationsapproach with a perspective of media technology. 

DOI:10.1016/j.tele.2016.08.019 

 

Luo, Anita & Kumar, V (2013), Vol. 50 Issue 1, pp.143-160. Recovering Hidden Buyer– 

Seller Relationship States to Measure the Return on Marketing Investment in Business-to-

Business Markets. Georgia State University 

http://web.a.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=29&sid=ad2aa8c6

-7bb2-4f31-8bf7-c9a3efd04a70%40sessionmgr4010 

 

McQail, D. (2005). Mass Communication Theory. 5:Edition. London: SAGE Publications. 

 

McQail, D. (2010). Mass Communication Theory. 6:Edition. London: SAGE Publications. 

 

Merriam, B-S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Mårtenson, R. (2009). Marknadskommunikation. Uppl:3. Lund: Studentlitteratur. 

 

Norrbom, C. (1999). Företag gör affärer med företag. Stockholm: Liber AB 

 

Richardson, John D (2003), Vol. 2 Issue 4, pp.237-250. Uses and Gratifications of Agnostic 

Refuge: Case Study of a Skeptical Online Congregation. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  

http://web.a.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=36&sid=ad2aa8c6

-7bb2-4f31-8bf7-c9a3efd04a70%40sessionmgr4010 

 

Snyder, Leonard J (1978), Vol. 4 Issue 2, pp.32-39. Uses & gratification To implement a 

PR program. Colorado State University 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0363811178800046?_rdoc=

1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ff

b&ccp=y 

 

Weick, K. (1995). Sensemaking in organizations. Foundations for organizations science.  

 



37	  
	  

	  

Wengraf, T. (2001). Qualitative Research Interviewing. London: SAGE Publications. 

 

WER-agenturer, Om Wer. Hämtad: 2017-01-12.  

http://wer.se/om-wer/ 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Zhang, Jonathan & Watson IV,George & Palmatier,Robert & Dant, Rajiv (2016), Vol. 80, 

Issue 5, pp.53-90. Dynamic Relationship Marketing. Journal of Marketing,  

DOI: 10.1509/jm.15.0066 

 

Intervjuer 
Blom, Nitin. Ägare av Nitinsrekond. (Personlig intervju, Örebro, 2017-12-14) 

 

Carnebrant, Michael. Egenföretagare. (Personlig intervju, Örebro, 2017-12-01)  

 

Rosbo, Daniel. Rekondansvarig. (Personlig intervju, Örebro, 2017-12-05) 

 

Svensson, Daniel. Bilvårdare. (Telefonintervju, Ronneby, 2017-12-06) 

 

Wahlqvist, Conny. VD på bilfirma. (Personlig intervju, Örebro, 2017-12-06) 

 

Widekär, Carl-Martin. Enmans-företag. (Telefonintervju, Karlskrona, 2017-12-14)



	  
	  

	  

Bilaga - Intervjuguide 
_______________________________________________________________________ 

Intervjuguide 

Intervjuare: Sara Eneroth   

 

Demografi/Allmänt 

1. Namn: 

2. Ålder: 

3. Yrkesroll: 

4. Hur länge har du jobbat inom området bilpolering? 

5. Vilka grossister, agenturer och varumärken använder och har du/ni förtroende för? 

6. Hur får ni/du information eller hur tar ni reda på information om produktnyheter från 

dessa aktörer? Ge gärna exempel.. 

7. Vad vet ni om företaget WER, tycker ni att ni får tillräckligt med information om 

exempelvis produktnyheter?  

8. Finns det ett ”community” av bilpoleringsfolk nationellt och/eller internationellt? 

I så fall: Vilka medier/kanaler använder de för att få information och kommunicerar 

med varandra? Är det biltidningar och bilforum eller särskilda 

medier/tidningar/kanaler/forum för just polering? Och träffas de här människorna på 

något sätt fysiskt på event/mässor eller liknande?  

 

Kommunikationsbeteende 

1. Vilka kommunikationskanaler så som tidningar, mässor, nyhetsbrev, hemsidor 

använder du eller ert företag för att nå ut till era kunder? 

2. Hur kommunicerar ni/du med era kunder på de kanalerna? 

3. På vilka kanaler letar/söker ni själva efter produkter och produktnyheter på?  

4. Söker ni aktivt själva eller låter ni informationen komma till er via t.ex. mailutskick?  

Hur ofta söker ni information om produkter på olika kanaler? 

 

Kommunikationskanaler 

1. Använder ni er utav sociala medier för att hitta produkter? I sådana fall vilka? 

2. Hur föredrar ni att få produktinformation? Vilka kommunikationskanaler? 

3. Önskar ni en bättre direkt dialog med WER och vart önskade ni att den dialogen 

skulle ske? 



	   	  

4. /hur skulle en bättre dialog se ut? 

5. Ser du att det finns några trendsättare eller opinionsbildare i branschen och så i fall 

vem/vilka är det? Om svar ja: Via vilka kanaler når trendsättarna/opinionsbildarna ut 

till människor?  

6.    Vad tror du om andras preferenser/vanor gällande kommunikation inom 

bilpolering? 

 


