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SAMMANFATTNING
 

 
Vi lever i nätverkssamhället, där information och kommunikation tillsammans med nya 
tekniska utvecklingar på många sätt står i centrum. Några av nätverkssamhällets egenskaper 
är snabba förändringar, nya innebörder av tid och rum, nya kommunikationsmöjligheter och 
konvergens. Nätverkssamhället innehåller nya tekniska utvecklingar, många med syftet att 
förbättra kommunikationsmöjligheterna mellan människor, vilket bland annat leder till att nya 
sociala krav och förväntningar skapas. Jag har i denna studie valt att lägga fokus på 
kommunikationsmedlet Internet, som idag har en betydande roll som informations-, 
kommunikations- och marknadsföringskanal. Liksom nätverkssamhället i stort, är även 
Internet under ständig utveckling. 
 
Denna studie genomförd med kvalitativa samtalsintervjuer har syftet att ge ny, djup och 
intressant kunskap om hur business- to businessföretag tänker kring kommunikation och 
marknadsföring via nätet och hur de anser att kommunikationen och relationerna mellan 
business- to businessföretag påverkas av att äga rum på Internet. 
 
Studien visar på att den personliga kontakten är oerhört viktig för business- to 
businessrelationerna. Jag har intervjuat sex personer från fyra olika företag. Alla intervjuerna 
har gett resultatet att de personliga mötena mellan business- to businessföretagen och deras 
kunder är oersättliga. Företagen som ingår i studien arbetar inte aktivt med kommunikation 
via nätet och satsar heller inte särskilt mycket på marknadsföring på World Wide Web. Alla 
de fyra organisationerna har en egen webbplats, där de presenterar sitt företag och lägger ut 
information. Intervjuerna har också gett mig insikten i att det för business- to businessföretag 
inte är någon självklarhet med strategisk planering för kommunikation och marknadsföring 
via Internet, vilket för några av de business- to businessföretag som ingår i denna studie bland 
annat kan bero på otydlig organisering kring kommunikations- och marknadsföringsarbete. 
Några övriga resultat för studien är att fler och fler företag använder sig av extranät, att 
Internet snarare är ett bra komplement till andra kommunikationsmedel än en ersättning, att 
användning av informella kommunikationskanaler på Internet inte är vanligt bland business- 
to businessföretag, att sociala krav och förväntningar påverkar business- to businessföretagens 
sätt att tänka kring kommunikation och marknadsföring via Internet, att de som arbetar med 
kommunikation, marknadsföring och/eller IT/webb inom business- to businessföretagen gärna 
ser att företagen blir bättre på kommunikation och marknadsföring via webben, att Internet 
skapar bättre tillgänglighet för business- to businessföretagen och att konvergens bidrar till att 
möjliggöra distansarbete. 
 
Det kanske mest betydelsefulla resultatet, som ger ett sammanfattat svar på studiens 
frågeställning, är att business- to businessföretagen inte låter Internet påverka deras kontakter 
och relationer nämnvärt men att den kommunikation som förs via Internet skiljer sig från 
annan kommunikation på så vis att den omfattar mindre viktiga samtalsämnen. 
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ABSTRACT
 

 
We are living in network society, where information and communication together with the 
technical development stands in the centre. Characteristic for network society is quick 
changes, new meaning of time and space, convergence and new possibilities of 
communication. Network society contains new technical developments, several with the 
purpose to improve the possibilities of communication between human beings, which in some 
ways creates new social demands and expectations. In this study, I focus on the Internet, 
which is an important channel for the information, communication and marketing in network 
society. As whole network society, the Internet is constantly developing. 
 
This study, implemented with qualitative interviews, has the purpose to give new, deep and 
interesting knowledge about business to business companies’ communication and marketing 
on the Internet. The study also focuses on the effects on the communication and business to 
business relations when they are placed on the Internet. 
 
The study points to that the personal contact is extremely important for the business to 
business relations. For this essay I have been interviewing six persons from four different 
companies. From all the interviews I have got the result that the personal meetings between 
the business to business companies and their costumers are irreplaceable. The companies I 
have met during my work with this study do not work much with communication via Internet. 
It is not either common that they market them self on the World Wide Web. All the four 
companies have their own homepage on the World Wide Web. On the web page they present 
the company and give the visitors information about the products of the company. 
 
The interviews have also given me insights in that strategic planning for communication and 
marketing on the Internet, do not is a matter of course for business to business companies. 
 
Maybe the most important results of this study are that the business to business companies do 
not let the Internet affect their contacts and relations and that the things they communicate via 
Internet do not contains the same important topics as their communication face to face. 
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FÖRORD
 

 
Det har varit mycket intressant att göra denna studie, innehållande kvalitativa intervjuer, för 
att undersöka hur business- to businessföretag marknadsför sig och kommunicerar på Internet 
och webben. Jag hoppas nu att min uppdragsgivare Strateg Interactive, och andra intresserade, 
kan ha användning av de resultat jag har kommit fram till i och med denna uppsats. 
 
Under arbetets gång har jag intervjuat sex personer från fyra olika företag. Jag vill här passa 
på att tacka er för att ni har gjort min uppsats möjlig och för att ni har delat med er av många 
relevanta åsikter, tankar och uppfattningar. Jag vill också tacka Fredrik Lundmark på Strateg 
Interactive, som var en stor inspirationskälla när jag skulle välja problemformulering, och min 
handledare André Jansson som har stöttat mig i mitt arbete med uppsatsen och gett mig 
många goda råd som hjälp på traven. 
 
Karlstad, januari 2008. 
 
 
Anna Ociansson  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Business- to businessrelationer i det föränderliga nätverkssamhället 

 
4 

INNEHÅLL
 

 
1. INLEDNING     7 
 
1.1 Avgränsning     7 
1.1.1 Business- to businessföretag   7 
1.1.2 Webben     7 
1.1.3 Marknadsansvariga och IT-tekniker   8 
 
1.2 Problemformulering & syfte   8 
1.2.1 Förändring av kommunikationen   8 
1.2.2 Marknadsföring på Internet    9 
1.2.3 Internets påverkan på kontakterna   9 
 

1.3 Disposition     10 
 
2. BAKGRUND     11 
 
2.1 Strateg     11 
 
2.2 Begrepp     11 
2.2.1 Business to business    11 
2.2.2 Internet     12 
2.2.3 Nätet      12 
2.2.4 Face to face     12 
 
2.3 Användning av Internet    12 
2.3.1 Hög användning av IT    12 
2.3.2 Hög användning av Internet    12 
2.3.3 Extranät blir vanligare    13 
 

3. TEORI     14 
 
3.1 Nätverkssamhället –  
en ny kommunikationsvärld    14 
3.1.1 Nya innebörder av tid och rum   15 
3.1.2 Nya kommunikationsmöjligheter   16 
3.1.3 Sociala interaktionsmönster    
och andra kommunikationsmedel påverkas   17 
 
3.2 Strategisk kommunikation på nätet  19 
3.2.1 Marknadsföring på nätet    19 
3.2.2 Nya förutsättningar för Organisationsstrukturer  20 



Business- to businessrelationer i det föränderliga nätverkssamhället 

 
5 

4. METOD     22 
 
4.1 Val av metod     22 
4.1.1 Kvalitativa intervjuer    23 
4.1.2 Kvalitet     24 
 
4.2 Urval      26 
4.2.1 Business- to businessföretag   26 
4.2.2 Kommunikation och webb som arbetsuppgifter  27 
 
4.3 Analys av resultat    27 
4.3.1 Sammanfattningar    27 
4.3.2 Kategorier     27 
4.3.3 Tolkning och teorianknytning   27 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS   28 
 
5.1 Webben – 
en presentationsplats och informationskälla  28 
 
5.2 Ingen mening med att marknadsföra sig på webben 29 
 
5.3 Extranät – ett fenomen som blir vanligare  29 
 
5.4 Internet –  
ingen ersättning av andra kommunikationsmedel 30 
5.4.1 Bra komplement     31 
 
5.5 Inga informella kanaler    31 
 
5.6 Förhoppningar om att visa framfötterna på Internet 32 
 
5.7 Personlig kontakt – oersättlig   33 
5.7.1 Långa processer kräver täta och nära kontakter  33 
5.7.2 Personliga möten – en viktig del för eftermarknaden 34 
5.7.3 Webben  
– inget ställe för business- to businesskontakter  34 
 
 
5.8 Otydlig organisering och planering   35 
 
5.9 Bättre tillgänglighet    36 
5.9.1 Övervinner tid och rum    37 
5.9.2 Sökmotoroptimering    38
  



Business- to businessrelationer i det föränderliga nätverkssamhället 

 
6 

 

6. SLUTDISKUSSION    39 
 
6.1 Tydligaste resultatet    39 
 
6.2 Mest intressanta resultatet   39 
 
6.3 Svar på övergripande frågeställning  39 
 
6.4 Slutsats     40 
 
7. KÄLLFÖRTECKNING    41 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Business- to businessrelationer i det föränderliga nätverkssamhället 

 
7 

1. INLEDNING 
Detta kapitel presenterar och ger en översiktlig bild av ämnesvalet för uppsatsen och de avgränsningar som 
uppsatsen innebär. Under Disposition finns en beskrivning av uppsatsens upplägg. 

 
 
Vi lever i förändringarnas tid, där nya tekniska utvecklingar bidrar med och kanske även 
kräver nya sätt att tänka kring bland annat kommunikation. 
”Gemensamt för alla förändringar är att de innebär informationsutbyte mellan människor. 
Händelser i det lokala rummet och den globala världen vävs samman och ger oss nya 
perspektiv” (Erikson, 2005:10).  
 
Nya mediala kommunikationsformer ställer krav på så väl privatpersoner som organisationer. 
Att våga göra vägval i sin kommunikation och att ha modet till att genomföra konsekventa 
åtgärder är en viktig del i detta.  De som arbetar med kommunikation behöver öppna 
organisationens sinnen och som Peter Erikson (2005) skriver ”vädra in de nya vindarna – 
helst innan någon annan kommer på samma tanke”. Det som var aktuellt under gårdagen är 
kanske helt förkastligt idag. 
 
Internets betydelse som informations-, kommunikations-, och marknadsföringskanal är idag 
stor för många företag runt om i världen. Internet är under ständig utveckling och jag anser 
därför att det är intressant att undersöka hur läget ser ut just nu. På uppdrag av reklambyrån 
Strateg har jag gjort en undersökning om hur business- to businessföretag informerar, 
kommunicerar och marknadsför sig på Internet. 
 

1.1 Avgränsning 
För att få fram så tydliga och djupa resultat som möjligt har jag valt att avgränsa 
ämnesområdet. Mina övergripande frågeställningar är applicerbara på företag i allmänhet, 
medan mina mer djupgående frågeställningar vänder sig till business- to businessföretag. 
Denna uppsats handlar om hur business- to businessföretag använder sig av Internet för att 
informera, kommunicera med och marknadsföra sig gentemot sina befintliga och presumtiva 
kunder. 
 

1.1.1 Business- to businessföretag 
Att studien är inriktad på business- to businessföretag beror dels på att min uppdragsgivare 
Strateg Interactive oftast vänder sig till den typen av organisationer, dels på att ett av mina 
mål med uppsatsen är att ge djupa resultat och att tiden för uppsatsen är för knapp för att få 
fram sådana om företag i allmänhet. 
 

1.1.2  Webben 
Internet är ett brett begrepp med många innebörder. I denna uppsats ligger fokus framförallt 
på World Wide Web. Det vill säga, jag har inte lagt särskilt mycket vikt vid Internet som 
kommunikationsmedel i allmänhet, till exempel hur företag kommunicerar via e-mail, utan 
har istället valt att belysa hur business- to businessföretagen marknadsför sig och 
kommunicerar på just webben. 
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1.1.3 Marknadsansvariga och IT-tekniker 
Jag har även gjort en avgränsning gällande vilka personer inom företagen som jag har 
intervjuat. För att få en så bra bild som möjligt av företagens kommunikation och 
marknadsföring på Internet, är det marknadsansvarig eller informationsansvarig samt IT-
tekniker eller webbansvarig från varje utvalt företag som jag har kontaktat angående intervju. 
Dock hade inte alla de utvalda företagen både och, vilket har resulterat i att jag inte har kunnat 
göra två intervjuer på varje företag. Det har heller inte funnits ansvariga/chefer för dessa 
områden på alla företag, men alla intervjupersonerna arbetar med kommunikation, 
marknadsföring eller IT/webb. 
 

1.2 Problemformulering & syfte 
På bilar, på släp, på traditionella reklampelare, i tidningsannonser, i tv-inslag - Överallt 
marknadsför organisationer sina webbplatser. I vissa fall har ett företags World Wide Web-
adress mycket större betydelse än själva besöksadressen. Idag finns det till och med en uppsjö 
av företag som enbart finns på Internet. Uppsatsens problemformulering har tre huvudsakliga 
inriktningar, nämligen förändring av kommunikationen, marknadsföring på Internet och 
Internets påverkan på kontakterna. 
 
Syftet med undersökning är att den ska ge ny, djup och intressant kunskap om hur business- to 
businessföretag tänker kring kommunikation och marknadsföring via nätet och hur de anser 
att kommunikationen och relationerna mellan business- to businessföretag påverkas av att äga 
rum på Internet. Studien fokuserar till störst del på hur personer som arbetar på business- to 
businessföretag och som har information/kommunikation/marknad och/eller IT/webb som 
arbetsområden, upplever att de organisationer de arbetar i kommunicerar och marknadsför sig 
på Internet. 
 
Min övergripande frågeställning som jag hoppas ska leda till många av de svar jag söker är: 
 
Hur förändras kommunikationen och de interpersonella relationerna då 
marknadsföring, information och kommunikation även sker på Internet/World Wide 
Web? 
 

1.2.1 Förändring av kommunikationen 
Jag vill alltså undersöka hur kommunikationen upplevs förändras när samtal ”face to face”, 
det vill säga genom direktkommunikation, och telefonsamtal kompletteras med och eventuellt 
även byts ut mot kontakt via Internet. Det kan dels handla om att företag använder sig allt mer 
av e-mail, men det kan också innebära att företag lägger ut mer information på sina 
webbplatser istället för att hänvisa till företagets telefonnummer och fysiska besöksadress. 
 
Vilka kommunikationsmedel ersätts av Internet? Vilka kommunikationsmedel kompletteras 
med Internet? 
 
Hur påverkas betydelsen av kommunikationen då den äger rum på Internet? Är 
kommunikationen via Internet av samma slag som kommunikationen företaget för via till 
exempel telefon? Jag undrar här om business- to businessföretagen kommunicerar ämnen med 
samma dignitet på Internet, som sådant de pratar om face to face eller via andra 
kommunikationsmedel. 
 
Hur presenterar sig företagen på webben? Bidrar World Wide Web till att skapa en bra bild av 
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företaget? Det vill säga, har business- to businessföretagen märkt av framgångar med att 
kommunicera ut sina budskap via webben? 
Hur kommunicerar företagen via Internet? Jag syftar här dels på hur business- to 
businessföretagen för dialoger med sina kunder via nätet, dels på hur de presenterar sig och 
kommunicerar ut information på webben. 
 
Anser företagen att kommunikationen via nätet är effektivare än traditionella 
kommunikationsformer, och i så fall varför och på vilka sätt? 
 
Med dessa frågor vill jag bland annat ta reda på hur kommunikationen via nätet upplevs. För 
att fånga upplevelsen och tankarna kring företags kommunikation på Internet är 
undersökningen baserad på kvalitativa intervjuer. 
 

1.2.2 Marknadsföring på Internet 
Undersökningen ska ge svar på hur business- to businessföretag marknadsför sig på Internet 
idag, och hur de tänker kring och planerar marknadsföring på Internet i framtiden. Även här är 
upplevelsen en viktig del. 
 
Hur marknadsför sig företagen på sina egna webbplatser? 
 
Hur marknadsför sig företagen på andra webbplatser? 
 
Hur planerar företagen sin kommunikation och marknadsföring på webben? Har företagen 
särskilda kommunikationsplaner för den digitala kommunikationen? I dagens samhälle omges 
organisationer av snabba utvecklingar, vilket bland annat innebär att förutsättningarna inom 
de flesta områden ändras i allt snabbare takt. Denna snabba utveckling är en av anledningarna 
till att det blir allt viktigare för företag att arbeta effektivt med planerad kommunikation. 
(Erikson, 2005:9) Denna studie ska ge en uppfattning om hur business- to businessföretag 
arbetar med planerad kommunikation speciellt inriktad på den kommunikation och 
marknadsföring de för på World Wide Web. 
 

1.2.3 Internets påverkan på kontakterna 
I frågeställningen ingår också funderingar kring hur kontakterna och relationerna, mellan 
företagen och deras kunder, påverkas av kommunikationen på nätet. Jag tycker att det ska bli 
mycket intressant att undersöka på vilka sätt kontakterna och relationerna förändras om det är 
så att företagen i allt större utsträckning ”möts” på Internet istället för ”in real life”. 
 
Hur skapar företagen nya kontakter via Internet? Skapar kommunikationen via Internet fler 
kontakter än kommunikationen face to face och via telefon? 
 
Hur behåller och stärker företagen sina business- to businessrelationer med hjälp av Internet? 
Blir kontakten mellan business- to businessföretagen starkare eller svagare då man 
kommunicerar med varandra på Internet? 
 
Hur arbetar företagen för att uppnå dialog med sina kunder via Internet? 
 
Här anser jag att det även är viktigt att undersöka hur vida kontakterna via Internet är formella 
eller informella. Använder business to businessföretagen sig av informella kanaler på webben, 
då de håller kontakt med sina kunder? Under många år har nätverkstekniker som ICQ och 
MSN används av privatpersoner, för att skapa nya kontakter och underhålla redan befintliga 
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relationer med andra människor. Idag är webbplatsen facebook.com, världens största 
community, en mötesplats för många på jorden. Kanske används dessa virtuella forum, för 
samtal mellan människor, även av företag? Kan möten på webben och via Internet som 
kommunikationsmedel jämföras med affärsluncher? Detta är jag nyfiken på och har därför 
med det som en del i uppsatsen. 
 

1.3 Disposition 
I uppsatsens inledning presenterar jag och ger en översiktlig bild av ämnesvalet för studien 
och de avgränsningar den innebär. Strax efter denna disposition följer ett kapitel med 
bakgrundsinformation om företaget Strateg som är uppdragsgivare för studien, om begrepp 
som är vanligt förekommande i uppsatsen och om hur svenska företag använder sig av datorer 
och Internet. I uppsatsen teoridel, kapitel 3, skriver jag om tankar, teser och teorier med 
anknytning till kommunikation och marknadsföring på Internet. Kapitel 4 handlar om den 
metod jag har använt för att få fram svar på studiens frågeställningar. Jag övergår sedan till att 
redovisa resultaten för studien och analyserar sådant som har kommit fram under intervjuerna. 
Studien avslutas med en slutdiskussion innehållande mina egna tolkningar samt slutsatser. 
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2. BAKGRUND 
Till att börja med presenterar jag här det företag som till viss del kan sägas vara min uppdragsgivare för 
uppsatsen.  Jag har i inledningen använt mig av vissa begrepp som är viktiga för hela uppsatsen och som 
förekommer i de flesta kapitlen. Här ger jag övergripliga förklaringar av dessa och presenterar hur jag 
använder mig av dem i uppsatsen.  Som läsare får du även information om svenska företags användning av 
datorer och Internet.

 
 
Att jag kontaktade Strateg Interactive angående denna uppsats beror dels på att jag ville 
genomföra en studie med koppling till kommunikation och marknadsföring på World Wide 
Web, dels på att jag arbetade extra hos dem och därför kände mig bekant med Strateg och 
visste att Strateg Interactive är särskilt inriktat på digital marknadsföring. Jag frågade Strateg 
Interactive om de ville att jag skulle undersöka något åt dem i samband med min uppsats i 
medie- och kommunikationsvetenskap och utifrån det utvecklade jag sedan syftet med denna 
studie. 
 

2.1 Strateg 
Strateg är en reklambyrå i Örebro, som bildades 1985 och som startade sin verksamhet med 
tre medarbetare. Strateg har växt sedan dess och sysselsätter i dagsläget drygt 30 personer. 
Strategs arbete präglas av värdeorden kreativitet, professionalism och glädje. 
 
Reklambyrån är nu uppdelad i tre arbetsområden, nämligen Strateg Marknadsföring, Strateg 
Interactive och Strateg Design. Tillsammans kan de tre avdelningarna erbjuda en stor 
kompetensbredd för kunder med behov av helhetslösningar, samtidigt som de har tjänster som 
är mer inriktade på varje enskilt område. 
 
De jag har haft kontakt med jobbar på Strateg Interactive och det är tillsammans med dem 
som jag har kommit fram till den övergripande problemformuleringen för uppsatsen. Strateg 
Interactive är som jag tidigare skrev en del av reklambyrån Strateg. De är inriktade och 
specialiserade på webblösningar med målet att stärka deras uppdragsgivares kundrelationer. 
De designar och producerar webbplatser, företagspresentationer, genomför kampanjer och e-
postbaserade kundundersökningar. På sin webbplats berättar de att de har egen kompetens 
inom både systemutveckling, webbdesign och sälj/marknadsföring. (www.strateg.se) 
 

2.2 Begrepp 
Här följer förklaringar till några av begreppen jag använder mig av i uppsatsen. 
Förklaringarna bygger främst på vad jag menar med orden och vad de har för betydelse i just 
den här studien. 

2.2.1 Business to business 
Företagen som har deltagit i denna studie är så kallade business- to businessföretag, på så vis 
att de säljer sina tjänster/produkter till andra företag och inte alls eller i väldigt liten grad till 
privatpersoner. Business- to businessrelationen innebär bland annat transaktioner av varor och 
tjänster mellan företag. Många gånger ser business- to businessföretagen sina kunder och 
leverantörer som samarbetspartners som de skapar nätverk med. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Business-to-business) 
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2.2.2 Internet 
Internet är ett världsomspännande nätverk av organisationers datornätverk. Det, som från 
början skapades militärt i USA för att inte ett helt datorsystem skulle förstöras om en enskild 
enhet slogs ut, har under 1990-talet byggts ut till ett globalt kontaktnät för organisationer och 
individer. I och med att antalet användare ökade blev Internet allt mer intressant som 
arbetsverktyg. Enligt författarna till boken Integrerad organisationslära är Internet ett bra 
exempel på Metcalfes lag, som innebär att värdet av ett nytt nätverk = kvadraten på antalet 
användare. De menar att ”Ju fler som använder nätverket, desto värdefullare är det”. 
Kommunikationen via Internet har utvecklats från att vara utformad för ”få till många” till att 
vara mer inriktad på ”många till många”. Inom det som heter Internet finns det olika former 
av tjänster och informationsförmedling, närmare bestämt e-post, news- och 
diskussionsgrupper, mailing system, on-linediskussioner och World Wide Web. (Larsson, 
2001:261- 263; Bruzelius och Skärvad, 2004:214) När jag använder ordet Internet i denna 
studie syftar jag framförallt på World Wide Web eller webben som det också kallas, men 
ibland även på e-mail. Med meningar som till exempel ”Företaget marknadsför sig inte 
särskilt mycket på Internet” syftar jag alltså på webben. Då det gäller något annat som till 
exempel IP-telefoni eller videokonferenser är jag tydlig i mina formuleringar så att det klart 
och tydligt framgår. 
 

2.2.3 Nätet 
Begreppet nätet är i den här uppsatsen en synonym för det jag menar med Internet, det vill 
säga webben. 
 

2.2.4 Face to face 
När jag skriver om direktkontakt eller så kallad personlig kontakt använder jag mig ibland av 
det engelska begreppet ”face to face”. Detta betyder med andra ord kommunikation mellan 
människor som befinner sig på samma plats. 

 

2.3 Användning av Internet 
Då min studie handlar om hur business- to businessföretag använder sig av Internet för att 
kommunicera och marknadsföra sig, anser jag att det är lägligt att ge en bild av hur företag 
använder sig av datorer och Internet överhuvudtaget. Källan till följande 
bakgrundsinformation är Statistiska Centralbyråns publikation Företagens användning av IT 
2007. 
 

2.3.1 Hög användning av IT 
Enligt studien som SCB gjorde är tillgången till och användningen av IT väldigt hög bland 
svenska företag. Den visade att av företag med 10 anställda eller fler är det 96 procent som 
använder datorer. På alla de större svenska företagen (företag med 100 anställda eller fler) 
används datorer. Omkring 70 procent av de större företagens sysselsatta använder regelbundet 
datorer som arbetsredskap. Det är också vanligt att dessa företag har en webbplats och ett 
intranät. (http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=7069) 
 

2.3.2 Hög användning av Internet 
Bland de svenska företagen är även användningen av Internet hög. I princip alla företag med 
100 anställda eller fler har tillgång till Internet. I företag med tio anställda eller fler använder 
omkring 54 procent av de sysselsatta regelbundet Internetanslutna datorer i sitt arbete. För de större 
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företagen är andelen något större. 
(http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=7069) 

 
2.3.3 Extranät blir vanligare 
En del företag med så kallade intranät har också extranät. I publikationen kan man läsa att ”Ett 
extranät är en del av företagets intranät som är tillgängligt endast för en begränsad grupp 
användare, t.ex. underleverantörer eller kunder. Tillträde till extranätet sker vanligen via lösenord eller 
liknande tekniska lösningar.” Sedan år 2006 har andelen företag med extranät ökat från 19 procent till 
26 procent. (http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=7069) 
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3. TEORI 
Här skriver jag om tankar, teser och teorier kring kommunikation och marknadsföring på Internet. Jag 
reflekterar över dessa och ger i vissa delar även min egen syn på saken.

 

 
Interaktiviteten på Internet blir större och större. Människor interagerar med varandra på 
webben och många kontakter binds ihop i nätverk. Vi kan genom att surfa runt på webben ta 
del av sådant som händer både i vår geografiska närhet och långt bort. Företag globaliseras 
och vår uppfattning av avstånd förändras. Vi skapar nya kommunikationsmönster och därmed 
nya former av social interaktion. Hur påverkas business- to businessföretagen av detta och på 
vilka sätt kan de dra nytta av Internet som plattform för kommunikation och marknadsföring? 
 
3.1 Nätverkssamhället –  
en ny kommunikationsvärld 
 
William J. Mitchell (1995) har en teori som säger att alla de nätverk som skapas i och med 
Internets framväxt leder till en så kallad digital stad. Samtidigt som kommunikationstekniken 
förbättras ökar tillgången till kontakter med allt högre bandbredd, vilket enligt Mitchell 
innebär att datorbaserade samtal och vänskaper kommer att te sig mera tilltalande. Manuel 
Castells (2001) driver teorin om att en helt ny kommunikationsmiljö växer fram. Alla 
samhällslivets domäner påverkas då Internet används allt mer och en ny social form håller på 
att etablera sig världen över (Castells, 2001:277). Ett samlingsnamn för allt detta nya, med 
nätverksskapande kommunikation som en central del, kan kallas för nätverkssamhället. 
 
Nätverkssamhället som har växt fram genom Internetanvändandet, och det som Mitchell 
(1995) har namngett ”Den digitala staden”, menar Castells (2001) kan få namnet 
”Internetgalaxen” eftersom det i likhet med det som Marshall McLuhan kallade 
”Gutenberggalaxen” innebär att vi har gått in i en ny kommunikationsvärld. (Castells, 
2001:14; McLuhan och Zingrone, 1997: 97-149) 
 
Med sin teori om Internetgalaxen framför Castells (2001) att Internet påverkar oss i mycket 
hög grad. I följande text drar han paralleller mellan människans natur och Internet som 
kommunikationsmedel: 
”Medveten kommunikation (det mänskliga språket) är vad som utgör människosläktets 
biologiska särart. Eftersom vår praktik bygger på kommunikation och Internet omvandlar vårt 
sätt att kommunicera, påverkas våra liv på djupet av denna nya kommunikationsteknik” 
(Castells, 2001:16). 
 
Han menar alltså att kommunikation via Internet har inverkan på en stor del av 
Internetanvändarnas liv, mycket beroende på att kommunikation är människans 
kärnverksamhet (Castells, 2001:277). I likhet med detta skriver Peter Dahlgren m.fl. (2002) 
om att vi har gått in i Internetåldern. Enligt dem är det vårt sätt att använda Internet som 
omformar vårt sätt att tänka, handla, kommunicera och umgås med varandra. De menar också 
att vår användning av nya tekniska kommunikationsmedel inverkar på hur nästan alla 
organisationer och institutioner fungerar. (Dahlgren, 2002:14) En viktig del i Castells teori är 
att det dock inte enbart är de tekniska framgångarna som skapar denna nya 
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kommunikationsvärld, utan att samhällets olika drivkrafter samverkar. 
 
Personligen tror jag att mycket av dessa olika tankar från olika författare och teoretiker kan 
stämma, och att Internet som kommunikationsmedel kan förändra mycket i både 
privatpersoners och företags kommunikationsmönster. 
 

3.1.1 Nya innebörder av tid och rum 
Dahlgren (2002) skriver att vi kan uppleva att Internet tillsammans med andra sociala faktorer 
har bidragit till en ny historisk epok. 
”Castells arbete har haft en framträdande position i diskussionerna och analyserna om det nya 
samhället som växer fram och de nya mediernas roll i detta” (Dahlgren, 2002:30). 
 
Han förklarar att Castells teori, som jag nämnde tidigare i detta kapitel, går ut på att det inte 
enbart är den nya tekniken som styr utvecklingen av samhället, utan snarare att det mesta har 
betydelse och att det pågår ett samspel mellan medierna och andra faktorer. Några centrala 
egenskaper i det nätverkssamhälle Castells beskriver är att tid och rum får nya innebörder. 
Tiden pressas samman och rummet krymper, det vill säga vi upplever det som att världen blir 
mindre då det blir allt lättare att kommunicera kors och tvärs över jorden. Platsens betydelse 
minskar till exempel då vi använder Internet. Mycket som händer accelererar i hastighet, 
utvecklingen verkar gå så snabbt att beslutprocesserna knappt hinner ikapp. Kontaktnäten 
växer och människor får fler kontakter via Internet som de aldrig har haft ”offline”. I och med 
detta skapas nya identitetsformer och gemenskaper. Nätverkssamhället leder till många 
komplexa sammanhang för våra liv, frågan vad som är verkligt och vad som är virtuellt blir 
aktuell. (Dahlgren, 2002:30–33; Erikson, 2005:16) 
 
Världen krymper 
Kommunikationsutvecklingen är enligt André Jansson (2004) den mest centrala drivkraften i 
den så kallade globaliseringen. Globaliseringen innebär bland annat förändringen av tidens 
och rummets betydelse, det som David Harvey (i Jansson, 2004:93) har namngett tid-rum-
komprimering. Detta begrepp inkluderar, liksom Castells teori, att fysiska och kulturella 
gränser löses upp. Idag märker vi av att spridningen av nya digitala tekniker och texter går 
mycket snabbare och lättvindigare än vad som var möjligt under till exempel industrialismen. 
Världen krymper i det avseendet att det mesta blir allt mer lättillgängligt och att trender, stilar, 
kunskaper och varumärken globaliseras, mycket på grund av Internet. (ibid.) 
 
Jansson (2004) delar upp begreppet avstånd i tre olika typer, nämligen geografiska, 
förbrukningsmässiga och upplevelsemässiga avstånd. När jag talar om att världen krymper i 
och med nätverkssamhällets framväxt är det de upplevelsemässiga avstånden jag syftar på.  På 
liknande vis som en text i Quarterly Review 1839 (ibid., 2004:29) handlar om att 
transportmöjligheternas utveckling torkade upp Atlanten till mindre än halva havets bredd och 
förvandlade Medelhavet till en sjö, menar jag att denna nya kommunikationsvärld inklusive 
bland annat Internet som kommunikationsmedel gör de geografiska avstånden mindre 
betydelsefulla . 
 ”Platser som är geografiskt mycket avlägsna, eller på annat sätt svårtillgängliga, kan ändå 
upplevas som närliggande” (ibid., 2004:28). 
 
Svårigheter med tidsskillnader övervinns 
Att Internet bidrar med fler kontakter mellan människor, till och med sådana kontakter som vi 
inte skapar ”offline”, antar jag kan vara en fördel för många företag. Det bör innebära att 
Internet kan öka deras chanser till att fånga in nya målgrupper och till att vidga kundkretsarna. 
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”Tid-rum-komprimeringen” tror jag kan vara till stor nytta för business- to businessföretag, i 
synnerhet de som är internationella, på så vis att arbetsplatsen i större utsträckning kan vara 
mobil och att det kvicka informationsflödet och möjligheten till att företagen och dess kunder 
när som helst kan kommunicera via till exempel e-mail, övervinner svårigheter som avstånd 
och tidsskillnader tidigare har inneburit etc. Det finns många olika teoretiska perspektiv som 
belyser detta på ett eller annat sätt. I detta sammanhang vill jag även lägga till forskaren 
Anthony Giddens begrepp ”disembedding”. Den sociala urbäddningen som han talar om, i 
boken Consequences of Modernity, innebär nämligen att en viss aktivitet inte längre är 
beroende av var den äger rum (ibid., 2004:84- 85). Även Erikson (2005:31- 32) anser att IT-
samhället bidrar med att minska problemen som fysiska avstånd förut har orsakat. Han skriver 
att alla är nåbara överallt till i princip samma kostnad och att olika verksamheters lokalisering 
får allt mindre betydelse. 

 

3.1.2 Nya kommunikationsmöjligheter 
Genom den datormedierade kommunikationsteknologins framväxt har nya sociala strukturer, 
baserade på nätverk, skapats. Nya kommunikationsmönster bidrar till att traditionella 
samhällssystem omstöps. För många innebär det här att organisationsformerna alltmer övergår 
till horisontella organisationskulturer med många funktionella specialister. Nätverkslogikens 
kärnelement är flexibilitet, rörlighet och förändring. Att vi nu kan kommunicera, kontrollera 
och styra på avstånd bidrar till globalisering av till exempel marknader för varor och tjänster. 
Informationsteknologin innebär att kommunikationen mellan många personer får mycket 
bättre förutsättningar. (Dahlgren, 2002:30- 33) 
 
”Kommunikationsmöjligheterna mellan såväl bekanta som obekanta människor har ökat, men 
vad människorna väljer att göra med dessa möjligheter är inte givet.” (Meldré i Dahlgren, 
2002:78) 
Helena Meldré menar att Internet för med sig utmärkta möjligheter att kommunicera på egna 
villkor. Som Internetanvändare kan man bland annat välja när, hur och på vilket sätt och med 
vilken identitet man vill ha kontakt med andra människor. 
 
En av tankarna med denna uppsats är att jag vill uppmärksamma hur business- to 
businessföretag använder sig av dessa möjligheter. Så här på förhand tror jag att dagens 
företag i ganska stor utsträckning har Internet som marknad för att nå ut till många samtidigt 
och att de planerar att bli ännu bättre på att ta till vara på de förutsättningar Internet bidrar 
med. 
 
Interaktiviteten på Internet blir större 
Oavsett om företagen nyttjar Internet som plattform för kommunikation och marknadsföring 
eller ej, så ökar privatpersonernas interaktivitet på nätet. Ulrika Sjöberg (i Dahlberg, 2002:54) 
berättar att Rasmussen (2000) skrev om tre utvecklingsfaser för webben. Den första fasen var 
då endast ett begränsat antal dataexperter använde Internet. Den andra fasen innebar att 
Internet påverkades av de tryckta medierna och oftast presenterade icke-interaktiva texter, 
medan den tredje fasen förväntas bli mer interaktiv för Internetanvändarna. 
 
Rasmussens teori om de tre utvecklingsfaserna är från år 2000 och under de senaste sju åren 
har det hänt mycket inom det här området. Troligtvis har vi nu tagit klivet in i den tredje 
fasen. Internet kan idag beskrivas som mediet med oändliga möjligheter, där interaktivitet, 
andra medier på medieplattformen Internet och effektiva kommunikationsmöjligheter är några 
centrala karaktärsdrag. (ibid., 2002:54- 63) 
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Det finns de som menar att Internet är ett attraktivt medium och en intressant medieplattform 
på grund av interaktiviteten som finns där. På Internet finns många olika människor online 
samtidigt, där finns social aktivitet och möjlighet till experimenterande med identiteter och att 
kunna välja att tillhöra virtuella gemenskaper. Detta hänvisar Meldré (i Dahlgren, 2002) till 
teoretikerna Danet, Foster och Slevin. Hon vidareutvecklar deras resonemang med att 
förtydliga att det stora utbudet och valmöjligheterna kring att kommunicera, publicera och 
använda nätet efter personliga behov och önskemål, bidrar till att Internet är ett intressant 
medium för användarna. (ibid., 2002:79) 
 
Enligt Hektor (i Dahlgren, 2002) handlar användarens behov i första hand om ett meningsfullt 
innehåll. Meldré (ibid.) spinner vidare på detta då hon skriver att användbarhet och 
meningsfullhet är viktiga begrepp då man talar om Internetanvändarens behov och önskemål. 
”Detta är också något som borde studeras av myndigheter, organisationer och andra som har 
specifika intressen av att användare söker upp dem på Internet.” (ibid., 2002:82) 
 

3.1.3 Sociala interaktionsmönster 
och andra kommunikationsmedel påverkas 
Om det stämmer att kommunikationsmönstren förändras av att människor kontaktar varandra 
via Internet och webben, hur påverkas då våra sociala interaktionsmönster? 
 
Castells (2001) skriver att Internets tillkomst som kommunikationsmedel har omgetts av 
motstridiga påståenden om framväxten av nya sociala interaktionsmönster. Det har påståtts att 
Internetkommunikationen bidrar med att sociala relationer som är territoriellt bundna, ersätts 
av nya selektiva mönster av sociala relationer. Andra har menat att Internets framväxt leder 
till social isolering, nedbrytning av social kommunikation och familjeliv. Vissa kritiker har 
sagt att ansiktslösa individer etablerar kontakter samtidigt som de överger 
direktkommunikation i verkliga miljöer. (Castells, 2001:125) 
 
Jansson (2004:25) säger däremot att det vore en villfarelse att tro att det genom tiderna varit 
så att medierade kommunikationsformer har ersatt direkta erfarenheter. Han framför att 
medierade upplevelser sällan minskar vårt begär efter ”det verkliga”, som han uttrycker sig 
”originalet”, snarare tvärtom.  
 
Internetkommunikation bevarar och utvecklar förbindelser 
I boken ”Internetgalaxen” visar Castells bland annat på olika synsätt, vad gäller hur 
kommunikation via Internet påverkar direktkommunikation i verkliga livet och olika sorts 
relationer som vi människor har till varandra. Vissa studier från år 2000 tyder på att Internet 
fungerar effektivt för att bevara och utveckla svaga förbindelser, som annars antagligen skulle 
gå förlorade om värdet av kommunikationen inte helt säkert lever upp till vad det innebär att 
ge sig in i fysisk interaktion. (Castells, 2001:138) Min tes angående detta är att Internet på så 
vis är väldigt effektivt i marknadsföringssyfte och att detta verkligen är något som företag kan 
använda sig av. På Internet kan företagen nå ut till dem som annars är svåra att ”få tid ifrån”. 
Samtidigt kan vem som helst besöka företaget, genom att gå in på dess webbplats och i lugn 
och ro, helt anonymt, lära sig mer om företaget innan man väljer att knyta en personlig 
kontakt. 
 ”Internet tycks också spela en positiv roll när det gäller att bevara starka band på distans”, 
detta säger Castells (2001:139) då han diskuterar betydelsen av Internet för skiftande 
familjeförhållanden. Jag är säker på att detta även kan gälla business- to businessrelationer på 
distans. Som jag nämnde i stycket ”Nya innebörder av tid och rum” antar jag att Internet, som 
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kommunikationsmedel, underlättar för internationella organisationer som ”brottas” med stora 
avstånd och tidsskillnader. 
 
Nya kommunikationsmedel kompletterar gamla 
Jansson (2004) skriver, som sagt, att det inte är särskilt vanligt att nya medierade 
kommunikationsformer ersätter verkliga upplevelser. En intressant aspekt är Internets 
påverkan på andra kommunikationsmedel. Blir Internet en ersättning eller ett komplement till 
företagens andra tillgängliga kommunikationsmedel? 
 
Statistik från slutet av 1990-talet visar att Internets påverkan på annan mediekonsumtion är 
väldigt liten, i alla fall var den det då (Holmberg och Weibull, 2000:182).  Mitchell (1995:32) 
blickar tillbaka på telefonins tillkomst och skriver att den inte blev någon ersättning för 
personlig kontakt utan att den snarare skapade en ny typ av kontakt, genom vilken sfären för 
interaktion och närvaro blev utvidgad. Telefonkontakten kan till skillnad från direkta möten 
överbrygga stora avstånd. Med andra ord kan tillkortakommanden hos en typ av 
kommunikation på sätt och vis få sin lösning genom nya, kompletterande former av 
kommunikation (Jansson, 2004:25). Mitchells citat ”Våra mötesplatser står inte alltid att finna 
på någon karta” stämmer väl in på hur både telefonin och Internet har påverkat tiden och 
avståndets betydelse för de människor som har tillgång till dessa kommunikationsmedel. Hans 
resonemang om att företagen nu kan kommunicera med sina kunder på ett snabbt och 
interaktivt sätt utan att vara beroende av att träffas face to face, har också stark koppling till 
vad Jansson (2004) skriver om Harveys begrepp ”tid-rum-komprimering”. I mitten av 1990-
talet beskrev Mitchell detta på följande vis: ”Vi är på väg in i de tillfälliga modellerbara, 
virtuella organisationernas tidevarv – ett sätt att göra affärer som kräver en god dator- och 
telekommunikationsmiljö snarare än stora permanenta kontor” (Mitchell, 1995:83). I takt med 
att kommunikationstekniken utvecklas spelar det allt mindre roll var kommunikationen äger 
rum. 
 
Utifrån detta och kommande stycke, som berör konvergensen, kan man ana att Internet på 
många sätt kan komplettera äldre kommunikationsmedel. På samma sätt som telefonen 
förbättrade anträffbarheten och på så vis blev ett bra komplement till personliga möten, har  
Internet förbättrat anträffbarheten ytterligare och möjliggjort att företagen på sätt och vis kan 
vara tillgängliga när som helst på dygnet. 
 
Konvergens 
Förutom att nya mediala kommunikationsformer kan komplettera traditionella 
kommunikationsmedier, kan de också konkurrera med dem (Hvitfelt och Nygren, 2005:18). 
Jay David Bolter och Richard Grusin (2000) skriver däremot att tidigare medieformer 
importeras in i nya digitala medier och får i och med detta förnyande en modernare skepnad – 
författarna kallar fenomenet för remediation. Jag anser att deras teori har koppling till att det 
idag är vanligt att olika tekniska utvecklingar förenas. En tendens som jag anser att man kan 
se i dagens samhälle, är att vi vill kunna göra så mycket som möjligt på så kort tid som 
möjligt. Här har den så kallade konvergensen stor betydelse. Konvergens kan bland annat 
innebära att gränserna mellan de olika medierna blir allt tunnare och att flera gamla medier 
samspelar i de nya medierna. Olika informationstekniker förenas till samverkande enheter. 
Datorn med Internet inkluderar många former av konvergens. På Internets webbplatser, där 
text, ljud, bild och rörlig bild sammanflätas, kan vi lyssna på musik, se på TV-inslag, chatta, 
spela spel, betala räkningar, leta bostad, läsa tidningar och mycket mycket mer. (Jansson, 
2004:98; Dahlgren, 2002:39; Hvitfelt och Nygren, 2005:17–18) 
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Att Internet innefattar traditionella massmedier som har smält samman och en rad nya medier 
så som till exempel bloggar, anser jag skapar stora möjligheter för effektiv marknadsföring. 
Nätet blir händelsernas centrum, då det är en plats där i stort sett allt finns endast några få 
musklick bort. 
 
Nya sociala krav 
För att återkomma till en av de tyngdpunkter Castells (2001) sätter stort fokus på vill jag 
framföra att det inte bara är kommunikationstekniken i sig självt som skapar de nya sätten att 
interagera socialt på, utan att det även finns påverkan från andra sociala strukturer, 
värderingar och ideologier. Harold A. Innis (i Jansson, 2004:34), som i detta sammanhang 
liksom Castells talar emot teknikdeterministen McLuhan, ser även han till kommunikationens 
inbäddning i andra samhällsprocesser. En följd av bland annat nätverkssamhällets utveckling 
är att det skapas sociala krav och förväntningar på hur och när och på vilka sätt, man ska 
använda vissa tekniker, till exempel Internet. Kontrollen av informationsflöden har blivit en 
avgörande maktfaktor (ibid.). 
 
För många av oss i västvärlden känns datorn och idag även Internet som självklarheter. Att 
söka information, shoppa, kommunicera och läsa tidningarna etc. på webben har för många 
blivit en vardagsföreteelse. Samtidigt finns det de som aldrig har varit på Internet och som 
känner sig osäkra på hur de ska förhålla sig till nätverkssamhällets utveckling. På samma sätt 
kan jag tänka mig att det är bland företagen, vissa har följt med i utvecklingens svängar 
medan andra fortfarande håller sig lite på avstånd. Jag tror absolut på följande som Jansson 
(2004) skriver i boken Globalisering: ”Att befinna sig utanför nätverken, bortom noderna, är 
att befinna sig på platser dit konsumtionskulturens skiftningar når ut först med viss 
eftersläpning.” 
 
Detta kan kopplas samman med att ”De rätta sätten att använda Internet har blivit en viktig 
källa till produktivitet och konkurrensförmåga för alla slags affärsverksamheter” som Castells 
(2001:75) nämner. 
 
Det finns med andra ord en sorts social norm som säger att det är viktigt att hänga med i 
kommunikationsteknikens utveckling och allt vad det innebär. Detta väcker mitt intresse för 
om detta påverkar business- to businessföretagens användning av Internet som 
kommunikationsmedel och som plattform för marknadsföring. 
 

3.2 Strategisk kommunikation på nätet 
 
Att arbeta strategiskt med informations- och kommunikationsarbete är en viktig del för många 
företag. Enlig Castells (2001) är nu Internet ett värdefullt verktyg för detta arbete. Samtidigt 
som Internet kan vara ett hjälpmedel i arbetet med strategisk kommunikation, kan 
användandet av Internet i kommunikations- och marknadsföringssyfte öka vikten av strategisk 
planering och innebära att företagen bör satsa ännu mer på detta. I denna studie ingår därför 
frågan på vilka sätt business- to businessföretag planerar sin digitala kommunikation och 
marknadsföring. 

 
3.2.1 Marknadsföring på nätet 
Internet har kommit att bli hårt kommersialiserat. Banners, reklamfinansierade communities 
och bloggportaler är idag ingen ovanlighet (Dahlgren, 2002:21).  
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”Internet är numera en mycket viktig terräng för kommers”, säger Dahlgren (2002:22).  
 
Enligt Joacim Martinsson råder det ingen tvekan om att Internet allt mer har karaktären av ett 
köpcenter, snarare än ett enormt stort bibliotek (ibid., 2002:259). En central aspekt av digital 
kommunikation är att rent tekniskt så är den symmetrisk. Kommunikationen över Internet och 
World Wide Web kan gå i båda riktningarna, det vill säga det finns möjlighet till en 
jämställdhet mellan sändare och mottagare (ibid., 2002:27). ”Att man i stor utsträckning kan 
skräddarsy sin egen information från det utbud som finns på Internet är en av nätets viktigaste 
egenskaper”, skriver Dahlgren (2002). Detta bidrar till att Internet är ett så kallat ”pull-
medie”. Eftersom man arbetar mer aktivt när man surfar på webben, än när man till exempel 
tittar på TV, kontrollerar man själv mycket av innehållet i sin mediekonsumtion. (ibid.; 
Larsson, 2001:263) Jag anser att detta i kombination med väl målgruppsanpassad reklam gör 
Internet till en väldigt effektiv arena för marknadsföring. Vad jag menar är att reklamen får 
större värde och effekt, då den finns tillgänglig på de rätta webbplatserna, där de rätta 
människorna håller till och i ett medie där användarna själva väljer att ta del av budskapet. 
 
När jag själv går ut på nätet är jag oftast målmedveten och söker så snabbt som möjligt upp 
det jag vill nå fram till. De webbplatser jag väljer att besöka stämmer väl överens med mina 
intressen och/eller ändamål. På grund av det känns reklam, som passar väl in på webbplatsen 
jag besöker, inte särskilt störande och finns det någon banner som tilltalar mig just då känns 
det inte främmande att jag klickar mig vidare via just den. Undersökningar har visat att det 
finns två sorters reklam som vi uppfattar som extra störande, nämligen direktreklam och 
reklam som avbryter vår medieanvändning (Föreläsning med André Jansson 2007-09-18). Jag 
anser att webben har stor potential som plattform för mer diskret och tacksam 
marknadsföring. Men som sagt, för att marknadsföringen ska fungera effektivt menar jag att 
det gäller för företagen att så långt som möjligt målgruppsanpassa den. Det är också viktigt att 
företagen satsar på att göra sina webbplatser attraktiva (Larsson, 2001:263). På Internet 
interagerar jag och väljer själv väg. Reklamen jag väljer att ägna tid åt intresserar mig och har 
på så vis stora möjligheter till att vara effektiv. 
 
3.2.2 Nya förutsättningar för Organisationsstrukturer 
Nätverkssamhällets framväxt kan ha inverkan på hela organisationsstrukturer och kan liksom 
jag skriver i avsnitt 3.1.2  bidra till att organisationsformerna alltmer övergår till horisontella 
organisationskulturer med många funktionella specialister. Enligt Lars H Bruzelius och Per-
Hugo Skärvad (2004:214) skapar Internet helt nya förutsättningar för uppbyggnad och 
utformning av organisationer. De menar också att Internet innebär att företag kan 
kommunicera med externa intressenter på helt nya sätt. Efter att Internettekniken blev 
lättillgänglig på 1990-talet, skedde den snabbaste och mest omfattande spridningen inom 
affärsvärlden. Affärsverksamhetens relation till leverantörer, kunder, dess ledning, dess 
produktionsprocess och samarbetet mellan företag omvandlas av Internetanvändandet. 
(Castells, 2001:75) För företag gäller det, enligt Castells, att anpassa hela organisationen efter 
den Internetbaserade teknik, med vars hjälp de har kontakt med både kunder och leverantörer. 
Detta gäller inte enbart i sammanhanget extern kommunikation, minst lika viktigt är det med 
interna nät, genom vilka anställda kommunicerar med varandra och ledningen. Fungerande 
intranät är av central vikt för ett företags prestanda. 
 
Samtidigt som Internet kan påverka företagens sammansättningar anser jag att företagens 
sammansättningar kan påverka organisationernas användande av Internet. Något som jag tror 
har stor betydelse för ett företags kommunikation och marknadsföring på Internet, är hur 



Business- to businessrelationer i det föränderliga nätverkssamhället 

 
21 

organisationsstrukturen och arbetet är uppbyggt kring och utifrån strategisk 
kommunikationsplanering. Har företaget ett väl fungerande internt kommunikationsarbete och 
även lägger stor vikt vid hur företaget ska utveckla sin externa kommunikation och 
marknadsföring, anser jag att det finns bra underlag för att kommunikationen och 
marknadsföringen via Internet ska bli framgångsrik. Jag tror även att det interna 
kommunikationsarbetet bör innehålla satsningar på att skapa en positiv inställning bland 
medarbetarna till utveckling av företagets kommunikation och marknadsföring, och i detta 
sammanhang att de som ansvarar för information, kommunikation och marknadsföring jobbar 
med att skapa förståelse för att kommunikationen och marknadsföringen idag även kan äga 
rum på Internet. 
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4. METOD 
Detta kapitel presenterar den metod som jag har använt för att få fram svar på studiens frågeställningar. Här 
förklarar jag hur jag har gått tillväga, hur jag har gett studien kvalitet, vilka urval uppsatsen har inneburit och 
hur jag har analyserat materialet. 

 

 
”Metoder är de tillvägagångssätt man använder för att få svar på frågor” (Östbye m.fl., 
2004:9). 
 
Att välja en metod handlar för mig om att sätta frågorna i centrum och utifrån dem finna ett så 
bra tillvägagångssätt som möjligt, gärna ett tillvägagångssätt som är väl anpassat efter 
studiens syfte. Med metod kan man mena ”ett systematiskt sätt att nå fram till kunskap”, men 
i själva verket är en vetenskaplig process inte till punkt och pricka en kalkylerad, rätlinjig och 
regelstyrd process (ibid., 2004:13) . Varje studie är unik och kräver sitt speciella 
tillvägagångssätt. Vägen fram till resultaten är inte sällan krokig och blir inte alltid så som 
man har tänkt sig. 
 

4.1 Val av metod 
Jag har valt att använda mig av metoden kvalitativa intervjuer, för att undersöka den 
problemformulering jag skriver om i inledningen av denna uppsats. Studiens syfte, som är att 
visa hur business- to businessföretag kommunicerar och marknadsför sig på Internet och hur 
relationerna mellan dessa företag och deras kunder påverkas av den digitala 
kommunikationen, skulle kunna gå att tillgodose på olika sätt. Att jag valde en mer 
djupgående metod som har större detaljrikedom än bredd, beror framförallt på att vikten i 
problemformuleringen ligger vid upplevelsen av Internets betydelse för företagens 
kommunikation och påverkan på relationerna. Genom till exempel en kvantitativ 
enkätundersökning skulle jag antagligen kunna få svar från fler personer, men möjligheten till 
att få fram svar som speglar djupare åsikter och längre resonemang skulle inte vara lika stor. 
Kvalitativa intervjuer kan bland annat bidra med att man kommer åt sådan information som 
annars kan vara svår att få tillgång till, och att man kan kartlägga processer och sociala 
relationer (ibid., 2004:101). Jag är inte ute efter att belysa generell kunskap om specifika 
frågor i form av mängder eller samband mellan olika variabler, utan vill istället ge förståelse 
för beskaffenhet, kännetecken, variationer och avvikelser (Ekström och Larsson, 2000:50). 
 
Jag bedömde att studiens syfte, som sammanfattningsvis innebär att öka förståelsen för hur 
business- to businessföretag använder Internet som kommunikationskanal och plattform för 
marknadsföring, kräver en kvalitativ metod som snarare söker förekomsten eller frånvaron av 
en viss kvalitet, än mängden av en kvalitet. Med denna studie vill jag lyfta fram det speciella 
som undersökningen belyser och samtidigt även ge utrymme till sådant som visar sig vara 
mindre förekommande och på grund av det eventuellt är betydelsefullt. En huvudsaklig 
anledning till mitt val av metod är att jag vill få grepp om människors personliga 
uppfattningar utan att det de säger påverkas av någon annan (ibid.). 
 
Undersökningen, studien och därmed hela denna uppsats har en hermeneutisk utgångspunkt, 
den bygger alltså på ett tolkande perspektiv. Valet av detta perspektiv bottnar i intresset av att 
ta reda på vad enskilda personer, i detta fall marknadsansvariga/informationschefer och IT-
tekniker/webbansvariga, på olika business- to businessföretag anser om kommunikation via 
nätet. Eftersom mycket av studiens fokus ligger på hur dessa personer upplever och uppfattar 
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att relationerna, mellan företagen de arbetar på och deras kunder, förändras av den digitala 
kommunikationen, anser jag att det passar bra med ett perspektiv som försöker förstå och 
tolka. Jag menar dock att det är viktigt att räkna med att de personer jag intervjuar kan vara 
fångade i sociala och kulturella förståelsemönster, och kan sakna viss förståelse och insikt om 
sina egna situationer. (Östbye m.fl., 2004:21-23; Göran Wallén, 1996:33-35; Per-Johan 
Ödman, 2007) 
 
Studiens resultat kommer inte att vara generaliserbara och speglande för alla sorts företag, 
tillsammans med min uppdragsgivare har jag istället valt att värdera kontexten högre. 

 
4.1.1 Kvalitativa intervjuer 
Metoden kvalitativa intervjuer utgör den huvudsakliga metoden i den här studien. I nästa 
avsnitt som heter ”Kvalitet” beskriver jag andra mindre metoder som kan ingå i denna 
kvalitativa metod. Jag kallar gärna de intervjuer jag har genomfört för semistrukturerade 
samtalsintervjuer, eftersom de har inkluderat en intervjuguide men ändå har varit relativt fria 
och öppna för andra infallsvinklar (Östbye m.fl., 2004:102-103). 
 
Inför intervjuerna 
Utifrån den övergripande frågeställningen ”Vad händer med kommunikationen och de 
interpersonella relationerna då marknadsföring, information och kommunikation äger rum på 
Internet?” och de tre olika områdesindelningarna ”förändring av kommunikationen, 
marknadsföring på Internet och Internets påverkan på kontakterna”, har jag skapat en 
intervjuguide. Intervjuguiden har funnits med som stöd för mig under de sex intervjuerna jag 
har genomfört, men har inte varit en exakt mall som jag slaviskt har följt. Jag har varit 
noggrann med att beröra alla de tre inriktningarna som jag skriver om i avsnittet 
”Problemformulering & syfte”, under alla intervjutillfällen. Jag har däremot inte följt 
intervjuguiden från början till slut, utan har snarare anpassat intervjuns upplägg efter varje 
enskild person som jag har intervjuat. Intervjuguiden finns med som bilaga i detta dokument. 
 
Min tanke har varit att göra intervjuerna så trygga som möjligt för intervjupersonerna, så att 
de har känt sig tillräckligt bekväma för att någorlunda fritt kunna prata om studiens 
inriktningar. Varje intervjuperson har därför själv fått välja plats för intervjun, vilket i fem fall 
av sex har blivit på intervjupersonens kontor. Den sjätte personen jag intervjuade föredrog på 
grund av tidsbrist och bekvämlighet att jag skulle genomföra intervjun via telefon, vilket jag 
ansåg vara okej eftersom det skapade trygghet för just honom/henne. 
 
Jag kontaktade alla de sex deltagarna i studien via telefon och skickade efter att de tackade ja, 
till att delta, ett e- mail som presenterade vad uppsatsen går ut på med mera. I e-mailet 
berättade jag också lite kort och övergripande om vad jag skulle ta upp under intervjuerna, det 
vill säga vad de förväntades prata om. Detta anser jag har bidragit med att de intervjuade har 
känt sig mer trygga i situationen och tagit mig mer på allvar, än om de inte hade fått mer 
information än den jag gav dem via telefon. För att undvika att personerna i fråga skulle söka 
information och förbereda sina svar in i minsta detalj inför intervjutillfällena, skrev jag inte 
med några av de fullständiga frågor som finns med i intervjuguiden. Syftet med detta var att 
se hur intervjupersonerna reagerade för första gången på frågorna och att skapa större 
förutsättningar för naturliga och ärliga svar. Att jag inte förberedde deltagarna helt och hållet 
på intervjuns innehåll lät jag dem veta i de e-mail jag skickade, och på så vis hade de 
möjlighet att dra sig ur. (Ekström och Larsson, 2000:70) 
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Genomförandet av intervjuerna 
Jag har spelat in hela intervjuerna på band, men har även fört noggranna anteckningar under 
intervjuernas gång. För att spinna vidare på den trygga känslan jag skapade redan innan 
intervjuerna frågade jag alltid i början av en intervju, om det var okej för den som skulle bli 
intervjuad att jag spelade in samtalet. Nästa steg i intervjun har varit att ge intervjupersonen 
tid för att berätta om sitt företag och sina arbetsuppgifter. Detta för att få en bättre förståelse 
för den intervjuades arbetssituation och på vilka sätt till exempel organisationsstrukturen kan 
ha inflytande över det som kommer fram under intervjuerna. Jag har sedan anpassat frågorna i 
intervjuguiden efter varje enskild situation, i de fall där intervjupersonen har berättat mycket 
fritt om företagets kommunikation och marknadsföring på Internet har jag inte behövt ställa 
alla förberedda följdfrågor, medan jag i vissa fall har fått styrt intervjun mer eftersom alla 
intervjupersoner inte har berättat utförligt om studiens olika inriktningar. Under varje intervju 
har jag ställt några specifika frågor som har riktat sig till varje enskild person jag har 
intervjuat och som har varit anpassade efter företaget personen i fråga arbetar på, oftast har 
jag kommit på dessa frågor under intervjuerna som följd av något som intervjupersonen har 
berättat om. (Wallén, 1996:76) Detta har varit en metod för mig att skaffa så bra underlag för 
tolkning och förståelse som möjligt. Under hela intervjun har jag aktivt lyssnat och då något 
har varit oklart för mig av det som intervjupersonen har sagt, har jag bett om en tydligare 
förklaring. Jag har också bekräftat sådant som jag har uppfattat, genom att då och då ge en 
kort sammanfattning av det den intervjuade har berättat. Mitt genomförande av intervjuerna 
stämmer väl överens med det Christianson, Engelberg och Holmberg (i Östbye m.fl., 
2004:105) säger: 
 
”Ett aktivt lyssnande innebär att man måste ställa frågor, men inte fråga enbart då det 
förekommer oklarheter, utan även när man anser att man har förstått. Det senare är 
betydelsefullt för att bekräfta den andre som person, hans uppfattningar och känslor, ja, ge 
sändaren ett kvitto på att man har fattat budskapet rätt. Att göra korta sammanfattningar av 
vad sändaren har förmedlat innebär också att man bekräftar denne, och man visar därmed att 
man söker förståelse. Aktivt lyssnande visar man med fördel genom hummanden, öppen 
kroppshållning, deltagande mimik och nickningar, och inte minst genom en lugn 
förtroendegivande ögonkontakt.” 
 
Efter intervjuerna 
Efter varje intervju har jag lyssnat igenom bandet och skrivit ner sådant som jag har missat att 
få med i mina anteckningar från intervjutillfället. Jag har sedan gjort en utförlig 
sammanfattning av det som jag har fått reda på under intervjun. Detta innebär bland annat att 
jag har tillåtit mig att utesluta delar av intervjun som jag redan under intervjutillfället insåg 
saknar betydelse för analysen. Sammanfattningarna innehåller både citat och berättande text, 
men tar alltså inte upp ovidkommande utvikningar. Detta kan antagligen ses som en brist av 
vissa som föredrar att alla samtalsintervjuer skrivs ut ”in extenso”, det vill säga att alla ord 
som uttalas skrivs ner och att pauser samt upprepningar belyses. Jag är dock säker på att jag 
har tagit med allt det som är viktigt för denna studie. Som en bekräftelse på detta har jag 
sedan skickat sammanfattningarna via e-mail till dem jag har intervjuat och bett dem om att 
höra av sig om de anser att något inte stämmer och/eller tyder på att jag har missuppfattat det 
de har sagt. (Ekström och Larsson, 2000:64-65) 
 

4.1.2 Kvalitet 
För att ge studien hög validitet och reliabilitet, det vill säga giltighet och tillförlitlighet, har jag 
använt olika kvalitetssäkrande metoder, som passar för min huvudsakliga metod ”kvalitativa 
intervjuer”.  
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Öppenhet ger förtroende och trygghet 
Som jag tidigare har nämnt har jag under arbetet med intervjuerna tänkt på att skapa trygghet 
för intervjupersonerna. Redan vid de första kontakterna med deltagarna i studien försökte jag 
skapa förtroende och på så vis också förståelse för uppsatsen. Jag var tydlig och öppen då jag 
berättade om syftet med studien, men som jag skrev i avsnittet ”Kvalitativa intervjuer” gick 
jag inte i detalj in på vilka frågor jag ville ha svar på innan intervjutillfällena. Jag anser ändå 
att jag höll mig inom de etiska ramarna, eftersom jag var öppen med att jag inte ville ge dem 
alla frågor i förväg. För att nå fram till intervjupersonernas innersta meningar och 
uppfattningar har jag hela tiden strävat efter att skapa ett gemensamt förtroende mellan mig 
och de intervjuade. Jag har upplevt det som att detta har bidragit med att de har varit öppna 
och uppriktiga. 
 
För att vidareutveckla hur mitt arbete med att skapa trygghet för de intervjuade har gått till, 
vill jag säga att jag håller med Mats Ekström och Larsåke Larsson (2000:70) om att detta 
påverkas av flexibelt och ödmjukt bemötande inför och i intervjusituationen. Genom att jag 
informerade intervjupersonerna om studien både via telefon och via e-mail samt i samband 
med intervjuerna, tillmötesgick jag vanligt förekommande önskemål. Då någon av deltagarna 
har haft önskemål utöver dessa har jag försökt att så bra som möjligt ta hänsyn till dem, till 
exempel att en av dem jag skulle intervjua hellre ville bli intervjuad via telefon än face to 
face. 
 
För att få reda på så många egna reflektioner som möjligt från intervjupersonerna och för att 
hålla en vänlig och värdig stil, har jag låtit de intervjuade associera och utveckla sina 
resonemang efter eget huvud. (ibid.) 
 
Jag har för förtroendets skull gentemot intervjupersonerna och de företag som har ställt upp i 
undersökningen låtit både intervjupersoner och företag vara anonyma. Även detta har varit ett 
led i att skapa trygghet och ge större förutsättningar för djupa och sanningsenliga svar. Jag är 
medveten om att anonymiteten också kan ses som en svaghet för studien, då jag i och med 
detta försummar viss öppenhet gentemot dem som tar del av uppsatsen och på så vis drar ner 
reliabiliteten. 
 
Öppna frågor bättre än slutna 
Att som forskare vara helt opartisk och objektiv anser jag är i princip omöjligt. Det är därför 
extra viktigt att efterstäva objektivitet så långt det är möjligt. Ett sätt som jag har tillämpat är 
att undvika ledande frågor i de intervjuer jag har gjort. Jag har försökt att utforma frågorna så 
att de inbjuder till mer än ett ja- eller nej-svar, det vill säga de flesta frågor jag har ställt har 
varit så kallade öppna frågor. Min intervjuguide genomsyras dock inte av detta helt och hållet, 
nu i efterhand har jag lagt märke till att ett par av frågorna är en aning ledande eftersom de är 
slutna. 
 
Mättnad 
Trots att jag inte har genomfört mer än sex intervjuer, och mitt mål från början var att 
intervjua minst åtta personer, har jag märkt en mättnad i det material jag har samlat in. Alla de 
sex intervjuade personerna har lagt vikten vid exakt samma sak, vilket jag presenterar i 
kapitlet ”Resultat och analys”. Trots att det har funnits vissa skillnader mellan intervjuerna 
har jag fått samma svar från alla intervjupersonerna på studiens övergripande frågeställning. 
Jag anser därför att det material jag har samlat in är tillräckligt fylligt för att ge trovärdiga och 
intressanta resultat. Så hade inte fallet varit om syftet med studien var att finna 
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generaliserbarhet och stor bredd. (ibid., 2000:73-74) 
 
Respondentvalidering 
Jag har som sagt låtit de intervjuade läsa och kommentera de sammanfattningar jag har gjort 
av intervjuerna. De kommer även att få ta del av hela uppsatsen. Att jag gav dem möjlighet att 
granska det jag skrivit om vad som sagts i intervjuerna gjorde jag för att kunna vara säker på 
att jag har förstått dem rätt. Detta har inte inneburit att jag har ändrat hela utsagor i efterhand. 
(ibid. , 2000:75) 
 

4.2 Urval 
För att ge studien det djup dess syfte eftersträvar har mina urval inneburit några viktiga 
avgränsningar. Jag har genom urvalen selekterat fram en grupp intervjupersoner som är 
ändamålsenliga för syftet med denna studie. (Ekström och Larsson, 2000:56) 

 
4.2.1 Business- to businessföretag 
Ett av urvalen för denna studie är att jag har inriktat den på business- to businessföretag. 
Anledningen till detta är, liksom jag skriver i avsnittet ”Avgränsning” i kapitlet ”Inledning”, 
framförallt att min uppdragsgivare Strateg Interactive främst har business- to businessföretag 
som kunder och därför är extra intresserade av att veta mer om hur de tänker kring 
kommunikation och marknadsföring på Internet. 
 
Olika branscher 
Jag har däremot valt att inte begränsa mig till någon speciell bransch, utan har istället 
strategiskt valt ut de företag jag har tagit kontakt med, utifrån tanken att de fyra företagen ska 
vara verksamma inom olika branscher. Detta urval skulle kunnas säga vara en sorts 
variationsurval, då jag har eftersträvat en bredd inom business- to businessområdet (Ekström 
och Larsson, 2000:56-57). Jag har genomfört mina intervjuer hos en livsmedelsgrossist, ett 
internationellt teknikkonsultföretag, ett ledande företag inom värmepumpsbranschen och en 
världsledande organisation som utvecklar drivsystem och tillhandahåller service av 
produkterna. Att jag har valt att ha med företag inom olika branscher, ger större möjlighet till 
att resultaten är generaliserbara på business- to businessföretag överhuvudtaget. Som jag 
tidigare nämnt är min avsikt med denna studie inte att lyfta fram generaliserbara resultat, men 
finns det möjlighet till det så anser jag att det är en fördel. 
 
Företagens storlek 
Ett annat urval jag har gjort är valet av storlek på de företag jag kontaktade. Tillsammans med 
Strateg Interactive kom jag fram till att företagen skulle som minst ha 500 miljoner kronor i 
omsättning per år.  
 
Lokalisering 
Studiens urval har även innefattat en slags bekvämlighetsteknik, vad gäller avståndet till 
intervjupersonerna (Ekström och Larsson, 2000:58). Till att börja med kontaktade jag de 
aktuella företagens närmsta kontor, i förhållande till Karlstad. Jag har dock inte sett det som 
ett måste att de personer jag har intervjuat ska arbeta i närområdet. Av de sex 
intervjupersonerna arbetar två i Örebro, tre i Värmland och en i Stockholmsområdet. 
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4.2.2 Kommunikation och webb som arbetsuppgifter 
Som jag skrev i ”Inledningen” arbetar de personer jag har intervjuat med 
information/kommunikation/marknad och/eller IT/webb. Detta urval, som är strategiskt, har 
jag gjort för att få svar på studiens frågor från personer som själva arbetar med 
kommunikation och/eller webb. Mitt mål var att intervjua dels någon ansvarig över 
kommunikation/information och/eller marknadsföring, dels någon ansvarig över IT och/eller 
webb inom varje företag jag kontaktade. Tyvärr var det inte möjligt att intervjua två personer 
från alla de fyra företagen. 
 
4.3 Analys av resultat 
Jag har under hela arbetets gång, från utvecklandet av teoridelen, intervjuguiden och metoden 
till intervjutillfällena och sammanställningen av intervjuerna, tänkt analyserande. Det största 
arbetet med analysen kunde jag påbörja då jag hade gjort alla de sex intervjuerna och började 
se samband och avvikelser dels mellan dessa, dels mellan dessa och uppsatsens teoretiska 
kapitel. 

 
4.3.1 Sammanfattningar 
Som jag skriver i metoddelens avsnitt ”Genomförandet av intervjuerna”, förde jag noggranna 
anteckningar under hela intervjuerna och spelade även in det som sades. Direkt efter varje 
intervju skrev jag ner så mycket som möjligt från intervjun och så fort jag fick tid till att 
lyssna igenom inspelningen av intervjun, sammanförde jag mina anteckningar med allt annat 
som var intressant för studien.  Jag anser att detta har varit en viktig del i processen med att 
analysera materialet. 
 

4.3.2 Kategorier 
 Jag har efter sammanfattningarna av intervjuerna lagt mycket tid på att lyfta fram likheter och 
avvikelser mellan vad de olika intervjupersonerna har sagt. Under denna process har jag 
funnit mönster i materialet och har utifrån dem och de områden intervjuguiden innehåller, 
sedan delat in materialets innehåll i olika kategorier. Kategorierna har varit utgångspunkter 
för många av de rubriker uppsatsens analys- och resultatdel innefattar. (Ekström och Larsson, 
2000:66) 
 

4.3.3 Tolkning och teorianknytning 
Jag har också lagt stor vikt vid att tolka materialet och jämföra det med de teorier jag har 
tillämpat i uppsatsen. Utifrån de teorier uppsatsen bygger på, har jag alltså tolkat materialet 
och knutit samman det med de teoretiska tankar jag presenterar i kapitlet ”Teori”. (Ekström 
och Larsson, 2000:66) 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel redovisar jag vad intervjuerna har gett denna studie, samt tolkar och analyserar resultaten. 

 
 
Citatet ”Kommunikationsmöjligheterna mellan såväl bekanta som obekanta människor har 
ökat, men vad människorna väljer att göra med dessa möjligheter är inte givet” som finns 
med i uppsatsens teoriavsnitt 3.1.2 passar bra som introduktion till detta resultat- och 
analyskapitel. Då jag påbörjade denna studie och studerade tidigare teorier med anknytning 
till kommunikation och marknadsföring på Internet, hade jag bilden av att de flesta företag här 
i västvärlden dagligen kommunicerar via Internet och att marknadsföring på World Wide 
Web är något som de flesta satsar på. Intervjuerna jag har genomfört har dock gett mig en helt 
ny uppfattning, trots att de möjligtvis enbart säger något om just de business- to 
businessföretag som ingår i studien. Enligt intervjupersonerna är det nämligen ovanligt att de 
organisationer de arbetar inom kommunicerar med sina kunder via webben, däremot använder 
de alla e-mail som kommunikationsmedel. Då dessa sex business- to businessföretag 
kommunicerar sin organisationskultur och sina övriga budskap på World Wide Web är det 
framförallt, och för vissa av dem uteslutande, på den egna webbplatsen. Inget av företagen 
satsar heller på marknadsföring på webben i särskilt stor utsträckning. 
– Vi marknadsför oss nästan inte alls på andra webbplatser än vår egen hemsida. Vår 
marknadsföring på Internet har sett ut på samma sätt i flera år. Det är inget tekniskt 
avancerat vi gör, det har gått att göra i över 10 år det vi gör, säger IT-ansvarig inom ett 
företag som har verksamheter runt om i hela världen. 
 
De resultat jag har fått genom de kvalitativa intervjuerna tyder enligt mig på att den nya 
kommunikationsmiljön som ingår i Castells (2001) teori inte är fullt så självklar och synlig för 
alla business- to businessföretag. För de fyra företagen jag har genomfört intervjuer på är 
Internet ingen given plats för nätverksskapande och bevarande av kontakter. Redan 1995 
framförde teoretikern Mitchell att datorbaserade samtal och kontakter skulle bli allt mer 
tilltalande i och med kommunikationsteknikens utveckling, men genom denna studie har jag 
nu fått insikt i att det i slutet av år 2007 inte alls är nödvändigt och inte heller särskilt 
intressant med kontakt via nätet för business- to businessföretag. 
 

5.1 Webben – en presentationsplats och 
informationskälla 
Följande citat, från en av studiens intervjuer, representerar en allmän bild av hur de personer 
jag har intervjuat upplever att de business- to businessföretag de arbetar på använder sig av 
webben: 
– På webben presenterar vi företaget, våra förmåner och produkter. I övrigt är 
kommunikationen och marknadsföringen baserad på personlig kontakt. Vi använder Internet 
som en supportplats, där intressenter kan se en övergriplig informationskälla, där de kan 
hitta kontaktuppgifter. 
 
Istället för att satsa på att skapa dialog med kunderna och marknadsföra sig på webben menar 
de personer jag har intervjuat att företagen de arbetar inom, ser och använder webben mer 
som en presentationsplats och informationskälla. Med presentationsplats syftar jag på att 
intervjupersonerna har sagt att företagen till största delen använder sina hemsidor till att 
presentera företaget och dess produkter. Som sagt, verkar det inte alls vara vanligt att de 
använder World Wide Web till att marknadsföra sig utanför de egna webbplatserna. De 
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intervjupersoner som har omtalat webben som en informationskälla har förklarat att deras 
företag fortfarande fokuserar mer på envägskommunikation än interaktivitet för användarna. 
De använder webben till en plats att lägga ut information på men även till att själva finna 
information. Så här beskriver en av intervjupersonerna detta: 
– Jag ser inte Internet som ett forum för kommunikation för oss, utan snarare som en stor 
informationskälla där vi söker reda på mycket. På så vis är Internet ett otroligt viktigt 
hjälpmedel för oss. Internet håller oss uppdaterade inom branschen och om våra 
konkurrenter. 
 

5.2 Ingen mening med att marknadsföra sig på 
webben 
– Vi jobbar med business to business, vilket innebär att den marknadsföring vi gör är 
relationsbaserad. Vi jobbar alltid nära kunden. I praktiken jobbar vi inte i någon större 
utsträckning med marknadsföring på Internet. Jag skulle snarare säga att det vi gör på 
Internet är att vi presenterar företaget. 
 
En annan förklaring, som intervjupersonerna ger, till att business- to businessföretagen inte 
satsar särskilt mycket på att marknadsföra sig på World Wide Web är att de redan är 
tillräckligt kända inom sina branscher. 
– De som ska känna till företaget, känner redan till det, är en kommentar som på ett eller 
annat sätt framkommer under alla intervjuerna. 
 
Detta tolkar jag som att Bruzelius och Skärvads (2004:214) ord om att Internet möjliggör att 
kommunikation med externa intressenter kan ske på helt nya sätt, är ointressant för business- 
to businessföretag. Det vore dock dumt av mig att säga att detta gäller för alla business- och 
businessföretag. Att det ändå finns ett visst intresse och behov för att finnas med på webben 
visar detta citat från en av de intervjuade: 
– I Rekryteringsprocessen av medarbetare, alltså konsulter, blir det allt viktigare att synas på 
webben. 
 
Samma intervjuperson är ganska säker på att företagets marknadsföring kommer att gå mer 
mot reklam i form av banners och att tidningsannonserna kommer minska. Han säger också 
att nyhetsbreven på webben blir vanligare. 
 

5.3 Extranät – ett fenomen som blir vanligare 
I kapitlet ”2. Bakgrund” i detta arbete berättar jag att färsk statistik visar på att extranät är 
något som svenska företag använder sig allt mer av. Trots att intervjuguiden till denna studie 
inte innehåller någon fråga som berör detta har flera av intervjupersonerna fört extranät på tal. 
På ett av de internationella business- to businessföretagen jag har besökt, använder de sig av 
projektwebbplatser. De har ett system som möjliggör för medarbetarna att kunna skapa nya 
webbsidor för särskilda projekt. På dessa sidor kan de berörda personerna, inklusive kunden, 
logga in och kommunicera med varandra samt ta del av projektinformation. Där kan de även 
ladda upp sådan information som företaget anser är för riskabelt att skicka via e-mail. Om 
detta säger IT-ansvarig, för ett av organisationens områden: 
- För kommunikation med leverantörer och kunder via Internet använder vi oss bland annat 
av projektplatser på webben. En sådan projektplats är mest tänkt som ett ställe för att utbyta 
information på som man annars skulle ha skickat med e-post. För att slippa skicka stora filer 
över e-post, är det här ett väldigt bra alternativ. Vem som helst på företaget kan skapa en 
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sådan här projektsida, men än så länge används detta väldigt lite. Jag tror det kommer bli 
vanligare med sådana här extranät. 
 
Intervjupersonen som arbetar med strategisk planering och kommunikation på samma företag, 
berättar även han om dessa projektwebbplatser: 
– Där kan vi ladda upp ritningar med mera och presentera olika förslag på produktlösningar. 
 
På ett annat företag, närmare bestämt ett internationellt teknikkonsultföretag, intervjuar jag en 
webbansvarig. Han berättar att företagets kontakter med kunderna framförallt sker genom att 
de träffas, men att deras projektarbeten ofta bidrar med kontakt via Internet. 
– Vi jobbar i projekt och kontaktytorna i projekten är till stor del digitala, säger den 
intervjuade. Det går snabbt åt det hållet. Vi använder oss ännu inte av projektplatser, men det 
finns absolut med i tankarna och skulle vara bra även i marknadsföringssyfte, säger han. 
 
På liknande vis som projektwebbplatserna har ett annat av de sex företagen, som ingår i 
studien, utvecklat en del av sin webbplats till ett kommunikationsforum. Där finns vissa 
tjänster som enbart återförsäljarna kan ta del av. Via hemsidan kan de nämligen logga in sig 
på ett extranät, där de kan beställa produkter, följa sina leveranser och hålla koll på sin 
säljstatistik med mera. För att göra webbplatsen till ett populärt forum för återförsäljarna har 
företaget lagt ut vissa lockbeten, till exempel kan de där se en 20-i-topplista över 
organisationens bästa återförsäljare. Kommunikationen som detta företag för via webben ser 
de själva som ett bra komplement till de traditionella kommunikationsformerna. Dess 
kommunikation är överhuvudtaget mer inriktad på återförsäljarna än slutkunderna. Det är i sin 
tur återförsäljarna som har den största kontakten med slutkunderna. Samma företag har på sin 
hemsida utvecklat en sida med ”Svar på vanliga frågor”. Syftet med denna är att intressenter 
ska kunna få så bra information som möjligt då de besöker företaget på webben. 
 

5.4 Internet – ingen ersättning av andra 
kommunikationsmedel 
De personer jag har intervjuat har alla uttryckt att Internet inte ersätter användning av andra 
kommunikationsmedel, men att kommunikationen via Internet fungerar som ett bra 
komplement. Flera av dem nämnde även att mycket av det som kommuniceras via telefon lika 
gärna, och enligt några av dem mer än gärna, kan ske på Internet till exempel via e-mail. 
Företaget med sidan ”Svar på vanliga frågor”, på sin webbplats, har märkt av att 
telefonsamtalen angående allmänna frågor har minskat i takt med att hemsidans popularitet 
har ökat, men frågor angående sådant med mer teknisk karaktär får de oftast via 
telefonsamtal. En av de andra intervjupersonerna menar dock att kommunikationen ständigt 
ökar i alla kanaler och att nya former av kommunikationskanaler inte minskar informations- 
och kommunikationsflödet i andra. Liksom Jansson (2004) skriver att medierade upplevelser 
sällan minskar människan begär efter ”det verkliga”, snarare tvärtom, är det alltså så enligt 
denna intervjuperson att kommunikation via Internet inte minskar begäret efter att 
kommunicera via andra äldre kommunikationsmedel. Detta bekräftas ytterligare av att ett av 
de andra företagen som ingår i studien, inte har märkt av någon som helst minskning av 
telefonsamtalen under de senaste åtta åren, vilket är den totala tiden för hemsidans 
befintlighet.  Under en av de två intervjuerna där, sades följande: 
– Det är svårt att förmedla samma information via nätet som via telefon. Det går inte att få 
med all den information som kunden kräver och jag är övertygad om att telefonsamtalen inte 
kan ersättas. 
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Under en av de andra intervjuerna för denna uppsats framfördes att kontakt via enbart till 
exempel e-mail innebär större risker för att relationen mellan företaget och kunden inte ska 
fungera i längden. 
 

5.4.1 Bra komplement 
Trots att webben inte ersätter något annat kommunikationsmedel helt och hållet, så fungerar 
det som sagt väldigt bra som komplement och bidrar på många sätt med underlätta företagens 
kommunikation, marknadsföring och informationsspridning. 
– Internet som kommunikationsmedel är väldigt positivt för våra återförsäljare, eftersom de 
när som helst på dygnet kan få information där. Vi har märkt att fler vänder sig till hemsidan, 
och jag tror att det kommer att bli ännu vanligare, säger en person som dagligen arbetar med 
marknadsföring. 
 
Hon berättar även att webben underlättar företagets business- to businessrelationer på så vis 
att den är en ytterligare plattform för kontakt. Som jag sagt tidigare i detta arbete presenterar 
Castells (2001) att vissa studier från år 2000 tyder på att Internet fungerar effektivt för att 
bevara och utveckla svaga förbindelser, som annars antagligen skulle gå förlorade. Min 
tolkning av detta är att det är mycket klokt av det sistnämnda företaget att faktiskt nyttja 
webben som ett ställe för ytterligare kontakter. En av de andra intervjupersonerna anser att 
man kan kommunicera med kunden via Internet när man har haft ett eller flera personliga 
möten. 
– Om man kan mötas face to face till att börja med, så kan man sedan spinna vidare på 
relationen via mindre ”rika” kommunikationsmedel, säger han. 
 
Att Internet ses som ett bra komplement till andra kommunikationskanaler och inte har någon 
större inverkan på hur andra kommunikationsmedel används visar på sätt och vis att den 
statistik från slutet av 1990-talet, som Sören Holmberg och Lennart Weibull (2000) 
presenterar i sin bok Det nya samhället, än idag stämmer.  

 
5.5 Inga informella kanaler 
Intervjuerna har även gett mig svar på om business- to businessföretagen använder sig av 
några informella kontaktkanaler på Internet. Ingen av de sex intervjupersonerna tror att 
informella kanaler för kommunikation via nätet används av företagen. En av 
intervjupersonerna berättar att organisationen han arbetar inom ibland använder sig av 
kommunikationsteknik med Internet som bärare, till exempel IP-telefoni och 
videokonferenser, men enligt honom används dessa kommunikationsformer enbart internt 
bland medarbetarna. Den sista personen jag intervjuar för uppsatsen säger att han har haft 
tankar på att skapa en sorts community för organisationens business- to businessrelationer. 
Han nämner också att han gärna låter sig inspireras av olika communities då han arbetar med 
att förbättra företagets webbplats. För att hålla ordning på all information på webben, menar 
den intervjuade att det antagligen krävs mer av det han kallar för ”gästboksvarianten”. Han 
syftar här på sådana dialogsidor som till exempel olika communities har, där man på ett enkelt 
och övergripande sätt kan se vad man har haft för dialog med andra tidigare och på samma 
sida kan svara på inlägg från andra. Jag tolkar detta som att intervjupersonen menar att vissa 
strukturer för hur privatpersoner kommunicerar i informella kanaler på Internet, kan vara 
användbara även på business- to businessföretagens hemsidor. 
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5.6 Förhoppningar om att visa 
framfötterna på Internet 
”De rätta sätten att använda Internet har blivit en viktig källa till produktivitet och 
konkurrensförmåga för alla slags affärsverksamheter” (Castells, 2001:75) 
 
Jag har under intervjutillfällena fått intrycket av att alla de sex intervjupersonerna ser en stor 
potential hos Internet som plattform för kommunikation och marknadsföring, men att de 
upplever att organisationerna de arbetar inom inte riktigt är redo för det. En av de intervjuade, 
som arbetar med strategisk planering och kommunikation inom ett världsomspännande 
företag, säger att: 
– Problemet ligger i att det är svårt att komma fram till hur vi ska använda oss av webben 
och Internet på bästa sätt. 
 
På frågan om hur företaget kommunicerar på webben svarar han: 
 – Jag tror att vi skulle kunna göra det bättre än vad vi gör. 
 
Alla de sex intervjupersonerna har sagt att de gärna ser att deras kommunikation och 
marknadsföring på World Wide Web ökar. Personen som ansvarar för information och 
marknadsföring i organisationen där det inte har märkts av någon minskning av 
telefonsamtalen under den tid företagets hemsida har funnits, har ändå en förhoppning om att 
hemsidan ska fungera som informationskälla och kommunikationsmedel för kunderna, så att 
viss administration minskar i omfattning och på så vis underlättar företagets övriga arbete. 
Aningen motsägelsefullt säger han också att företaget inte har några större ambitioner att 
börja kommunicera mer via Internet, men att de gärna vill att kundernas beställningar ska 
göras på webben istället för via telefon. 
– Då kan vi lägga mer tid på andra komponenter som stärker relationerna till våra kunder via 
personlig kontakt, säger den intervjuade. 
 
Känslan jag har fått när jag har gjort intervjuerna är att nätverkssamhället skapar osäkerhet 
och att dessa företag ännu inte har vågat göra ett konkret vägval i hur de ska förhålla sig till 
Internet som kommunikationsmedel och plattform för marknadsföring. De flesta av 
intervjupersonerna är medvetna om att förändringarnas och nätverkssamhällets tid kräver nya 
sätt att tänka kring kommunikation, men organisationerna i stort har inte vädrat in de nya 
vindarna som Eriksson (2005) skriver om. Att det som var aktuellt under gårdagen kanske är 
helt förkastligt idag kan upplevas som skrämmande och för dessa business- to businessföretag 
ligger fokus till stor del fortfarande kvar på Internet som det enormt stora bibliotek 
Martinsson (i Dahlgren, 2002:259) menar att Internet tidigare var. 
 
Den sistnämnda intervjupersonen berättar att företaget vet att Internet skulle kunna fungera 
som ett väldigt effektivt komplement till andra kommunikationsformer, men att de ser att 
deras kunder inte är mottagliga detta nya sätt att hålla kontakt på. IT-ansvarig på samma ställe 
menar dock att mottsättningarna mot Internet som kommunikationsmedel är ett internt 
problem, och alltså inte orsakat av kunderna. Personligen vill han att företaget ska satsa mer 
på att göra kunderna intresserade av hemsidan som kommunikationsmedel. 
– Vi borde givetvis vara mer aktiva på webben, men för det krävs engagerad personal och 
bättre internt arbete med det. Den största skurken i dramat är vi själva, säger han. Vi har 
personal som inte förespråkar kommunikation på nätet. Idag letar vårt företag snarare fel än 
fördelar med det. De försöker hitta orsaker till att inte använda webben. 
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Den press och de sociala krav som enligt Jansson (2004) kan uppstå i och med 
nätverkssamhällets framväxt, och som finns med som undermening i det citat detta avsnitt 
inleds med, har jag tydligt märkt av under intervjutillfällena. Personerna jag har intervjuat har, 
som man bland annat kan tyda av citaten här över, en stark förhoppning om att företagen de 
arbetar på ska våga ”visa framfötterna” på Internet, men känner sig osäkra inför hur de ska 
lyckas få in det positiva tänket kring kommunikativt engagemang på Internet. Samtidigt som 
de har sagt att business- to businessaffärerna inte är i behov av kommunikation och 
marknadsföring via Internet, har de varit noggranna med att även säga något positivt om 
Internet som kommunikationsmedel och framföra att de själva vill att organisationerna ska bli 
bättre på att använda sig av Internet i kommunikations- och marknadsföringssyfte. Detta kan 
självklart ha stark koppling till att de personer jag har intervjuat själva arbetar med 
kommunikation, marknadsföring och/eller webb och därför ser potential hos till exempel 
webben som kommunikationskanal, men jag tror även att det är många sociala förväntningar 
som ligger bakom deras uttalanden. En av de intervjuade tror och hoppas att förutsättningarna 
för att företaget ska lyckas med kommunikation på nätet har förbättrats om 10 år. 
– Då har våra kunder blivit mer datorvana och kommit in i ”tänket” kring kommunikation via 
nätet, mycket på grund av att den äldre generationen har försvunnit från jobben då, menar 
han. 
 
Med dessa ord ger intervjupersonen mig uppfattningen om att företaget inte kommer att satsa 
något mer på kommunikation via nätet förens om cirka 10 år eftersom det ändå inte är någon 
idé nu när kunderna inte är mottagliga detta. Han menar att företaget har lagt ner mycket 
pengar och energi på att göra webbplatsen attraktiv som informationskälla och 
kommunikationsplattform, men att de inte har lyckats få tillräckligt med gensvar från 
kunderna. Det är uppenbart att det för denna intervjuperson och även för de andra jag har 
intervjuat är viktigt att poängtera den stora viljan till att få igång kommunikationen på 
webben. Trots att de också har sagt att kommunikation och marknadsföring på Internet inte 
behövs för deras business- to businessverksamheter, anser jag att detta visar på att Janssons 
(2004:34) ord om att kontrollen av informationsflöden har blivit en avgörande maktfaktor, 
även speglas bland business- to businessföretag. 
 

5.7 Personlig kontakt - oersättlig 
Studiens alla intervjupersoner har varit tydliga med att framföra hur betydelsefull de anser att 
den personliga kontakten, med andra ord de personliga mötena mellan dem och deras kunder, 
är för de verksamheter de arbetar inom. De har alla berättat att den interpersonella 
kommunikationen mellan dem och deras kunder face to face, är oersättlig och att den är en 
viktig förutsättning för business- to businessaffärerna. Intervjuerna har gett mig insikt i att 
Internets tillkomst som kommunikationsmedel inte alls leder till att business- to 
businessföretag överger direktkommunikationen. Snarare verkar Internets framväxt som 
kommunikationsmedel bidra till att business- to businessföretagen är extra måna om de 
personliga mötena. På de business- to businessföretag jag har inkluderat i denna uppsats går 
det alltså inte att applicera den negativa kritiken riktad mot Internet som bland annat säger att 
människor överger direktkommunikationen i verkliga miljöer (Castells, 2001:125). 
 

5.7.1 Långa processer kräver täta och nära kontakter 
Jag har som sagt gjort intervjuer på fyra olika företag, inom fyra helt skilda branscher, med 
den gemensamma nämnaren att de alla arbetar med business to business. Trots de olika 
branscherna har alla de sex intervjupersonerna sagt att den personliga kontakten är speciellt 
viktig på grund av att de affärer deras företag arbetar med kräver långa processer, där det 
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handlar om att skräddarsy produkt/tjänst efter varje enskild kund. 
–Den personliga kontakten är oersättlig . Vi gör skräddarsydda produkter och lösningar för 
varje kund. Våra produkter är inga varor man kan lyfta från en hylla. Varje produkt handlar 
om att hitta vad som är rätt för kunden, vilket betyder att den personliga kontakten är oerhört 
betydelsefull för oss, säger en av de intervjuade. 
 
 Jag kan inte utifrån enbart detta säga att det är så här för business- to businessföretag över 
lag, men jag anser att det stämmer överens med vad man kan läsa om business to business på 
webbplatsen Wikipedia – att många gånger ser dessa företag sina kunder och leverantörer som 
samarbetspartners som de skapar nätverk med. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Business-to-
business) De intervjuade beskrev nämligen relationen mellan dem och deras kunder, även i 
vissa fall deras återförsäljare och leverantörer, som något långvarigt med krav på underhåll i 
form av täta och nära kontakter. De menade att samarbetet som business- to 
businessrelationerna innebär, i princip är beroende av face to facekommunikation, och att 
processerna mellan dem och deras kunder fram till köp inte skulle kunna fullföljas på samma 
sätt om kommunikationen till största delen ägde rum på Internet. En av de fyra personerna jag 
har intervjuat nämnde att det är samtalsämnena med störst dignitet för affärerna som kräver 
att säljare och kund möts face to face, medan de mindre detaljerna i säljprocessen med fördel 
kan kommuniceras via telefon eller Internet. Vad som är av störst dignitet skiljer sig självklart 
mellan de olika företagens verksamheter. 
 
Vikten av den personliga kontakten fanns med som en röd tråd genom alla de sex intervjuerna 
jag genomförde. Trots att jag förde samtalen framåt och gav varje person som jag intervjuade 
möjlighet till att prata om alla de olika tematiska områdena, återkom intervjupersonen alltid 
till att poängtera hur inflytelserik den personliga kontakten är på business- to 
businessrelationerna. Följande citat anser jag speglar detta bra: 
– Kommunikationen på Internet likställer jag med reklamutskick. Det är svårt att skapa den 
personliga kontakten via webben, egentligen helt omöjligt, säger han. Fingerkänslan i 
branschen gör webbkommunikationen svårfungerande. 
 
Själv tolkar jag detta som att det är viktigt för business- to businessföretagen, åtminstone för 
dem jag har haft kontakt med under denna studie, att så långt som möjligt försvara betydelsen 
av den personliga kontakten och att framföra dess oersättlighet. 
 

5.7.2 Personliga möten – en viktig del för eftermarknaden 
 Kommunikationen i form av personliga möten, och även via telefon, är enligt de intervjuade 
inte bara väsentlig under förloppet fram till affär utan också efteråt. Tre av de fyra business- 
to businessföretagen som ingår i denna studie, säljer produkter/tjänster som de även erbjuder 
service av efter köp. En förklaring till att den personliga kontakten är kontinuerligt central för 
alla de fyra företagen, är att de företag som köper produkter/tjänster av dem oftast är 
återkommande kunder. 
 

5.7.3 Webben  
– inget ställe för business- to businesskontakter 
Enligt intervjupersonerna anser de företag de arbetar på att webben inte är att föredra som 
plattform för business- to businesskontakter, de menar att inget kan mäta sig med de 
personliga mötena. Däremot kan de alla tänka sig att använda Internet som en ytterligare yta 
för kontakt. 
– Jag tror aldrig att webben kan ersätta de personliga mötena med våra kunder, men däremot 
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kan jag se att vi skulle kunna utveckla vår supportfunktion på Internet, säger en av 
intervjupersonerna. 
 
En av frågorna i intervjuguiden är ”vilka skillnader kan du se mellan kontakten ni för via 
Internet och den kontakt som ni sköter via telefon eller genom att träffas face to face?”. För 
det första så har det under intervjuerna visat sig att kontakt via Internet med kunderna inte är 
speciellt vanligt förekommande för dessa företag, för det andra har de intervjupersoner som 
har försökt svara på frågan och förklara skillnaden menat att dessa olika former av kontakt i 
princip är ojämförbara. Jag fick också uppfattningen om att det oftast blir mindre viktiga saker 
som kommuniceras via Internet. Jag anser att följande citat, som jag har lyft fram från ett av 
intervjutillfällena, sammanfattar det hela väldigt bra: 
– Det är stor skillnad mellan att kommunicera genom direktkontakt och via Internet. Mycket 
inom vår bransch måste kommuniceras vid personliga möten. Jag tror inte att man kan sköta 
det över Internet, säger intervjupersonen. När vi säljer våra produkter sker det nästintill 
uteslutande med personlig kontakt. Jag tror att det är främmande både för oss och för kunden 
att vi skulle göra det via webben. För att ja, det är ju så mycket frågor, det är så mycket saker 
som ska redas ut, som jag tror att man reder ut genom ett personligt möte. Och det har att 
göra med affärens storlek och komplexitet. Jag tror knappt man tänker att det här är något 
man ska automatisera. Det är ungefär som de största privatekonomiska affärerna man gör. 
Man köper ju inte en bostad genom att bara klicka sig fram på Internet. Även om det skulle gå 
att göra hela köpet där, så tror jag inte att man skulle göra det. Och lite så är det när man 
köper våra produkter också. 
 
Som det ser ut idag arbetar inget av de fyra företagen aktivt med att skapa dialog med sina 
kunder på webben, det är heller inte vanligt att de använder webben som en plats att skapa 
nya, eller stärka redan befintliga relationer, på. En av de intervjuade förklarar skillnaden 
mellan kontakt face to face eller via telefon och kontakt via Internet, bland annat genom att 
kunderna har andra syften och mål med kommunikationen via webben än när de till exempel 
ringer företaget. Hon säger också att Internet som kommunikationsmedel underlättar 
kontakten mellan organisationen och dess återförsäljare, men inte stärker relationerna på 
samma sätt som personlig kontakt. Dessutom kan inte alla kontakter skötas via webben 
eftersom företaget har återförsäljare som inte har daglig tillgång till dator och Internet på 
jobbet. Till stor del skickas därför information och marknadsföring med post. Utskick som 
görs med post, till exempel ett månadsvis informationsblad, läggs även ut på webben så att 
möjligheten till informationshämtning och kommunikation den vägen alltid ska finnas. 
 

5.8 Otydlig organisering och planering 
Liksom jag skrev i teoridelen gäller det enligt Castells (2001) att hela organisationerna 
anpassar sig efter den Internetbaserade teknik, med vars hjälp de har kontakt med både kunder 
och leverantörer. Tre av de fyra företagen har inga väl utvecklade planer för hur de ska 
kommunicera och marknadsföra sig på nätet. Om det kommunikativa arbetet på webben ska 
planeras ingår det i planering för kommunikation och marknadsföring i allmänhet. De har 
alltså ingen separat kommunikationsplan för den digitala kommunikationen. 
– Det enda vi egentligen har haft planerade strategier för, vad gäller marknadsföring på 
nätet, är sökmotoroptimeringen, säger en av de intervjuade. 
 
Viktigt att betona här är att som det ser ut idag så har inte alla de fyra företagen, jag har 
genomfört intervjuer på, möjlighet till kontakt med kunder och leverantörer via Internet, 
eftersom vissa av kunderna och leverantörerna inte ens har tillgång till Internet i sitt arbete. 
Detta kan vara en orsak till att business- to businessföretagen inte lägger ner större arbete på 
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planering av digital kommunikation och marknadsföring. När jag frågade IT-ansvarig på ett 
av de internationella business- to businessföretagen hur de planerar den digitala 
kommunikationen och marknadsföringen svarade han så här: 
- Jag har ingen aning, men jag antar att vi har en marknadsansvarig någonstans som har en 
strategisk plan för varje medieform vi använder oss av. 
 
Intervjuperson två inom samma organisation svarade så här: 
– Jag utgår ifrån att den avdelning som sköter webbkommunikationen för hela den stora 
organisationen har strategiska planer för detta. Jag hoppas att vi hela tiden uppdaterar oss 
inom området och utvecklas. 
 
Trots att dessa företag inte känner att Internet är ett högaktuellt forum för kommunikation, 
kontakt och marknadsföring just nu i dagsläget och att de relationer de har idag inte är i behov 
av dialog via nätet, menar jag att det kanske ändå är idé att tänka mer på och planera utifrån 
att Internet faktiskt påverkar många människors liv på djupet (Castells, 2001:16) och på så vis 
kan ge stora möjligheter till effektiv marknadsföring med mera. Som jag skriver i kapitel 3.1 
är det enligt Dahlgren m.fl. (2002) så att människors användning av nya tekniska 
kommunikationsmedel inverkar på hur nästan alla organisationer fungerar. Intervjuerna har 
tvärtom gett mig intrycket av att business- to businessföretags kommunikationsmönster inte 
nämnvärt har påverkats av nätverkssamhällets snabba framfart. 
 
Här anser jag att det är lämpligt att än en gång nämna att det i samband med strategisk 
planering för webben också är viktigt att företagen satsar på att göra sina webbplatser 
attraktiva (Larsson, 2001:263). Det är egentligen bara en av de sex intervjupersonerna som 
har nämnt att det ligger mycket tanke bakom hemsidans utformning. Det företag denna 
intervjuperson arbetar på har integrerat aktuella reklamkampanjer på hemsidan som har en 
tydlig röd tråd till organisationens övriga marknadsföringsmaterial, vilket ger igenkänning 
och ett enhetligt helhetsintryck. 
 
Jag har under intervjutillfällena även upptäckt att det inte är en självklarhet med en tydlig 
organisering kring företagens kommunikativa arbete. Två av de fyra företagen har ingen 
marknadsansvarig eller informationschef. Att vissa av de business- to businessföretag som 
ingår i denna studie inte har varken en strukturerad organisation kring kommunikation och 
marknadsföring eller en strategisk planering för den digitala kommunikationen och 
marknadsföringen, kan kopplas till min diskussion i slutet av avsnitt 3.2.2. Där skriver jag 
nämligen att jag personligen tror att organisationsstrukturens utseende och uppbyggnaden av 
arbetet kring strategisk kommunikationsplanering har stor betydelse för ett företags 
kommunikation och marknadsföring på Internet. Med tanke på de ofullkomliga 
organisationsstrukturerna kring det kommunikativa arbetet och avsaknaden av strategisk 
planering för kommunikation via Internet, menar jag att det inte är så konstigt att dessa 
företag inte lever upp till sina egna förhoppningar om att bättre visa ”framfötterna” på nätet. 
 

5.9 Bättre tillgänglighet 
Kommunikation på Internet ersätter alltså varken personlig kontakt eller andra former av 
kommunikation och är inte något som dessa business- to businessföretag prioriterar att 
planera väl. Internet som plattform för kommunikation och marknadsföring fungerar dock bra 
som komplement till andra kommunikationsmedier och finns i alla fall till viss del med i 
företagens framtidsutsikter. En av de fördelar som intervjupersonerna har framfört angående 
Internet är att anträffbarheten ökar. 
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5.9.1 Övervinner tid och rum 
Genom att finnas med på Internet ökar business- to businessföretagen sin anträffbarhet, vilket 
kan kopplas samman med Janssons (2004) ord om att världen krymper i det avseende att det 
mesta blir allt mer lättillgängligt. Som jag tidigare har nämnt sa en av intervjupersonerna att 
Internet som kommunikationsmedel är väldigt positivt för deras återförsäljare, eftersom de när 
som helst på dygnet kan få information på företagets webbplats. Genom att business- to 
businessföretagen har hemsidor övervinns de tidsskillnader som kan ställa till problem för till 
exempel telefonkontakt. Webbplatserna är dygnet runt tillgängliga överallt i världen där det 
finns tillgång till Internet, vilket innebär att både tid och rum kan övervinnas. Världen 
krymper inte bara i det avseende att kunder och andra kan nå företaget när som helst, var de 
än befinner sig. Samtidigt underlättar det även för företagens medarbetare, eftersom de tack 
vare datorer och Internet får större möjlighet till att arbeta på distans – i närheten av kunderna. 
När jag under en av intervjuerna frågar om hur Internet påverkar business- to 
businessföretagens kontakter och relationer med kunder får jag detta som svar: 
– Något jag kom att tänka på nu är distansarbetsmöjligheten, den gör ju att säljaren som åker 
ut och träffar kunden kan göra saker med datorn som medie på plats hos kunden, sådant som 
tidigare bara gick att göra på kontoret. Tack vare bland annat Internet kan man göra ett 
arbete nära kunden, säger intervjupersonen. Detta kan förkorta ledtider i processen, samtidigt 
som det kan fördjupa kontakten med kunden på ett annat sätt. 
 
Denna intervjuperson som också anser att detta ger bättre möjligheter till att anpassa 
produkterna helt efter kunden, visar på konvergensens roll för förändringen av tidens och 
rummets betydelse – den förändring som Harvey (i Jansson, 2004:93) har gett namnet tid-
tum-komprimering. Eftersom datorn med Internet inkluderar så många former av konvergens 
kan de som arbetar inom business- to businessföretag, och även andra former av 
organisationer, lättare flytta med sig jobbet till kunden. Den senaste nämnda intervjupersonen 
kan tack vare bland annat datorns konvergens förvara och på ett smidigt sätt ta med sig 
jobbdokument, produktbilder, presentationsmaterial, filmer och annat som har betydelse för 
de personliga mötena med kunden. Via datorn och Internet kan han var han än befinner sig 
och vilken tid det än är på dygnet komma åt och använda sig av e-mail, intranät, företagets 
hemsida med mera. Detta resultat får mig att tänka på Giddens (ibid., 2004:84–85) begrepp 
”disembedding”, med betydelsen att en viss aktivitet inte längre är beroende av var den äger 
rum och att olika verksamheters lokalisering får allt mindre betydelse, som jag nämner i 
uppsatsen teoridel. Slående träffande i detta sammanhang är också Mitchells citat Vi är på väg 
in i de tillfälliga modellerbara, virtuella organisationernas tidevarv – ett sätt att göra affärer 
som kräver en god dator- och telekommunikationsmiljö snarare än stora permanenta kontor 
(Mitchell, 1995:83). 
 
Något annat som har koppling till nätverkssamhällets egenskap att världen på ett 
upplevelsemässigt sätt krymper, men som däremot inte stämmer in på de business- to 
businessföretag jag har haft kontakt med genom denna studie, är att kontaktnäten enligt 
teoretiker som till exempel Castells (2001) , Dahlgren (2002) och Erikson (2005) växer och 
att människor får fler kontakter via Internet som de aldrig haft ”offline”. Som jag skriver om 
under avsnitt 5.2 anser de jag har intervjuat att marknadsföring på nätet i princip är onödig för 
de företag de arbetar på, eftersom de som ska känna till dem redan gör det. Min egen tes om 
att de dörrar Internet öppnar för fler kontakter mellan människor kan vara till fördel för 
organisationer på så vis att de genom Internet kan öka sina chanser till att fånga in nya 
målgrupper och till att vidga kundkretsarna, verkar inte heller den kunna matchas med hur 
dessa företag tänker kring kommunikation och marknadsföring på nätet.  
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5.9.2 Sökmotoroptimering 
Något som jag själv inte tänkte på då jag skrev intervjuguiden och gjorde det förberedande 
arbetet innan intervjuerna, var sökmotoroptimering. Det var den första intervjupersonen som 
nämnde detta ord i samband med att hon pratade om marknadsföring på World Wide Web. 
Företaget hon arbetar på har nämligen satsat mer på att sökmotoroptimera sin hemsida än att 
marknadsföra sig på webben. Att de har satsat på sökmotoroptimering innebär att de har 
strävat efter att ligga högt upp på sökmotorers träfflistor. När någon söker på ett ord som har 
stark koppling till företaget eller dess bransch, kommer det aktuella företagets varumärke och 
länk till dess hemsida med bland de första träffarna. Genom den välarbetade 
sökmotoroptimeringen fångar de in nya intressenter och skapar på så vis början till nya 
kontakter. Jag har under de övriga intervjutillfällena passat på att fråga de andra 
intervjupersonerna om de företag de arbetar på har satsat på sökmotoroptimering. Det visade 
sig att detta inte är något som alla de intervjuade har så bra koll på, men trots detta att 
ytterligare ett av de fyra företagen har arbetat med att hamna högt upp i sökmotorernas 
träfflistor. Jag anser att sökmotoroptimeringen är ytterligare en faktor som ger företagen bättre 
tillgänglighet och anträffbarhet. 
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6. SLUTDISKUSSION 
I slutdiskussionen rundar jag av uppsatsen och berättar vilket jag anser är studiens tydligaste resultat samt mest 
intressanta resultat. Detta kapitel ger ett sammanfattat svar på studiens övergripande frågeställning och 
inkluderar även en slutsats. 

 
 
Jag anser att resultaten för studien lever upp till mina förväntningar på att studien skulle ge 
ny, djup och intressant kunskap om hur business- to businessföretag tänker kring 
kommunikation och marknadsföring via nätet och hur de anser att kommunikationen och 
relationerna mellan business- to businessföretag påverkas av att äga rum på Internet. Att jag 
kan påstå att uppsatsens resultat visar på något nytt baserar jag på att förändringarna i den tid 
vi lever i nu, som enligt Dahlgren (2002) kan kallas Internetåldern, är snabba och att det 
därför är viktigt att följa upp så många framsteg som möjligt. Studien visar på att framstegen, 
vad det gäller kommunikation och marknadsföring på Internet, inte har varit särskilt stora för 
de business- to businessföretag jag har haft med i undersökningen, men samtidigt ger den 
också insikten om hur de personer som arbetar med kommunikation, marknadsföring och/eller 
IT/webb tänker kring detta och framtiden. Det är tankarna och upplevelserna som jag har 
fångat i denna uppsats som ger studien det djup jag önskade.  Resultat- och analysdelen i 
denna uppsats innehåller många av mina egna tankar om och tolkningar av vad detta arbete 
har bidragit med, och inkluderar på så vis även diskussion kring resultaten. Här följer mina 
avslutande ord som jag hoppas ger dig som läsare en bra avrundning. 
 

6.1 Tydligaste resultatet 
Det absolut tydligaste resultatet denna studie har lett fram till, är att den personliga kontakten 
är oersättlig för business- to businessföretag. Egentligen kan man säga att de flesta svar som 
har framkommit under intervjuerna går att koppla till hur betydelsefulla de personliga mötena 
mellan företag och kunder är för business- to businessrelationerna. Att det här är det tydligaste 
resultatet menar jag beror på att alla de sex intervjupersonerna som har deltagit i studien, har 
lyft fram vikten av den personliga kontakten som en röd tråd genom hela intervjuerna. Att den 
personliga kontakten enligt dem är oersättlig, har under alla intervjuerna varit ett 
framträdande argument till varför dessa business- to businessföretag inte kommunicerar och 
marknadsför sig mer via webben än vad de faktiskt gör. 

 
6.2 Mest intressanta resultatet 
Nu när resultaten är analyserade anser jag personligen att det mest intressanta resultatet för 
studien är att det för business- to businessföretag i dagens föränderliga nätverssamhälle inte är 
en självklarhet med strategisk planering för kommunikation och marknadsföring via Internet. 
Jag finner det också mycket intressant att det faktiskt går att urskilja samband mellan detta 
och de olika företagens organisationsstruktur kring kommunikation och marknadsföring. 
Detta är inget som jag har undersökt särskilt noggrant i och med denna studie, och anser 
därför att det är en bra infallsvinkel för vidare forskning. 
 

6.3 Svar på övergripande frågeställning 
Något som fokuserar mer på studiens övergripande frågeställning är hur business- to 
businessföretagens kommunikation och kontakter påverkas och förändras av Internet som 
kommunikationsmedel och plattform för marknadsföring. Något oväntat visar studien på att 
kommunikation och marknadsföring via World Wide Web ännu inte är särskilt vanliga inslag 
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i business- to businessföretagens arbete med att knyta nya kontakter och bevara redan 
befintliga relationer. De flesta personer jag har intervjuat menar att business- to 
businessrelationerna inte skulle hålla i längden om de skulle äga rum på webben. Viktigt att 
poängtera är att de flesta business- to businessföretagen jag har träffat, under mitt arbete med 
denna uppsats, säljer produkter som anpassas efter varje enskild kund – vilket enligt de 
intervjuade betyder att största delen av business- to businessaffärerna omöjligt går att sköta 
via Internet. 
 

6.4 Slutsats 
Utifrån de resultat de kvalitativa samtalsintervjuerna i denna studie har lett fram till, drar jag 
slutsatsen att de traditionella sätten att kommunicera på inte förändras av business- to 
businessföretagens kommunikation och marknadsföring via Internet. De personliga mötena är 
än idag oerhört betydelsefulla för business- to businessrelationerna. Kommunikation via 
Internet fungerar bra som komplement till andra former av kommunikation, men utgör ingen 
större ersättning av andra kommunikationsmedel. Marknadsföring på nätet hör inte till 
vanligheterna för de business- to businessföretag som ingår i denna studie, istället ligger stor 
vikt fortfarande kvar vid Internet som informationskälla. Kommunikationen förändras på så 
vis att när den äger rum på Internet innehåller den inte fullt så viktiga samtalsämnen, som 
business- to businessföretagens kommunikation face to face och via telefon. 
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Bilaga 1, 
 
Intervjuguide 
 

Kommunikation på Internet – Förändring av kommunikationen 
 
Hur kommunicerar ni med era kunder via Internet? 
 
Hur anser du att kommunikationen förändras då den sker via Internet, istället för ”face 
to face” eller via telefon? 
På vilka sätt påverkas betydelsen av kommunikationen då den äger rum på Internet? Blir 
kommunikationen mer eller mindre effektiv? 
 
Hur påverkar Internet ert sätt att använda andra kommunikationsmedel? 
Vilka kommunikationsmedel ersätts av Internet? Vilka kommunikationsmedel kompletteras 
med Internet? 
 
Hur upplever ni att Internet har påverkat möjligheten till att ge en bra bild av 
företaget? 
 
Hur har företagets kommunikation via Internet förändrats de senaste två åren? 
 

Marknadsföring på Internet 
 
Hur marknadsför ni er på Internet? 
Hur marknadsför ni er på den egna webbplatsen? Hur marknadsför ni er på andra 
webbplatser? 
 
På vilka sätt planerar ni er digitala kommunikation och marknadsföring? 
Har ni någon särskild kommunikationsplan för den digitala kommunikationen och 
marknadsföringen? 
 
Hur ska ni arbeta med marknadsföring på Internet i framtiden? 
 
Hur har företagets marknadsföring på Internet förändrats de senaste två åren? 
 

Business- to businessrelationer på Internet 
 
På vilka sätt påverkar Internet era kontakter och relationer till andra företag? 
Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med Internet som kommunikationsmedel? 
Skapar Internet mer eller mindre administration kring kundrelationer? 
 
Hur använder ni Internet för att skapa dialog med era kunder? 
Hur behåller och stärker ni era business- to businessrelationer, med hjälp av Internet? 
Använder ni er av informella kanaler till exempel nya nätverkstekniker som MSN, Groups 
och Facebook? 
 
Hur skapar ni nya kontakter via Internet? 
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På vilka sätt skiljer sig arbetet med att stärka redan befintliga relationer och skapa nya 
kontakter, mellan Internet och verkliga möten samt telefonkontakt? 
 
Vilka skillnader kan du se mellan kontakten ni för via Internet och den kontakt som ni sköter 
via telefon eller genom att träffas ”face to face”? 
 
Hur har kundrelationerna förändrats av Internet under de senaste två åren? 
 
 

Problem med Internet 
 
Upplever du att Internet innebär problem? 
Informationsöverflöd? Systemberoende? Stress? Problem att utvärdera insatserna som ni gör 
på Internet? 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


