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1. Inledning 
 

Det dröjde inte länge efter det att Internet blev något som plötsligt fanns i var mans hushåll 

förrän företag började inse möjligheter med att använda fenomenet som en ny kanal för 

marknadsföring. Ju fler människor som fick tillgång till Internet, desto fler företag insåg 

möjligheterna, och det utvecklades många idéer, program och funktioner som kunde hjälpa 

företag och organisationer att marknadsföra sina produkter och tjänster på Internet. 

Från början tog Internetbaserad marknadsföring mycket inspiration från den som redan fanns i 

traditionella medier. Hemsidor kunde liknas vid informationsblad eller anslagstavlor, 

sponsorannonser i marginalen påminde om hederliga tidningsannonser, pop-ups som 

reklamavbrott i vardagen, exempelvis i TV-program, och spam-mail upplevdes på samma sätt 

som reklam i brevlådan. 

Den del av den ständiga tekniska utvecklingen som involverar hela samhället och anpassas så 

att alla ska ha möjlighet att ta del av utvecklingen är kanske som allra mest påtaglig på 

Internet. Eftersom våra relationer till Internet hela tiden utvecklas parallellt med den tekniska 

utvecklingen samtidigt som vi spenderar mer och mer tid där måste företag ställa sig frågan 

om vilken inställning de ska ha till marknadsföring på webben. Så gott som alla 

programmerare av webbläsare och mailtjänster har till exempel tagit fram filter mot pop-ups 

och spam-mail, vilket gör att den typen av marknadsföring kan vara onödig att lägga pengar 

och tid på idag.
1
 

Genom Internets historia har det ständigt utvecklats nya verktyg och metoder som företag har 

tagit hjälp av för att marknadsföra sig på Internet, och varje företag har sina åsikter om 

huruvida de vill använda sig av något av dem, hur de går till väga och varför de vill använda 

specifika verktyg med utgångspunkt i målgrupp och önskade resultat. Gränsen mellan vilka 

olika verktyg som är riktade till gemene man och företag är inte alls särskilt påtaglig längre, 

och gränsen mellan företag och konsumenter på Internet suddas ut mer och mer. De olika 

verktyg, tjänster och möjligheter till social kommunikation som idag finns på Internet kan 

underlätta för företag att komma närmre sina konsumenter och vice versa, men det finns en 
                                                           
1
 Exempelvis Google Crome http://blog.chromium.org/2010/01/security-in-depth-new-security-features.html och 

Firefox https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/popupmaster/ 

 

http://blog.chromium.org/2010/01/security-in-depth-new-security-features.html
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/popupmaster/
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skillnad gentemot den Internetmarknadsföring som påminner om den som förekommer i 

traditionell media. Alla de olika verktyg och kanaler som finns är inte anpassade eller 

utvecklade bara för eller av företag, och absolut inte för en specifik sorts företag. Därför ser 

man ofta en skillnad i vilka företag som använder sig av de olika verktygen, vilket kan vara 

baserat på vilken typ av målgrupp de har, företagets storlek, vinstintressen och ytterligare 

faktorer. 

När det gäller mindre företag med ett fåtal anställda kan situationen upplevas som annorlunda 

jämfört med större företag och konglomerat. Möjligheter till kundkontakt som inte behöver gå 

igenom support utan kan där kommunikationen kan gå direkt mellan företagsledning och 

kund är något som små företag kan dra nytta av. Samtidigt är det inte säkert att dessa företag 

har lika stor möjlighet att lägga tid och pengar på marknadsföring i jämförelse med större 

företag, och det kan vara svårare att slå sig fram bland eventuella branschgrannar. Även att ha 

möjlighet och tid att träffa sina kunder kan vara svårt om företaget har en stor kundkrets men 

få anställda. I vår uppsats har vi valt att fokusera på mindre företag för att komma åt både 

ledningens och de marknadsföringsansvarigas åsikter samtidigt, eftersom samma person ofta 

är ansvarig för och arbetar med bådadera. Trots dessa likheter skiljer sig företagen mycket åt, 

inte bara när det gäller inställning till de möjligheter som Internet skapar, utan även 

kundkretsen och produkterna/tjänsterna företagen erbjuder. I samtliga fall har 

intervjupersonen både suttit i styrelsen och varit marknadsföringsansvarig. 

Webbutikerna Tailor Store och Bygghemma har gemensamt att de är helt och hållet 

webbaserade och intervjupersonerna för respektive företag, Jan och Ola, som båda är 

marknadsföringsansvariga, har inte varit ensamma ägare av företaget. Båda butikerna säljer 

”konkreta” produkter (kläder och byggvaror) men har aldrig någon egentlig fysisk 

direktkontakt med sin kundkrets. Reklambyrån Angry Creative ägs av intervjupersonen 

Jimmy, och både han och hans partner arbetar med affärer och marknadsföring på i stort sett 

samma villkor. De har inte heller några ytterligare anställda. Tjänsterna de erbjuder är främst 

hemsidor, och vid affärer sker oftast direkta möten med kunden. Restaurangen Pannkaksladan 

ägs i stort sett enskilt av Ulrika som sköter så gott som all marknadsföring, och inga affärer 

sker över Internet. Serveringspersonalen, och i många fall Ulrika, har alltid direktkontakt med 

kunden. Det intervjuade företag som kanske skiljer sig mest åt är nyhetssidan Rakaka, som är 

den enda som inte direkt erbjuder tjänster eller produkter mot monetärt utbyte från kunden. 

Intervjupersonen Shahin är chefredaktör och marknadsföringsansvarig, och varken han eller 

någon annan anställd har någon direkt kundkontakt bortsett från vid enstaka event. 
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Utgångspunkten i vår tidigare research kring nationella identiteter/social samhörighet och 

varumärkesuppbyggnad i en kombination med våra ursprungliga idéer till kandidatprojekt; en 

målgruppsbaserad informationsfilm och ett bloggprojekt i marknadsföringssyfte, är de 

övergripande faktorer som påverkat vårt val av uppsatsområde. Temat utgår från grunden i ett 

intresse kring hur företag kan nå fram till sin målgrupp, och hur de ställer sig till nya 

möjligheter att utveckla kommunikationen mellan företag och konsument. 

2. Problemdiskussion 
 

I en värld där den sociala interaktionen på Internet får helt nya betydelser för vår vardag ställs 

hårda krav på att företag hela tiden måste fundera kring nya marknadsföringsstrategier. 

Utöver detta sätts även varumärkesbaserade identiteter in i nya sammanhang när de plötsligt 

uttrycks och förmedlas på Internet. Det är alltså inte bara en teknisk faktor som gör att företag 

hela tiden måste förhålla sig till anpassning efter rådande utvecklingar och förändringar för att 

hålla sig uppdaterade och lyckas med sin verksamhet, utan även trender bland konsumenterna 

spelar en stor roll. Utifrån vårt intresse kring förändringar och förhållningssätt till denna 

ständigt pågående anpassning vill vi studera vilken inställning mindre företag har till 

Internetbaserad marknadsföring och vilka faktorer det är som påverkar inställningen. Hur 

tänker egentligen företagen kring Internet, och vad kan vi ha för nytta av att få höra deras 

åsikter? 

2.1. Syfte 
 

Vi avser att göra en beskrivning och en analys av det nu rådande läget inom marknadsföring 

med Internet som kanal utifrån att undersöka vilka motiv som ligger bakom och driver mindre 

företags inställning. Att det sker förändringar i olika sammanhang kan påverka hur uppdaterad 

litteratur kan skilja sig mot tidigare forskning, och därför vill vi också att vår uppsats ska syfta 

till att skapa en aktuell teoretisk beskrivning av mindre företags bilder av 

marknadsföringsklimatet på Internet. 

2.2. Problemformulering 
 

Vilken inställning har mindre företag till Internetbaserad marknadsföring i fråga om val av 

strategier och relationen till sin målgrupp via kommunikation? 
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2.2.1. Specificerade frågeställningar 

 Hur skiljer sig inställningen mellan företag inom olika branscher när det gäller val av 

strategier? 

 Vilken betydelse har kommunikation och relationer för företags inställning till 

Internetbaserade marknadsföringstrender? 

 Vad finns det för ytterligare faktorer som är viktiga för inställningen till Internet? 

3. Disposition 
 

Efter att först ha presenterat ämnet och förklarat vårt syfte och vår problemformulering har vi 

valt att presentera en begreppsförklaring så tidigt som möjligt för att ni som läsare ska ha en 

möjlighet att ha eventuellt nya begrepp med er in i uppsatsen utan att behöva bläddra fram. 

Därefter presenteras en kortare bakgrundsbeskrivning med rubrikerna Marknadsföringens 

historia, Konsumentrelation genom kommunikation samt Konsumentrelation genom 

Internetbaserade verktyg. Efter bakgrunden går vi in på vad uppsatsen inte kommer att beröra 

med motiveringen att ämnet, som belyses tämligen brett i bakgrundsavsnittet och till viss del i 

problemformuleringen, är väldigt omfattande ur flera perspektiv. 

Vi har valt att vänta med metod- och materialavsnitt och istället lägga fram teorin och 

referensramen först. Dels för att så tidigt som möjligt poängtera att vår uppsats inte bara 

bygger på klassisk marknadsföringslitteratur och böcker om strategi/företagsekonomi/reklam 

– uppsatsen inte tänkt bli en lärobok i hur man som bäst marknadsför sig på Internet – och 

dels för att tidigt visa ur vilka teoretiska ingångar vi valt att belysa ämnet. Bakgrundsavsnittet 

känns nödvändigt att ta upp innan teorin presenteras, men däremot kan det vara värt att blicka 

tillbaka till några av punkterna i bakgrunden med framförallt teorin om ”critical marketing” i 

huvudet. 

Våra intervjufrågor och valet av litteratur är kopplade till problemformuleringen och syftet, 

och analysen är uppdelad i underrubriker som framförallt bygger på teorilitteraturen. De 

företag som kommit med intressanta uttal inom ramen för en specifik rubrik får sina åsikter 

vädrade, och respektive intervjusvar tankas ner och problematiseras med hjälp av tidigare 

presenterad teori inom ämnet för rubriken. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 
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resultaten, där de olika företagens inställning till olika marknadsföringsmetoder på Internet 

jämförs utifrån frågeställningarna, och slutsatsen som sammanfattar vad inställningarna kan 

bero på i förhållande till teorin och problemformuleringen. Diskussionen beskriver ytterligare 

spekuleringar om hur mönster av inställningar kan vara jämförbara och/eller intressanta i 

sammanhang utanför de vi har berört. 

Källorna till de referenser som förekommer i fotnoterna presenteras efter författarens 

efternamn i källförteckningen. Ytterligare information utöver webbadress när det gäller 

Internetkällor ingår inte i fotnoterna utan återfinns i en separat referenslista. Dessa källor är 

ordnade efter när de första gången refereras till i uppsatsen. 

4. Begreppsförklaringar 
 

Community: hemsida som bygger på social aktivitet och där användarna kan interagera på 

många sätt, ofta genom personliga profiler och diskussionsforum. Exempel är Facebook, 

Flashback och Google+. 

CRM: Customer Relationship Management, en marknadsföringsstrategi som utvecklades 

successivt på 70-talet och som framförallt innebär fokus på konsumenten och inte på 

produkten.
2
 

Displayannons: annonser som anpassas för att visas på hemsidor där den tänka målgrupper 

vistas.
3
 

Dreamhack: världens största datorfestival (även kallat LAN-party, där LAN står för Local 

Area Network) som hålls två gånger per år i Sverige. Dreamhack grundades 1993, och 2009 

räknade man till över 200 000 besökare sammanlagt på de två olika träffarna.
4
 

Esport: en förkortning av ”elektronisk sport” och ett samlingsnamn för alla tävlingar som 

utförs med hjälp av datorer eller spelkonsol.
5
 

                                                           
2
 http://www.managementstudyguide.com/origin-of-crm.htm 

3
 http://www.skandnet.se/displayannonsering/ 

4
 http://www.dreamhack.se/dhw11/about/ 

5
 http://www.sesf.se/esportforeningen/vad-ar-e-sport 

http://www.managementstudyguide.com/origin-of-crm.htm
http://www.sesf.se/esportforeningen/vad-ar-e-sport
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Google+: sökmotorn Google’s egen community. 

IRL: förkortning för In Real Life, det vill säga något som sker utanför Internet. 

Pop-ups: Internetfönster som öppnas framför andra öppna fönster, i fallet reklamsyfte ofta 

utan att användaren själv gjort något särskilt för att fönstret ska visas. Svenska 

datatermgruppen rekommenderar uttrycket extrafönster.
6
 

Reddit: en community som baseras på att användarna har möjlighet att rösta på/ranka 

hemsidor, videoklipp, artiklar, blogginlägg och så vidare.
7
 

Smartphone: en mobiltelefon som påminner om en handdator – behöver inte vara av något 

speciellt märke. 

Spam: på svenska: skräppost. Oönskad e-post, ofta massannonsering eller datorvirus.
8
  

SEM: Search Engine Marketing, påminner om displayannonsering. När människor använder 

sökmotorer och skriver in sökord som är förknippade med den av företaget tänka målgruppen 

dyker en annons upp. De annonser som får flest klick hamnar sedan längst upp, som vid en 

budgivning.
9
 

SEO: Search Engine Optimizing/sökordsoptimering. En variant av SEM som innebär att ett 

företag arbetar med en sökmotor för att länkar till deras hemsida ska hamna högt upp när 

människor söker efter vissa ord. Exempelvis kan en elektronikaffär vilja se till att en sökning 

på ”stereo” resulterar i att länkar till deras hemsida hamnar högst upp. Liksom vid SEM 

fungerar det som en budgivning – flest klick hamnar högst upp vid en sökning. 

Streaming: ”strömning”, ljud eller film som spelas upp på mottagarens dator samtidigt som 

de överförs över Internet från sändarens dator. Kan bland annat användas vid live-evenemang 

så som fotbollsmatcher eller dataspelsturneringar. 

Sökmotor: hemsida där människor kan söka på ord för att hitta framförallt hemsidor och 

bilder. De mest kända är Google och Yahoo. 

                                                           
6
 http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a151 

7
 http://blog.reddit.com/2011/09/how-reddit-works.html 

8
 http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f56 

9
 http://www.skandnet.se/sokordsoptimering/ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6nster_(datorgrafik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_datatermgruppen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_datatermgruppen
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a151
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Wordpress: ett ”publiceringssystem” – påminner om ett bloggverktyg, men med större 

valfrihet för användarna att själva anpassa den så att den liknar en personligt 

utformad/programmerad hemsida. Drupal är en liknande klient. 

Youtube: community som baseras på att användarna lägger upp videoklipp. 

4.1  Begreppsförklaring - sociala medier 
 

Begreppet sociala medier innebär enligt Nationalencyklopedin, ”kommunikationskanaler som 

tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller 

ljud”
10

. En begreppsförklaring ur en marknadsföringsstrategs perspektiv utgör en del av Lena 

Carlssons bok om marknadsföring och kommunikation. Hon presenterar de allmänna 

kategorierna av sociala medier, de största och vanligaste tjänsterna inom varje kategori samt 

hur företag kan använda dessa till sin fördel. Nedan följer beskrivningar av de tre vanligaste: 

4.1.1. Blogg: 

Ordet blogg kommer från engelskans “webblog” och fungerar som en webbplats som 

innehåller periodiskt publicerade inlägg som påminner om en offentlig dagbok.
11

 Carlsson 

räknar upp en rad fördelar med att som företag skaffa sig en blogg, där en vilja att exponera 

företagets identitet/personlighet samt öka möjligheterna till kommunikation ofta är centralt.
 12

 

Företaget kan till exempel presentera företagsledningen, visa upp sin verksamhet utan att den 

blir filtrerad genom media, skapa en bättre kundkontakt, ge rådgivning och nå fram till nya 

kunder.
13

 

4.1.2. Facebook: 

Facebook är en community grundad i februari 2004, ursprungligen och till största del 

fortfarande för privatpersoner. Tjänsten hade över 800 miljoner aktiva användare i september 

2011.
 14

 Fokus ligger framförallt på att man kan kommunicera med och följa sina vänner 

                                                           
10

 http://www.ne.se/sociala-medier 

11
 http://www.ne.se/blogg 

12 Carlsson, Lena (2009). Marknadsföring och kommunikation i sociala medier: givande dialoger, starkare 

varumärke, ökad försäljning :-). Göteborg: Kreafon s. 77 

 
13

 Ibid s. 78 

14
 http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/09/facebook-f8-media-features.html 

http://www.ne.se/sociala-medier
http://www.ne.se/blogg
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/09/facebook-f8-media-features.html
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genom meddelanden och bilder, men också nå fram till nya människor. Det företag gör för att 

marknadsföra sig på Facebook är främst att skapa en egen “profil” som de sedan kan sprida 

över nätverket, och underhålla genom att publicera nytt innehåll, svara på frågor etc. Carlsson 

menar att Facebook kan generera en större publik på kortare tid eftersom, nyheter sprids 

snabbt vänner emellan, bland annat via “gilla”-funktionen som gör att användares kontakter 

kan se vilka företag och övriga profiler personen i fråga “gillar”.
 15

 Det finns även en viss 

möjlighet till att annonsera traditionellt på Facebook. 

4.1.3. Mikroblogg: 

Mikrobloggar fungerar som en blogg där antalet tecken per inlägg är begränsat till sms-längd 

för att det ska vara smidigt att publicera inlägg via smartphone. Inläggen påminner samtidigt 

om funktionen för statusuppdateringar på Facebook. Den mest framgångsrika tjänsten för 

mikrobloggande är Twitter, som hade över 200 miljoner användare i mars 2011.
 16

  En fördel 

med mikrobloggar kan vara att visa upp företag ur ett ytterligare mer personligt perspektiv, på 

egna villkor. Företag kan lyfta fram annonser utan att bli alltför informella eller formella, och 

det finns även möjlighet till dialog.
 17

 Tjänsten fungerar bra som ett komplement när man 

snabbt vill få ut kortare meddelanden (till exempel direkt via just mobiltelefon) och även för 

att smidigt göra reklam för hemsida, blogg och så vidare.
 18

 

5. Bakgrund 
 

5.1. Marknadsföringens historia 
 

Det är inte bara Internet som har haft en stor påverkan på marknadsföringsstrategier genom 

historien. De bakomliggande tankarna och strategierna är ofta desamma, även om medierna 

och förutsättningarna är olika. Jarmo R. Lehtinen och Kaj Storbackas beskriver sina egna 

tankar bakom det historiska förlopp som lett fram till dagens marknadsföringsstrategier i 

boken Customer Relationship Management. 

                                                           
15

 Ibid s. 86 

16
 http://www.bbc.co.uk/news/business-12889048 

17
 Ibid s. 81 

18
 Ibid s. 82 

http://www.bbc.co.uk/news/business-12889048
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Lehtinen och Storbacka utgår från tiden före den industriella revolutionen, där arbetskraften 

bestod av hantverkare; yrkesarbetare och lärlingar som oftast bodde i mindre städer. 

Kunnandet inom olika yrken gick i arv, och eftersom yrkesmännen/producenterna ofta kände 

sina kunder personligen så visste de hur de skulle kunna göra produkten tillfredsställande. Vid 

slutet av 1800-talet inleddes massproduktioner. Hantverkarna kunde nu inte längre se 

kunderna, vilket orsakade en typ av problem trots effektivitet. Massproduktionen ledde till ett 

överflöd som i sin tur tvingade hantverkarna att distribuera över större områden. Här menar 

Lehtinen och Storbackas att marknadsföring föds. Hantverkarna förlorade helt kontakten med 

sina kunder, och det uppstod nu istället mellanhänder som hanterade kundrelationerna, 

marknads- och säljavdelningar.
19

 

Författaren Mark Tungate menar å andra sidan att marknadsföring uppstod redan i antikens 

Grekland - eller helt enkelt så länge det funnits något att sälja. Tryckpressen revolutionerade 

det ytterligare på 1400-talet, och Tungate menar att tidningar på olika sätt har varit de första 

formerna av marknadsföring som går att koppla till de moderna formerna.
 20

 

Regissören Doug Pray uppskattade 2009 att reklamindustrin 2010 skulle omsätta så mycket 

som 544 miljarder dollar.
21

 Reklamfritt.se påstår att genomsnittssvensken får 50 kilo 

direktreklam levererad varje år.
22

 

5.2. Konsumentrelation genom kommunikation 
 

Marknadsföring på Internet handlar precis som traditionell marknadsföring om att nå fram 

genom någon form av kommunikation med konsumenten. Ny teknik förändrar människors 

sätt att kommunicera – med andra ord påverkar tekniken direkt förutsättningarna för företags 

kundrelationer och kommunikation.  Internet påverkar i hög grad kommunikationen i 

samhället, kanske mer än någonsin. När Carl Bildt 1994 skickade ett e-mail till Bill Clinton
23

, 

                                                           
19

 Storbacka, Kaj & Lehtinen, Jarmo R. (2000). CRM: customer relationship management : leder du dina 

kunder eller leder dina kunder dig?. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi s. 10-12 

20
 Tungate, Mark (2007). Adland: a global history of advertising. London: Kogan Page s. 10 

21
 Pray, Doug (2009) Art & Copy, film)  

22
 http://www.reklamfritt.se/direktreklam/ 

23 http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/minnesvarda-datum-i-natets-historia 

http://www.reklamfritt.se/direktreklam/
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/minnesvarda-datum-i-natets-historia
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det första mellan två regeringschefer, kunde han nog inte föreställa sig att det 2010 skulle 

skickas nästan 300 miljarder e-mail - varje dag.
24

 

Genom historien har det funnits många olika sätt att se på kommunikationens betydelse för 

marknadsföring, både när det gäller hur man når fram till kunden, men även hur man lyssnar 

på kritik och reaktioner. Strategiböcker från decennier tillbaka innehåller tips för företag och 

reklambyråer om hur man upprätthåller relationen med sina konsumenter. Mycket handlar om 

varumärkesidentitet, och sammanflätat med detta ligger vikten av en utarbetad 

kommunikationsstrategi. Håkan Lagergren skriver i Varumärkets inre värden om hur 

identiteter vävs ihop med kommunikation. Han beskriver kommunikation som ”att göra en 

sak gemensamt”, och menar att kommunikationen i första hand bygger på engagemang och att 

lyssna på andra. Värt att nämna kan vara att flera källor Lagergren använder vid sin tolkning 

av kommunikationens betydelse för marknadsföring är så gamla som från 1921 - tankarna om 

kommunikationens betydelse för marknadsföring är alltså verkligen inget nytt.
 25

 Lehtinen och 

Storbackas beskriver perspektivet utifrån CRM-metoden - en relation upprätthålls bara så 

länge både kunden och företaget har något att vinna på det, och alla inställningar till 

anpassningar och förändringar kräver en tydlig kommunikation från båda hållen.
26

 

5.3. Konsumentrelation genom Internetbaserade verktyg 
 

Visst kan man tycka att det är subjektivt, men en av de största fördelarna med Internet i så 

gott som alla sammanhang är de oändliga möjligheterna till flervägskommunikation.  

Strategierna inom Internetmarknadsföring är många, och framförallt finns det idag väldigt 

många olika verktyg att använda som inte påminner om traditionell marknadsföring. När det 

gäller sociala medier kan vem som helst vara användare, och därmed uppstår en 

flervägskommunikation när företag väljer att använda sig av de sociala medierna - 

privatpersoner och företag använder dessutom dem på lika villkor. De sociala medierna 

representerar idag en stor del av all marknadsföring på Internet. 

                                                           
24 http://email.about.com/od/emailtrivia/f/emails_per_day.html 

25
 Lagergren, Håkan (1998). Varumärkets inre värden. Göteborg: ICT Education s. 36 

26
 Storbacka, Kaj & Lehtinen, Jarmo R. (2000). CRM: customer relationship management : leder du dina 

kunder eller leder dina kunder dig?. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi s. 13 

http://email.about.com/od/emailtrivia/f/emails_per_day.htm
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Ett exempel på när kampanjer via sociala medier går fel, något som kan bero på att det inte är 

anpassat enbart för företag, är det Australiensiska flygbolaget Qantas Twitter-kampanj i 

november 2011.
 27

 Kampanjen kallades för ”de sociala mediestrategiernas Hindenburg” av 

en läsare, och genom att ge sig ut i ett socialt sammanhang där man kom närmre sina 

konsumenter blev man mycket mer mottaglig för kritik. Att ge sig in på sådana här kampanjer 

kräver en stor portion våghalsighet. Är människor missnöjda med företaget i stort, så kan en 

kampanj över sociala medier bli förödande, även om det inte måste vara något fel på 

kampanjen i sig – den blir bara kundernas fönster in till företagsledningen. I Quantas fall var 

företaget i blåsväder på grund av lönekonflikter och förseningar, och samtidigt var även 

kampanjen provocerande eftersom den fokuserade på Quantas lyxighet. I den här typen av 

kampanjer är det alltid företaget som måste kalkylera riskerna medan man kan se det som att 

det bara finns fördelar för konsumenterna. 

6. Avgränsningar 
 

Valet av materialinsamlingsmetod, intervjuer, bygger på problemformuleringen där vi är 

intresserade av företagens inställning till Internet som kanal för marknadsföring. Vi har alltså 

helt valt att fokusera på att ta upp de olika områdena ur företagens synvinkel i uppsatsen. 

Utifrån den synvinkeln har vi valt att inte heller skriva om fenomen som Internets påverkan på 

materialism och kommersialism. Inom en del områden som tagits upp under intervjuerna har 

vi valt att inte gå inte in på djupet till fördel för de ämnen som tas upp i 

problemformuleringen. Detta gäller bland annat närmre inblickar i finansiering, arbete med 

resultatuppföljande och jämförelse/fördelar gentemot andra företag. Branding som från början 

var av stort intresse har också fått mindre utrymme i analysen till förmån för inställning till de 

olika strategiernas för- och nackdelar, målgruppsanalys och kommunikationsmöjligheter. 

Däremot behandlas varumärken i relation till målgruppsanalys och val av strategier. 

 

 

                                                           
27
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7. Teori och referensram 

7.1. Sammanfattning av teori och förhållningssätt 
 

I den kommande analysdelen presenteras de intervjuade företagens uttalanden i förhållande 

till teoriavsnittet. Detta avsnitt ligger till grund för de ingångspunkter och förhållningssätt vi 

valt att använda när vi angripit de uttalanden vi inkluderat i analysen. De områden vi valt att 

beröra i teoriavsnittet bygger på de olika punkter som tagits upp i frågeställningarna. För det 

första vill vi ha en inblick i hur man kritiskt kan granska företags och 

marknadsföringsstrategers inställning till klassiska föreställningar om vedertagna 

marknadsföringsstrategier, något som kommer användas som referenspunkt till de positiva 

och negativa inställningar vi får ta del av i intervjuerna. Vi har valt att lägga en del fokus på 

kommunikation och har därför tagit upp aspekten dels ur ett modernt perspektiv som 

behandlar Internets påverkan på kommunikation och dels ur ett sociologiskt perspektiv för att 

få två skilda förhållningssätt som kan användas vid analys av intervjupersonernas åsikter om 

kommunikationsmöjligheter på Internet. Det sociologiska perspektivet är inkluderat för att se 

om det är möjligt att urskilja olikheter mellan huruvida kommunikation i det verkliga livet 

gentemot via Internet är olika lämpade för att förmedla handlingar och skapa socialiseringar i 

form av samtal och trender. Slutligen har vi valt att inkludera ett avsnitt om vad som påverkar 

människors inställning till ett företag (eller ett varumärke), genom att utgå från en teori om i 

vilka kontexter som människor verkar i när de skapar sig en inställning till varumärken. Detta 

för att undersöka om Internet kan påverka inställningen, och om vi i intervjusvaren kan 

urskilja hur det kan påverka företagens möjligheter till att undersöka vilka människor som 

utgör kundkretsen och vart de agerar. 

7.2. Kritiskt förhållningssätt till vedertagna marknadsföringsstrategier 
 

“I like to see critical marketing 

theory as a marketing theory without the illusions” 

Janice Denegri-Knott28
 

 

En sökning på “reklam”, “branding”, “kund + relation”, “kund + identitet” eller “varumärke” i 

                                                           
28

 Saren, Michael (red.) (2007). Critical marketing: defining the field. Amsterdam: Butterworth-

Heinemann/Elsevier s. 28 
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Linköpings Universitets databas resulterar främst i träffar på böcker om 

marknadsföringsstrategier. Böcker om CRM, så som Jarmo Lehtinen och Kaj Storbackas bok 

med samma titel är bara ett exempel. Några andra vi uppmärksammat och i ett tidigt skede 

använt som inläsningslitteratur är Lena Carlssons tidigare presenterade bok från 2010, som är 

full av tips på hur företag och reklambyråer kan arbeta med nya medier. Vi har läst den 

reviderade upplagan av Per Robert Öhlins bok “Fuck Logic: konsten att tänka oklokt och få 

mer pang för pengarna” från 2009 som innehåller tips på hur man kan tänka ologiskt för att 

skapa mer engagerande reklam. Ytterligare en är Bo Dahlbom och Karin Allergrens “Aktivera 

ditt varumärke” från 2010 som presenterar strategier för att etablera ett tydligt varumärke för 

att nå ut och lyckas med sin marknadsföring. 

Vill man som reklambyrå eller företagare få tips på strategier är det alltså inga problem – 

biblioteken och nätbokhandeln AdLibris är fulla av strategiböcker. Samtidigt kan det vara värt 

att förhålla sig till en annan typ av litteratur, nämligen den som presenterar teorier och studier 

om kritiskt förhållningssätt till marknadsföring. Vårt resonemang kring att ta upp teori kring 

detta bygger på en medvetenhet om att man i vårt utgångsläge och med tanke på vår 

inläsningslitteratur lätt blir blind av att alla vedertagna marknadsföringsstrategier skulle vara 

självklara, fullt logiska och inspirerande för alla. Teorierna om ett kritiskt förhållningssätt till 

marknadsföring kan användas som inflikar vid intervjupersonernas eventuella uttalanden om 

inspiration och övertygat positiva/negativa inställningar till olika typer av verktyg och 

strategier. Vi har valt att presentera två böcker som behandlar kritiskt tänkande kring 

marknadsföringsstrategier, och även satt dem i relation till en av de böcker vi använt som 

inläsnings- och bakgrundsmaterial. 

“Critical Marketing - Defining the Field”, sammansatt av sex olika författare och utgiven 

2007, utgår ifrån John Mingers tes om fyra olika aspekter av hur man måste arbeta när man 

förhåller sig kritiskt till marknadsföringsstrategier (2000). Man måste föra en logisk analys 

mot påståenden som presenteras som självklara, ifrågasätta traditioner, vara medveten om 

marknadsförarnas inbillade auktoritet samt ifrågasätta giltigheten av deras kunskap och vara 

medveten om att den alltid är värdeladdad och aldrig objektiv, precis som en själv.
 29

 Vill man 

tänka kritiskt kring marknadsföring måste man dessutom vara på säker på hur man vill 

angripa den - i vårt fall handlar det om marknadsföring i egenskap av vetenskapsgren. 

                                                           
29
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Mingers menar att i andra fall är man kanske intresserad av materialismen som 

marknadsföring skapar.
30

 

“The Oxford Handbook of Critical Marketing Studies”, skriven av Mats Alvesson, Todd 

Bridgman och Hugh Willmoy och utgiven 2009 utgår ifrån deras begrepp “Critical Theories” 

(CT) och “Critical Marketing Studies” (CMS). Begreppen baseras på Jürgen Habermas försök 

att skapa en normativ grund för kritik som utgår från icke-snedvriden kommunikation, och en 

medvetenhet om att sätta sig in i strategikernas tankesätt utifrån ett perspektiv om att 

objektivitet alltid saknas. Här måste man inse att precis samma sak alltid gäller när man själv 

uttrycker sin kritik, om man inte lyckas angripa det man kritiserar utifrån en normativ grund.
31

 

Brandingstrategier och tankar om att individer går runt och försöker skapa sig ett ”jag” med 

hjälp av produkter kommenteras av Robyn Thomas. 
32

 Han menar att detta är något väldigt 

svårt, och nästan naivt – konsumenter har inte någon så pass lojal inställning till varumärken 

så länge det inte saknas alternativ på marknaden 
33

 och är inte beroende av att hela tiden 

”fylla” sitt jag med varumärken. 
34

 Denna typ av identiteter är uppbyggda av företagets egna 

analyser och vinstintressen, och inte av individen – ”all knowledge is socially constructed” 

(citat ur Frankfurtskolan om Critical Marketing Studies). 
35

 Ett vanligt nyckelbegrepp hos 

marknadsföringsstrateger är ”we are what we have” (Belk 1988). 
36

 I boken kritiseras den 

vedertagna teorin om identitetsbegreppet ytterligare – människor verkar helt inte bara i form 

av konsumenter utan vår identitet bygger även på att vi har roller som medborgare, föräldrar, 

yrkesutövare, studenter och så vidare. 

När det gäller kommunikativt utbyte kommenterar författarna det vedertagna mantrat 

”customer is king”, som utgår ifrån att konsumenten har kontroll över utbyte av både 

                                                           
30

 Ibid s. 22 

31 Alvesson, Bridgman, Willmoy (2009). The Oxford Handbook of Critical Marketing s. 28 

32
 Ibid s. 166 

33
 Ibid s. 172 

34
 Ibid s. 380 

35
 Ibid s. 345 

36
 Ibid s. 378 
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kommunikation och produkterna. 
37

 De menar att företag målar upp en bild av detta koncept 

och att de inte har möjlighet att själva styra marknaden, men att de egentligen jobbar helt och 

hållet med att ”låsa in” konsumenterna till sin egen fördel, utan att konsumenterna är 

medvetna om de egentligen inte har någon möjlighet att påverka. Alltså ligger det ingen 

ärlighet i att utgå från mantrat ”customer is king”. Det samma gäller win-win-begreppet som 

introducerades på 70-talet. Egentligen handlar marknadsföring bara om kontroll och makt 

(Flipo 1999). 

Både strategier som utgår ifrån ”customer is king” (kommunikativt utbyte) och ”we are what 

we have” (kunden skapar varumärket, varumärket är helt baserat på identiteter) lyfts fram som 

något positivt i några av de böcker vi använt som inläsningslitteratur. En författare som 

däremot verkar delvis medveten om kritiska förhållningssätt är Per Robert Öhlin, som bland 

annat uppvisar en medvetenhet om att varumärken inte är helt och hållet sammanknutna med 

identiteter. När det gäller kommunikation och utbyte menar Öhlin att man som företag själv 

måste gissa till vem som är intresserad och anpassa sig efter det.
 38

 Han skriver också om 

tankar som påminner om ”customer is king”-tänket, men han är medveten om att 

konsumenten är fullt inställd på företagens avsikter att ”övertala dem i smyg”.
 39

 

7.3. Kommunikation ur ett sociologiskt perspektiv 
 

Jürgen Habermas är en av de mest erkända akademiska författarna och sociologerna som har 

studerat kommunikationsteori. I boken ”The Theory of Communicative Action Volume Two” 

inleder han med att presentera George Herbert Meads teorier om kommunikation ur ett 

sociologiskt perspektiv i kapitlet “The Foundations of Social Science in the Theory of 

Communication”.  

Mead utgår ifrån språket. Han menar att det är grundläggande för hela den sociokulturella 

delen av livet, och det är särskiljningen av språk som ger upphov till organisation bland 

människor. Av alla olika koncept som språk bygger på intresserar sig bara Mead i rollen som 

sociolog sig för de som ger upphov till handlingar utförda av mer än en individ, och 

                                                           
37

 Ibid s. 374 

38
 Öhlin, Per Robert (2009). Fuck logic 2: konsten att tänka oklokt och få mer pang för pengarna. Rev, 

uppdaterad [utg.] Nacka strand: Lucky Man s. 20 

39
 Ibid s. 26 
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förmedlingar av interaktion.
 40

 När det handlar om språk i den här meningen – när man inte 

använder språk bara för att förstå varandra, så fungerar språket enligt Mead istället som en 

koordinator som leder till handlingar. Handlingar skapar i sin tur en socialisering av ämnet 

som de bygger på.
 41

 Att hålla ett tal är ett exempel på en användning av kommunikation som 

kan ge upphov till handling och fungera som en förmedling av interaktion mellan människor – 

vilket enligt Mead följaktligen borde leda till en socialisering baserat på det ämne talet berör. 

Det finns alltid en deltagare som får fördel vid kommunikation som bygger på förmedling av 

interaktion. Det är inte den deltagare som kan tolka den andras respons utan det är det är den 

som utifrån en idé om vad den andra deltagaren förväntar sig kan tolka sina egna svar.
42

 

Exempelvis skaffar man sig en fördel genom att på förhand planera och utvärdera sina 

svar/reaktioner utifrån hur man tror motparten kommer att reagera på dem, och det är 

viktigare än att kunna tolka vad motparten menar. Mead konstaterar att akustiskt mottagbara 

gester är perfekt lämpade för detta – interagerande kommunikation (som manar till/ger 

upphov till handlingar) får alltså en fördel vid kommunikation som bygger på faktiskt tal/ljud. 

Då hör båda parterna nämligen signalerna lika bra och kan ta del av kroppsspråk, vilket gör 

det lättare för båda att reagera på varandras attityder. Enligt Mead måste man alltså i princip 

känna till den andras attityd för att kunna kommunicera och förstå varandras språk, vilket 

förenklas av just vokala gester, det vill säga talande.
43

 

Habermas slutgiltiga kommentar till Meads sociologiska perspektiv på kommunikation är att 

Mead inte tagit upp aspekterna av språk som medium för att uppnå förståelse när han talar om 

kommunikation ur sociologens perspektiv.
 44

 Den typ av kommunikation Mead pratar om 

bygger på attityder och förmedlande av människors interaktion, vilket alltså poängteras får 

oerhörda fördelar vid kommunikation som sker öga-mot-öga tack vare möjligheten till tal. Om 

man utgår ifrån Habermas invändning är även språk som förståelsemetod något som kan 

fungera för att skapa socialisering och handlingar. 

                                                           
40

 Habermas, Jürgen (1987). The theory of communicative action. Vol. 2, Lifeworld and system : a 

critique of functionalist reason. Cambridge: Polity s. 4 

41
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 Ibid s. 7 

43
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För att sammanfatta detta perspektiv: kommunikation med mål att ge upphov till handlingar 

utförda av flera människor skapar enligt Mead en socialisering av ämnet, dvs. en trend, ett 

samtal, demonstrationer, kritik, skvaller eller liknande. Vid marknadsföring är det så klart 

denna typ av kommunikation man tänker på, eftersom marknadsföringens mål är att skapa 

uppmärksamhet. Enligt Mead är det mycket lättare att ge upphov till handling genom faktiska 

möten där det är lättare att urskilja attityder via kroppsspråk och röstläge. Habermas menar 

dock att kommunikation där förståelse snarare än manande ligger i fokus mycket väl kan 

fungera på samma sätt – och man kan tänka sig att förståelse kunder och företag emellan 

också är något som rör kommunikation ur marknadsföringssynpunkt. Habermas synsätt kan 

vara värt att ha i åtanke när det gäller att förhålla sig till analysen. 

7.4. Moderniseringens, Internets och trendfenomenets påverkan på 

kommunikation 
 

“Moderniseringsprocessen handlar om att successivt öka vårt handlingsutrymme genom 

teknisk utveckling, vetenskaplig kunskapsproduktion och begreppsförändringar – och genom 

en strävan att bryta upp från ett liv styrt av affekter, rutiner, traditioner och fördomar.” 

Martin Kylhammar
45

 

 

Henry Jenkins har i sin bok ”Convergence Culture” skrivit om den konvergenskultur som han 

ser att det västerländska mediala samhället har gått in i. Internet har fört med sig en medial 

konvergens där äldre medier som radio, tv, press, foto och film får samsas eller konkurrera på 

samma plattform. Jenkins menar att Internet skapar en möjlighet för konsumenterna att socialt 

interagera och på så sätt skapa en kollektiv intelligens av sina delkunskaper som blir ett 

alternativ till media – den mediala konvergensen skapas alltså i grunden av konsumenterna.
46

 

Exempel på hur företag använt sig av konvergensen på olika sätt är dataspel som lanserats 

tillsammans med filmer som ett sätt att låta konsumtionen sträcka sig över flera medier. Det 

Jenkins framförallt trycker på är att det inte enbart är en teknisk utveckling utan även en 

kulturell utveckling som fört med sig en möjlighet för konsumenterna själva att delta och 

påverka. Internet har även fört med sig en typ av deltagarkultur där miljoner av människor 

                                                           
45 http://www.kylhammar.eu/UserFiles/File/pdf/Bryt%20upp.pdf 

46
 Jenkins, Henry (2008). Convergence culture: where old and new media collide. [New ed.] New York: 

New York University Press s. 8 
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själva kan ta del av det som förut enbart låg hos ägare och producenter. Deltagarkulturen har 

också fört med sig en möjlighet för konsumenten att ta rollen av en producent, och båda dessa 

fenomen sker utan några klara regler till skillnad från tidigare.
47

 

Jenkins beskriver hur utvecklingen gått från hur bland annat företags marknadsföring innan 

har haft en envägskommunikation till konsumenten. Konsumentens roll har gått från att vara 

en passiv mottagare av budskapen till att idag vara en del av det som händer runt 

marknadsföringen och på så sätt vara aktiv och påverka marknadsföringen.
48

 Som exempel på 

deltagarkulturer nämner Jenkins Youtube där användare tagit filmer som The Big Lebowski 

och gjort egna tolkningar och omklippta versioner som sedan ses av miljoner andra 

användare. Pelle Snickars (journalist på SvD) kommenterar Jenkins och nämner att 

sändare/mottagare-modellen för hur medial information distribuerats nu blivit föråldrad.
49

 

Om man vill se kritiskt på Jenkins teorier så skriver han ur ett väldigt amerikaniserat 

perspektiv där i princip enbart amerikansk kultur tas som exempel. Avslutningsvis kan 

nämnas att Jenkins nämner dilemmat: är det så att konvergensen gör att konsumenternas 

mediala deltagande (och produktion) kommer ersätta de klassiska medieproducenternas makt 

– eller är det en interaktion vi ser? Det finns förespråkare för båda teorierna, och Jenkins kan 

inte dra någon annan slutsats än att tendenser till konvergens inte är något nytt, och tidigare 

har ingen tydlig ersättning skett.  

7.5. Internets påverkan på inställningen till företag - symbolisk 

interaktionism 
 

Varumärken har vuxit till att spela en allt större roll i vårt samhälle idag. Utvecklingen av 

tankar bakom strategierna har gått från att ha varit ett sätt att påverka människor i deras 

köpbeslut till att ha blivit en del av identitetsskapandet. Corporate branding är något som har 

växt sig större på senare år och det kan beskrivas som att flera företag byggs upp med en 

ledningsstruktur som enbart riktar in sig på marknadsföring och att lägga in 

produkten/produkterna i en så attraktiv förpackning som möjligt. Man har så att säga inga 

anställda i företagsledningen som sysslar med produktion eller logistik utan de fokuserar 
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enbart på relationen och kontakterna med kunden.
50

 Men vad är det som skapar och 

upprätthåller identiteten och sambandet mellan märket och människan? 

Ekonomidoktorerna Anders Bengtsson och Jacob Östbergs bok om identitetsskapande genom 

produkter, ”Märken och människor”, beskriver märkesskapande ur en synpunkt som skiljer 

sig från den som vanligen uttrycks i litteratur som behandlar marknadsföringsstrategier, en typ 

av litteratur de uttrycker kritik mot. De konstaterar att ett märke har flera ”författare” som 

fyller märket med en mening, där alla dessa författares historier tillsammans blir märkets 

mening.
51

 Dessa så kallade författare kan delas in i märkesinnehavaren (företaget), 

konsumenterna, andra viktiga intressenter (som försäljare, experter, konkurrenter och så 

vidare) och populärkulturen. Eftersom ett märke har fler författare än bara märkesinnehavaren 

är det inte alltid så att märkets mening blir densamma som den företaget planerat. Både 

många företag och litteratur med traditionell syn på varumärkesstrategier och branding 

betraktar i allmänhet varumärken som en slags spegelbild av företagets varumärkesidentitet – 

Bengtsson och Östberg hävdar att konsumenterna är de som främst skapar varumärkets 

mening. 

Sättet att se på marknadsföring och konsumtion är något som hela tiden är under förändring 

och det är något som syns inte minst i den litteratur som är skriven i ämnet. På bara några år 

kan förutsättningarna förändras, och exempelvis Apple som i ”Märken och Människor” 

beskrivs som ett företag som slår ur underläge stämmer inte längre med verkligheten.
 52

 Inga 

identiteter, företag eller kulturer är beständiga, och Apple har dragit nytta av just identiteten 

som underdog och anpassat sig och ändrat taktik.  Idag ser man många sammanhang, 

exempelvis reklamkampanjer, där fraser i stil med “ladda ner vår tjänst till din iPhone eller 

Smartphone” yttras. Egentligen går detta att jämföra med exempelvis “Ta din Volvo eller bil 

till vår närmsta bensinmack!” (eftersom en iPhone är en Smartphone på samma sätt som en 

Volvo är en bil), och kontentan är alltså att förutsättningarna för Apple har förändrats 

fullständigt. Även sättet att se på märken ändras, och har gått från att enbart försöka 
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symbolisera kvalité till att idag snarare användas för att till exempel bygga identiteter. Om 

individen känner att märket lyckas stärka den egna identiteten ökar tilltron till märket. 
53

 

På grund av denna förändring har det utvecklats nya sätt att studera märkets mening och en 

större vikt har lagts på att ta hänsyn till konsumentens vardag, en vardag som hela tiden 

påverkas av en mängd olika faktorer. Ett verktyg som blivit populärt för att studera den 

vardagen är så kallad symbolisk interaktionism, en teoribildning från amerikansk 

socialpsykologi och sociologi. I symbolisk interaktionism är grundtanken att människor tolkar 

andras handling att konsumera märken utifrån vad det har mening för dem själva, inte bara 

situationen av andras handlingar i sig. Som exempel – en vän till Erik köper en ny dator och 

väljer en Mac från Apple. Erik tolkar handlingen som att vännen väljer märket eftersom det är 

prestigefyllt i hans bekantskapskrets, vilket är Eriks enda förhållande till Mac-datorer. Eriks 

vän säger dock att valet påverkades av uppfattningen om att en Mac är ultimat för att arbeta 

med musikprogram. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv måste man alltså inte ta i akt bara 

varför människor handlar på ett sätt, utan vad de gör – hur de handlar, och vad de försöker 

säga med sina handlingar. Som ett exempel här skulle en person kunna gå på bio för att mysa 

med sin partner utan att egentligen bry sig om handlingen i filmen samtidigt som en annan 

biobesökare är där för att verkligen se filmen. Det som skapar en människas relation till ett 

varumärke eller ett företag enligt symbolisk interaktionism är den specifika kontext, i det 

sammanhang, som interaktionen med varumärket äger rum. Det behöver inte vara 

marknadsförarens/företagets kommunikation som utgör källan för vilken mening man skapar 

kring ett märke. 

Bengtsson och Östberg presenterar konsumentforskarna Mark Ligas och June Cottes tre 

urskiljda kontexter där konsumenter agerar med märken som symboliserar företag, ur ”The 

process of negotiating brand meaning: a symbolic interactionist perspective” från 1999. Det 

handlar dels om marknadsföringskontexten, där företagets marknadsföring påverkar 

människors relation och meningsskapande. Den andra kontexten är den individuella, där 

människors relation till märken påverkas av deras egna liv, personliga mål och tidigare 

föreställningar om märket eller liknande märken. Den tredje kontexten som presenteras som 

den kanske allra viktigaste är den sociala, där interaktion med andra människor påverkar 

relationen – utan att märket placeras i en social kontext finns det inte någon gemensam 
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meningsnämnare och inte heller någon som helst funktion för ett märke.
54

 Ytterligare en 

faktor är att även en individs aktiva bortval av vissa märken påverkar meningsskapandet. 

8. Material 
 

8.1. Val av företag 
 

Vårt mål, som vi utgick från när vi valde bland företag att kontakta, var att intervjua små 

företag där man kunde urskilja en tydlig målgrupp. I förhållande till syftet utgick vi från att 

det skulle vara en större chans att komma närmre ledningen och på så sätt få så ärliga svar 

som möjligt. Vi utgick också från att en eller ett fåtal personer, förhoppningsvis någon av 

ägarna skötte marknadsföringen vilket skulle innebära att intervjupersonen skulle ha full koll 

på företagsstrukturen och alla aspekter av företagets marknadsföring. Slutligen hade vi också 

en föreställning om att större företag är mer måna om att vara hemlighetsfulla för att inte 

släppa ut information till konkurrenter, vilket visade sig stämma när vi testade att kontakta ett 

företag med knappt 50 anställda. Vi tog med i beräkningarna att ett mindre företag mer 

sannolikt hade tid för en längre intervju där vi kunde få så utförliga svar som möjligt. 

Vår definition av begreppet tydlig målgrupp utgick ursprungligen från att hitta företag med en 

så tydligt nischad målgrupp som möjligt, men vi insåg att vi var tvungna att bredda oss. Vi 

valde att kontakta företag som inte medvetet utesluter någon men som ändå har tankar om 

vilka konsumenter de har att de rätta sig efter när de anpassar företaget. Med andra ord, där 

man kan skönja ett relativt tydligt mönster bland konsumenterna när det gäller allt från 

intresse till kön, ålder och inkomst. Vi har valt att använda ordet målgrupp, men det innebär 

alltså inte nödvändigtvis vilka företaget i första hand anpassar sig efter utan snarare vilket 

mönster när det gäller ålder/kön/intresse/liknande som man kan urskilja bland de 

huvudsakliga konsumenterna. 

8.1.1. Definition av småföretag i juridisk mening 

Enligt Europeiska Kommissionens definitioner från 2003 finns det tre indelningar av storlek 

när det gäller företag som vi i vardagen oftast benämner som småföretag, på 

engelska SME (Small and Medium-Sized Enterprises). 
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Företagskategori        Max antal anställda  Maximal tillåten omsättning 

Medium Sized                 50 – 250      43 miljoner euro 

Small                                10 – 50  10 miljoner euro 

Micro                            <10     2 miljoner euro 

SME står enligt Europeiska Kommissionen för 99 % av all företagsverksamhet i EU.
55

 

8.1.2. Vår definition av småföretag 

De företag vi i första hand valde att kontakta ingår när det gäller antal anställda under 

kategorin mikroföretag, vilket också stämmer överens med de företag som sedermera blev 

representerade i uppsatsen. När det gäller definitionen av småföretag i övrigt kan man fundera 

kring sådant som antal besökare, beställningar eller kunder, antal underanställda och 

utbredning. Vi valde att undvika att begränsa oss alltför mycket och fokuserade på en 

personlig definition av småföretag som ur vår mening innebar ”ett fåtal, fem eller färre 

anställda i ledningen” vilket stämmer överens med storleken på ledningarna i alla de företag 

vi intervjuat. Pannkaksladan har många säsongsarbetare, Tailor Store har många skräddare 

och Rakaka har många skribenter, men ledningens storlek stämmer alltså överens med vår 

definition som vi alltså valt att kalla ”små/mindre företag”. Den ska alltså inte förväxlas med 

den vardagliga termen ”småföretag”. 

8.2. Beskrivning av materialinsamling och bearbetning 

 
Intervjuerna gjordes över telefon och varade i 20 - 60 minuter, beroende på intervjupersonens 

möjlighet att lägga ner tid på att svara på våra frågor. Intervjuerna transkriberades, och 

därefter markerades viktiga citat och uttalanden. Fakta till materialdelen som bidrar till 

beskrivningen av företagens sorterades ut, och de uttalanden som relaterade till vår indelning 

av analysen placerades in under respektive rubrik. 

8.3. Etiska överväganden 

 
Meningen är att lägga upp analysen objektivt så att det inte skadar något företags anseende, 

och syftet är som bekant främst att få en bättre förståelse för hur mindre företag i allmänhet 

tycker och tänker. Utöver att vara medvetna om intervjupersonerna sannolikt ville bli upplysta 
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om att intervjuerna spelades in och att alla uttalanden kunde användas av oss samt att 

uppsatsen skulle publiceras gjordes inga etiska övervägande. 

8.4. Angry Creative - information 
 

Intervjuperson: Jimmy Rosén 

Angry Creative är en reklambyrå som funnits sedan 2007 och som än så länge drivs av Jimmy 

Rosén och Sammy Nordström. Företaget skapar skräddarsydda hemsidor med öppen källkod 

åt företag – deras affärsidé är att ”hjälpa företag att bli framgångsrika på Internet”. Angry 

Creative marknadsför sig förutom på den egna hemsidan även på Facebook, Twitter, Google+ 

och via ett nyhetsbrev. Hemsidan är uppbyggd i Wordpress och Drupal och designen har 

uppdaterats i snitt en gång om året, både beroende på trender och för att fungera som en 

portfolio på att de gör bra hemsidor. Intäkterna kommer förutom från jobb från provisioner – 

exempelvis förmedlar Angry Creative tjänster som krävs för att kunna bygga kundens 

hemsida, och får sedan så kallade kick-backs (provision) från dessa tjänster. 

Båda delägarna arbetar med marknadsföringen. Jimmy har ingen renodlad utbildning inom 

marknadsföring, utan bygger sina kunskaper på erfarenheter och bloggläsande. 

Källor: intervju, http://www.angrycreative.se/ 

8.5. Bygghemma – information 
 

Intervjuperson: Ola Svensson 

Bygghemma är sedan 2006 en e-handel utan några fysiska butiker, och det största företag vi 

intervjuat när det gäller utbud, besökare och styrelse. Företaget levererar byggvaror inom 

olika kategorier så som belysning, möbler och badrum, och erbjuder över 100 000 artiklar. 

Huvudkontoret ligger i Oskarshamn och drivs av en ledning på fem anställda, och styrelsen 

består av cirka 30 personer. Intervjupersonen Ola Svensson är marknadsföringsansvarig både 

när det gäller Internet och traditionella medier. Han är utbildad ekonom, och kunskapen om 

marknadsföring via Internet bygger främst på erfarenheter sedan 10-15 år tillbaka. 

Utöver hemsidan som är huvudsaklig marknadsföringskanal och den självklara knytpunkten 

för hela verksamheten marknadsför sig företaget huvudsakligen via prisjämförelse-siter, 

kampanjer och sökmotorer. Kampanjerna sprids förutom via annonser även till viss del på 

http://www.angrycreative.se/
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Twitter och Facebook. När det gäller sökmotorerna arbetar Bygghemma väldigt mycket både 

med SEO – sökoptimering och med SEM, sponsrade länkar. 

Antalet besökare beskrivs enligt hemsidan vara 300 000 varje månad. 

Källor: intervju, http://www.bygghemma.se 

8.6. Pannkaksladan – information 
 

Intervjuperson: Ulrika Ekblom 

Pannkaksladan öppnade sommarsäsongen 2010 och är en kombinerad restaurang och 

djurpark, där ponnyridning, djursafari och pannkaksbuffé ligger i fokus för verksamheten. 

Området beskrivs som 1700-talsmiljö och ligger ute på landet i Höganäs kommun, strax 

utanför centrum. Själva restaurangen ligger i en gammal lada och på gården runt omkring 

finns inhägnader med olika djur. Buffén beskrivs som Nordens största pannkaksbuffé, och 

sålde säsongen 2011 tiotusentals pannkakor till runt 25 000 besökare. Trots lågkonjunktur har 

omsättningen ökat under den andra säsongen de haft öppet. 

De huvudsakliga besökarna och den största målgruppen beskrivs som turister – dels långväga 

sommarturister, men även närturism från omkringliggande kommuner utgör en stor del av 

besökarantalet.  

Företaget drivs av paret Bengt och Ulrika Ekblom, där Ulrika är formell ägare. Ulrika är 

ansvarig för större delen av marknadsföringen och driver innehållet i all 

Internetmarknadsföring själv. Resten av arbetet delas upp gemensamt – Bengt arbetar bland 

annat med att designa hemsidan. Säsongen 2011 hade Pannkaksladan cirka 30 

säsongsanställda som skötte matlagning, servering, djurskötning och till viss del kassan. 

Marknadsföringen sker delvis via annonser men framförallt på Internet genom en hemsida, en 

Facebook-page, samt via Google-annonser och SEO. Varken Bengt eller Ulrika har någon 

som helst marknadsföringsutbildning. 

Källor: intervju, http://www.pannkaksladan.se 
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8.7. Rakaka – information 

 
Intervjuperson: Shahin Zarrabi. 

Rakaka.se är Sveriges största nyhetssajt som rapporterar om tävlingar inom professionellt 

datorspelande/esport. Sidan utesluter ingen och uppmuntrar till ett större intresse för esport, 

men målgruppen är framförallt de redan inbitna. Sidan har funnits sedan november 2006 och 

ägs av fyra personer varav en av dessa är anställd. Shahin Zarrabi är chefredaktör och den 

enda arbetande som tar ut ett arvode. Resterande tio arbetande är krönikörer och redaktörer 

som arbetar frivilligt. 

Driften av Rakaka finansieras helt och hållet av annonsering på webbplatsen och av 

eventsamarbeten med olika företag – vardera inkomstkällan står för ungefär hälften av 

intäkterna. Eventsammarbeten har bland annat skett på datorspelstävlingar som WCG i 

Chendu (Kina), ESWC i Paris, IEM i Köln och svenska Dreamhack.  Evenemangen sponsrar 

och tillhandahåller monter och dylikt, och Rakaka marknadsför sig genom framförallt 

livesändningar och giveaways. Utöver detta finns även en Facebook-page. 

Källor: intervju, http://www.rakaka.se 

8.8. Tailor Store – information 

 
Intervjuperson: Jan Höjman. 

Webbutiken Tailor Store har kontor i Helsingborg, och har funnits på Internet sedan 2003. 

Namnet Tailor Store introducerades 2006. Affärsidén bygger på att kunden får designa och 

skräddarsy herrplagg efter sina egna mått. Det finns möjlighet att designa skjortor, pikétröjor, 

chinos och underkläder. Tailor Store säljer också bland annat strumpor, slipsar och 

manschettknappar. Verksamheten sker endast över nätet, och det finns inga uttalade planer på 

att etablera fysiska butiker. Målgruppen man kan urskilja är modemedvetna män i medel- till 

överklass. 

Av de tre delägarna arbetar två operativt i bolaget. Delägare och marknadsföringsansvarig Jan 

Höjman har marknadsföringsutbildning på universitetsnivå, och ägarkollegan Magnus har 

dubbel akademisk examen inom samma område. På huvudkontoret finns sammanlagt fjorton 

anställda, och större delen är systemutvecklare som tillsammans med ledningen byggt upp 

hela hemsidan utan utomstående kompetens. Huvudledningen arbetar mycket med 

http://www.rakaka.se/
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Internetmarknadsföring, och konsulter har anlitats enbart för att bidra med ytterligare 

kompetens för att hjälpa till att optimera marknadsföring genom sociala medier och 

displayannonser – främst när det gäller att ta fram applikationer och ha hand om tävlingar. 

Utöver detta har Tailor Store drygt 400 underanställda som alla är utbildade av ledningen, och 

som arbetar med själva produktionskedjan, bland annat på det egna skrädderiet. 

Källor: intervju, http://www.tailorstore.se 

9.  Metod 
 

9.1. Beskrivning av intervjumetod 
 

Tankarna bakom vår intervjumetod och dennes reliabilitet utgår från Alan Brymans 

beskrivning av skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Brymans förklaring 

av innebörden av begreppen är tagna ur boken Research Methods and Organization Studies. 

Den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ insamling beskrivs av Bryman som att 

prioriteten angående perspektivet på intervjupersonen skiljer sig. I kvalitativa sammanhang 

ligger emfasen på att tolka intervjupersonens egna funderingar istället för att tolka utifrån sina 

egna angelägenheter. Det viktiga är alltså inte att gå in med inställningen att samla in precis 

det material man vill ha, utan att lyssna på det intervjupersonen har att säga och utnyttja de 

intressanta uttalanden som insamlas under fortskridande av intervjun. Det handlar också om 

att fokusera på de uttalanden man tycker är viktiga och spinna vidare på dem istället för att 

låta samtalet flyta iväg till något som tolkas som oväsentligt. Den här ingångspunkten var 

alltså något vi valde att använda för att kunna kombinera en så kvalitativ inställningsmetod 

som möjligt i förhållande till tidsramen för intervjuerna. 

Kvalitativa insamlingsmetoder beskrivs också kunna frambringa en flexibilitet som gör att 

intervjupersonen inte kan presentera färdiga svar uppbyggda på föreställningar om vad han 

eller hon tror sig bli frågad om och tror att den person som intervjuar vill höra.
56

 För att 

komma närmre denna fördel byggde vi medvetet våra intervjufrågor på frågeord med avsikt 

att låta den intervjuade själva analysera sina egna uttalanden och i bästa fall få egna aha-
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upplevelser.
57

 Metoden ligger i jämförelse med ”hows and whats”-begreppet som tas upp i 

Brymans Qualitative Research 2, ett begrepp som beskrivits av James A. Hostein och Jabber 

F. Gubrium. Kortfattat innebär begreppet att intervjupersoner har svårare att presentera 

färdiga svar på frågor som utgår ifrån frågeord (hur, när, var, varför) än på ja- eller nejfrågor.  

Grundinställningen har varit att genomföra kvalitativa intervjuer med avvägning för en 

medvetenhet om tidsbrist hos intervjupersonerna. Resultatet av denna ingångspunkt blev att 

en del ämnen som fick mycket fokus i en intervju kunde få mindre uppmärksamhet i en 

annan.  

9.2. Motivering av metodval 

Att utgå från olika ämnesområden så som kommunikation, tankar om målgrupp och 

inställning till utveckling och anpassning kände vi var nödvändigt för att skapa en intressant 

problemformulering. Vår praktiska insamling av material har baserad på 

problemformuleringen utgått från en önskan om insamling av djupgående material, vilket 

motiverar ett kvalitativt metodval. Samtidigt ville vi att analysen skulle komma att beröra 

många olika frågor inom denna omfattande mängd ämnesområden, något som skulle kunna 

leda till valet att arbeta utifrån en kvantitativ intervjumetod. Att komma åt intressanta detaljer 

och följdfrågor beslutades vara det viktigaste, och bestämde vi oss för att använda färre men 

längre intervjuer, en metod som enligt Bryman främst har kännetecken för kvalitativa 

intervjumetoder. En kvantitativ intervjumetod hade inte skapat några följdfrågor för djupare 

förståelse, och ”case studies” av olika företags utveckling hade inte heller hjälpt oss att 

komma närmre inställningen ur företags egen synvinkel. 

9.2.1. Motivering av val av antal intervjupersoner 

Valet av antal intervjupersoner är i likhet med Brymans beskrivning av kvalitativ 

insamlingsmetod. Tidsramen för respektive intervju var något som påverkade hela 

materialinsamlingen. Eftersom vi baserat på denna tidsram var medvetna om risken att inte få 

utförliga och/eller användbara svar inom alla våra intresseområden kände vi att tre företag var 

ett minimum. Slutligen bestämdes att mellan tre och sex företag var en bra avvägning mellan 

möjligheten att få intressanta uttalanden inom alla ämnesområden och samtidigt behålla en 

kvalitativ materialinsamlingsteknik. 
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9.2.2. Reliabilitet 

Både kvantitativa och kortare kvalitativa intervjuer kan enligt Bryman innebära att man 

riskerar att inte få en lika bra känsla av hur en organisation ser ut i ett större sammanhang, och 

vi var medvetna om att våra intervjuer riskerade att hamna i den andra kategorin på grund av 

den snäva tidsramen som ibland uppstod. 
 58

 Ytterligare ett problem med materialinsamlingen 

skulle i vårt fall kunna vara problem med sekretess. Vi har både vid förberedelserna och under 

analysmomentet tagit med i beräkningen att en viss snedvridenhet kan uppstå på grund av 

dessa problem. Denna typ av beräkningar och inställning är något som bör öka reliabiliteten 

enligt Bryman.
59

 En metod som vi använt för att kunna utläsa något användbart om 

intervjupersoners uttalanden trots en upplevelse av sekretess är att avläsa hur öppet han eller 

hon reagerar, något som också kan bidra till ökad reliabilitet.
 60

 Slutligen kan nämnas att de 

representerade företagens positiva respons på förfrågningar om att bli intervjuade snarare 

visade på en glädje över uppmärksamhet än en känsla av konstlad artighet, vilket ingav en 

upplevelse av ärlighet som ytterligare stärker vår syn på materialets reliabilitet.  

9.3. Upplägg av intervjuerna 
 

Våra intervjuer baserades på två olika typer av frågor, där den första kategorin bara innehöll 

korta, stängda frågor om företagets historia och ledningens omfattning. Detta som källa till 

beskrivning av företagen. Kategori nummer två, frågorna som användes till analysen, var i 

likhet med ”hows and whats”-metoden uppbyggda på frågeord. Dessa grupperades in i 

områden som bygger på vår problemformulering och teori; föredragna metoder/strategier, 

anpassning efter konkurrenter och rådande marknadsklimat, målgrupp och förändringar av 

metoder samt kundrelation/kommunikation. Vid intervjuerna hade vi färdiga strukturer med 

förberedda följdfrågor. Samtidigt utgick vi från att kunna samla in tillräckligt mycket material 

utan att helt och hållet behöva fokusera på detta frågeformulär, som snarare fungerade som ett 

stöd för att hålla intervjun flytande och samtidigt undvika att tappa fokus. Målet var att få så 

utförliga svar som möjligt inom de flesta av våra intresseområden snarare än att avbryta 

diskussioner till fördel för kortare svar på samtliga frågor. Nedan följer några av de frågor 
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som användes som utgångspunkt till vår materialinsamling. Märk dock att de alltså varierades 

och anpassades under respektive intervju beroende på i vilken riktning samtalet rörde sig. 

Föredragna metoder/strategier: Vad har ni för tankar om vedertagna strategier? Hur tänker 

ni kring trender och vikten av att bygga sin strategi efter dem? Vilka olika metoder, kanaler 

och strategier använder ni er av? Vilka föredrar ni och varför? 

Anpassning efter marknadsklimat: Hur har utvecklingen av era metoder sett ut? Hur väljer 

ni att anpassa er efter konkurrenters satsningar?  

Målgrupp: Hur påverkar målgruppen er marknadsföring? Vad tänker ni om de olika 

förändringar som sker inom marknadsföringsmetoder? 

Kundrelation/kommunikation: Hur ser ni på vikten av interaktion med konsumenterna? Hur 

tror ni att Internet kan hjälpa er att upprätthålla en kommunikation med era konsumenter? 

10.  Analys 
 

10.1. Övertygad eller skeptisk? 

Uppenbarligen hade inte alla företag köpt alla de metoder som presenteras i böcker om hur 

man som bäst marknadsför sig på Internet, skapar sig en bra kundrelation och ett varumärke. 

De uttalade sig ofta om att det berodde helt på vart man kände att det var bäst att synas, och 

vad som hade gett bäst resultat. Nedan presenteras företagens synvinklar på olika typer av 

strategier – fördelar, nackdelar, övertygelse och skepticism. 

10.1.1. Sociala medier – slöseri eller nödvändigt? 

 

I flera aktuella strategiböcker kan man läsa om hur populärt och optimalt sociala medier är, 

och hur många fördelar det finns med att använda sig av dem. När företagen fick uttala sig om 

sociala medier i största allmänhet var det många som tog upp kritiska synsätt. 

Många av de företag som utgör Angry Creatives kunder vill ha en hemsida där sociala medier 

på något sätt är integrerade. Jimmy ser en viss ironi i detta: 

”Oftast gör man såhär att man snaskar in någon lösning som addthis eller så här, och då har 

man en färdig delningslösning. Och då har folk de här jävla… Facebook-gilla-knapp, 

Youtube-knapp, Twitter-knapp och Google+ och tusen andra saker. Det är lite så, det är inte 
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att rekommendera så utan det är dem man brukar lägga in. Lite schyssta knappar så folk ska 

kunna dela. Det är ofta färdiga lösningar så det är bara att köra och se glad ut.” /Jimmy 

Jimmys syn på sociala medier är grundad i det faktum att den typ av hemsidor som man 

tidigare använde när man var tonåring och ville vara cool helt plötsligt blivit en plattform för 

att skaffa jobb/kunder – men att det är fortfarande samma principer: ”skitsnack”. 

Medan Jimmy mest är ironisk till fenomenet i stort även om Angry Creative använder sig av 

sociala medier är Ola på Bygghemma i större grad kritisk till många kampanjer som utspelas 

över exempelvis Facebook, och företag som tror att det är väldigt lätt att marknadsföra sig 

över sociala medier: 

Det är bättre att ha tusen som gillar dig på riktigt än att ha tusen som tryckt på en gilla-

knapp. Det är en jäkla skillnad. Det är väl lite så vad det gäller sociala medier. Ska man göra 

det ska man göra det rätt. Det är det viktiga. /Ola 

Han pratar om företag som har kampanjer där man kan vinna priser om man ”gillar” företaget 

på Facebook, men att det inte fungerar som bevis på lojalitet – de som hittar till 

marknadsföring via sociala medier måste ha valt det själva utifrån exempelvis 

rekommendationer. 

Tailor Store marknadsför sig via sociala medier med motivet att driva besökare till hemsidan, 

det är ju den som fungerar som deras butik, och det är där de hoppas att de ska bli intresserade 

av att konsumera – egentligen är det viktigaste att människor klickar sig till själva hemsidan 

och inte till något annat ställe på nätet där de bara marknadsför sig. Jan ser ändå på Facebook 

som ett bra verktyg för att mäta aktivitet, framförallt antal visningar men också kommentarer, 

vilket gör att de kan lära sig hur och när man bör agera och uppdatera på Facebook. Shahin på 

Rakaka ser på det på ungefär samma sätt – det handlar ju egentligen bara om att folk ska bli 

intresserade av att klicka sig till hemsidan, och det är där fokus ligger. 

Joakim Jardenberg som gjort Aftonbladets hemsida och som enligt Ulrika är lite kult eller 

halvgud i IT-branschen har tydligen använt Pannkaksladan som exempel när han är ute och 

föreläser: 

”Han skrev till mig att du gör så fel men det blir ändå rätt. Han skrev: ”I mitt fall ett exempel 

på två saker – hur långt man kommer med passion och hur ni just do it. Mycket av det ni gör 



31 
 

är egentligen inte så bra, men det blir bra ändå, eftersom ni gör det och ni brinner för det ni 

gör.” /Ulrika 

Hon är tveksam till Twitter, dels på grund av att hon säger att det mestadels är storstadsfolk 

och mediemänniskor som använder det, men också för att folk inte ska bli trötta på att 

Pannkaksladan dyker upp överallt. Men samtidigt menar hon att det gäller att hänga på ifall 

folk flyttar sig till Twitter. 

10.1.2. Gratis? 

 

Är den största fördelen med nya former av marknadsföring på Internet att den är gratis? 

Frågan om finansiering kom upp under många intervjuer och även här hade företagen 

synpunkter på vilka möjligheter det finns till att spara in pengar genom att hålla sin 

marknadsföring till Internet. Här gick åsikterna isär, bland annat gällande sociala medier. 

Ulrika på Pannkaksladan ser just Facebook, där det är gratis att vara användare även för 

företag, som ett fantastiskt forum där hon, trots anpassning till Facebook’s utveckling och 

förändringar kan marknadsföra sig gratis. 

”Hade jag fått betala för varje gång jag uppdaterade så skulle man ju inte uppdatera. Men 

jag försöker uppdatera den varje dag nu.” /Ulrika 

Ola på Bygghemma räknar upp fler exempel som åtminstone gör Internet kostnadseffektivt, 

och jämför med kampanjer som genom att förläggas på Internet går snabbare och är lättare att 

förändra – en effektivisering som drar ner på tid och pengar skulle gått åt vid en printkampanj. 

Ett företag som har en annan synvinkel på kostnadseffektivisering vid marknadsföring via just 

sociala medier är Tailor Store. Jan konstaterar att det krävs otroligt mycket tid för att skaffa 

sig bra kunnande om hur man ska uttrycka sig, när på dygnet och i veckan man ska uppdatera 

– och att man måste lägga ner väldigt mycket tid på att driva social marknadsföring för att få 

någon kommersiell effekt. Trots att själva registreringen är gratis så skapar tidsåtgången lika 

stora lönekostnader som vilket marknadsföringsjobb som helst, som tar lika lång tid.  

Jimmy på Angry Creative berättar att just sökoptimering kan leda till ytterligare en kostnad 

förutom att det är tidskrävande – det nämligen väldigt vanligt att anlita konsulter som tar 

betalt för att hjälpa företaget med sökordsoptimering, vanligare än att anlita traditionella 

reklambyråer. 
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10.1.3. Mycket jobb? 

 

Flera företag nämner att just tidsåtgången i högsta grad är påtaglig på Internet. 

Överhuvudtaget var företagen i stort sett överens när det gäller hur mycket jobb som krävs för 

att driva marknadsföring på Internet, även om inte alla specifikt uttryckte att det egentligen 

direkt leder även till höga kostnader. När det gäller att arbeta med bland annat SEO, att ligga 

högt på sökmotorernas träffar, säger Jan på Tailor Store att det har blivit mycket dyrare att 

arbeta med olika metoder men framförallt att det är en otrolig konkurrens som kräver väldigt 

mycket arbete: 

”Man måste vara vassare och mäta mer, justera hela tiden så man ligger rätt till i 

placeringar och i grafisk utformning och i budgivning på orden, allt… ja, det är ett rörligt 

mål kan man säga.” /Jan 

Det handlar mycket om att hålla koll på konkurrenter och att göra research för att hålla sig 

uppdaterad om nya metoder. Att mäta aktiviteter beskrivs som något väldigt viktigt. Ulrika på 

Pannkaksladan poängterar att man inte kan tro att det räcker att göra det en gång – det måste 

skötas konstant. 

Jimmy på Angry Creative pratar om att det är mycket jobb, men är väldigt positiv till 

sökordsoptimering och poängterar möjligheter mer än svårigheter: 

I och med att det finns ett antal miljarder siter och 99,999% jobbar inte aktivt, då går det att 

jobba så för att lägga sig över och det är viktigt för jag har fått några av mina viktigaste jobb 

via sökmotoroptimering som vi gjort själva. /Jimmy 

Även Ola på Bygghemma säger att sökordsoptimering och framförallt kampanjer kräver 

otroligt mycket dagligt jobb – det går snabbt, det förändras hela tiden. Å andra sidan 

poängterar han att ett undantag är just kampanjer där det förutom den kostnadseffektiva 

fördelen även finns en tidseffektiv fördel gentemot printkampanjer. Det handlar då om att i 

stor utsträckning kunna förebygga problem och förändra kampanjer under tiden som de pågår, 

istället för att behöva göra om allt arbete från början. 

10.1.4. Mer än bara annonsering? 

 

Både Shahin på Rakaka och Jimmy pratar om ytterligare en viktig aspekt av marknadsföring 

som underlättas av Internet men som inte går ut på att lägga all fokus på att komma åt nya 
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kunder. För Jimmy handlar det om att skaffa ett bra nätverk mellan andra än bara honom själv 

och konsumenterna. Han säger att 80 % av alla jobb kommer via kontakter och 

rekommendationer snarare än direkt marknadsföring. Shahin tror på att samarbeten med andra 

företag snarare än annonsering kommer att leda till en mycket större besökarkrets – och att 

fortsatt annonsering kommer bli integrerad på nya plattformar snarare än att fortsätta vara 

flashiga bilder: 

 ”Jag tror att de här eventsamarbetena kommer bli mycket större. Att man gör... det är inte 

bara sådana här generiska annonskampanjer - köp den här produkten. Utan företag försöker 

komma in och kör tävlingar eller jippon tillsammans med oss. /Shahin 

 

Vid en jämförelse med John Mingers fyra grunder för kritiskt tänkande kring strategier kan 

det vara relevant att ta upp självklara traditioner, ifrågasättandet av giltigheten av företagens 

kunskap om sökordsoptimering samt medvetenheten om en inbillad auktoritet. När det gäller 

flera strategier just på Internet är det en majoritet av företagen som tar upp svårigheten att 

styra konsumenten. Ola menar att det inte går att upprätthålla någon auktoritet på sociala 

medier eftersom kunden helt och hållet väljer om de ens vill se annonseringen som en 

profilsida på Facebook eller Twitter innebär. Han ser också kritiskt på traditioner såsom att 

anordna en tävling för att locka kunder, vilket inte ger någon genuin lojalitet – speciellt inte 

när det gäller antal klick på en ”gilla oss”-funktion. Både Shahin och Jan är inne på sak – 

företagen tappar auktoritet när det gäller sociala medier eftersom kunden själv väljer om de 

vill klicka in på själva ”annonsen”. 

Både Ulrika som saknar marknadsföringsutbildning och ”marknadsföringsguden” Jardenberg 

är medvetna om att det trots avsaknad av kunskap är möjligt att arbeta fram en bra strategi – 

det kan alltså uppstå en giltig kunskap som inte utgår ifrån någon traditionell strategi. 

Företagen saknar alltså en föreställning om auktoritet gentemot andra 

människor/konsumenter, men i motsats till det har de en inställning om arbetet för att bygga 

fram en kunskap om sökoptimering är något som kräver väldigt mycket erfarenhet, och Ola 

nämner ett antal sökord som leder direkt till Bygghemmas hemsida. 

Marknadsföringsstrategerna visar upp exempel och poängterar hårt arbete, vilket kan ses som 

ett uttryck för en större giltighet av deras kunskap i egenskap av marknadsförare. Jimmy säger 

att sökordsstrategin är en av de viktigaste eftersom det är ett så litet antal som använder den, 

och alla är överens om att deras ständiga arbete leder till ökad kunskap och i längden flera 

träffar. Men till skillnad från sociala medier där det läggs mycket jobb för att se hur och när 
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man ska arbeta för att det ska fungera, vilket alltså tyder på en medvetenhet om att man inte 

kan tro att man har en auktoritet gentemot andra aktörer eller människor, läggs jobbet på 

sökordsoptimeringen i större utsträckning på att konkurrera med andra företag. Detta kan 

tyckas tyder på en medvetenhet om att det finns metoder som fungerar och som de är 

medvetna om, även om de måste uppdateras, och att de har arbetat fram en bra kunskap som 

blir mer och mer pålitlig – strategin är alltså i grunden utarbetad och giltig. Det kan handla om 

kundkretsen, men Rakaka utgör ett undantag där den viktigaste typen av SEO utgörs av 

Reddit, där företag inte har någon direkt möjlighet att påverkar vad människor klickar in på, 

utan där det är väldigt svårt att utläsa någon genomgående faktor som påverkar vilka 

hemsidor som hamnar överst. De arbetar med att försöka synas på Reddit, men har samtidigt 

väldigt liten möjlighet att styra över det. 

10.2. Internets möjligheter till kommunikation genom utbyte med kunder 

och andra företag – olika behov 
 

Jenkins skriver om hur konsumenterna tagit större roll i den mediala världen där det inte 

längre enbart är företagen som sprider sina budskap i en enkelriktad kommunikationslinje till 

målgruppen. En konvergens- och deltagarkultur har skapats där vem som helst kan ta rollen 

som producent, kritiker eller expert. Detta är något som i sin tur påverkat företagens 

marknadsföringsstrategier där ord som transparens, interaktivitet, deltagande har blivit 

populära för att visa upp för konsumenten att man lyssnar och driver företaget på ett sätt som 

konsumenten vill. Samtidigt finns det hela tiden en risk att företagets budskap i 

marknadsföringen blir ett annat än vad som var tänkt och i de värsta fallen slutar det med 

negativ publicitet. 

10.2.1. Utbyte med kunder – fördelar och nackdelar 

 

Pannkaksladan har satsat på sociala medier, speciellt via Facebook, där man har en sida som 

uppdateras för att upprätthålla en relation med sina kunder. Eftersom djuren vid 

Pannkaksladan är en del av den upplevelse man säljer blir Facebook-profilen ett ställe för 

kunderna att följa vad som händer med djuren även när man inte är på plats. På så sätt får man 

kunder som vet mer om Pannkaksladan redan innan de åker dit igen och på så sätt får en 

annan relation än att bara vara en vanlig matgäst: 
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”Jag vet inte om du tittat på vår Facebook till exempel. För där… vi jobbar ju på ett sätt som, 

vi har en väldigt personlig relation med kunden, vi vill att de ska känna sig hemma hos oss. 

Och det gör de ju. Och det gör också att det jag lägger upp i högsta grad medvetet är mycket 

om våra djur, jag fotar saker på gården och så. Och oftast så har du ju en relation till 

Pannkaksladan, djuren är ju en viktig bit, vi säljer ju inte pannkakor, vi säljer en upplevelse. 

Och så tänker jag när jag gör… Facebook framförallt. Hemsidan är mer krass – det här gör 

vi, det här finns. Medan Facebook är mer en relation. Där de har ett visst intresse av att läsa 

och tycker det är roligt. Och det är därför jag kan tänka mig att Twitter blir för mycket.”  

/Ulrika 

 

Själv erkänner Ulrika att de kanske inte har den bästa koll på hur man enligt proffsen bör 

använda sociala medier för att marknadsföra sig eller skapa en relation genom 

kommunikation. Men det har inte hindrat Pannkaksladan för att se framförallt Facebook som 

en framgångsrik kanal för just detta. 

 

Flera av de intervjuade företagen nämner just möjligheten att upprätthålla en relation till sina 

kunder med hjälp av sociala medier. Jan på Tailor Store beskriver det som en möjlighet att 

lättare få översikt av kundens behov än tidigare då man kanske skickade ut enkäter istället.  

Bygghemma värdesätter möjligheten till att via interaktiviteten förbättra verksamheten: 

 

”Vi jobbar väldigt mycket med kunderna för att få information för att se vad de tycker och hur 

vi kan förbättra oss och det kan man göra via interaktiva media. Exempelvis via Facebook, 

det är ju en kanal. Vi jobbar väldigt mycket med kontakten med våra kunder där vi ringer och 

mailar våra kunder för att veta just vad de tycker om oss och produkterna. Det är liksom A 

och O för vår del kan jag säga. Det är jätteviktigt. /Ola 

 

Även Pannkaksladan beskriver exempel de via kommentarer på Facebook tagit till sig både 

kritik och förslag från konsumenten: 

 

”Det var någon som skrev – ”jag och flera saknar chili con carnen”, och då tänkte jag – 

jättebra, då kan jag ta in den igen! Det är ganska unikt, att ha ett samtal så med sina kunder 

… det är ändå hyfsat många som har läst det, även om inte alla har kommenterat. Och känner 

”jag kan säga till, jag kan göra det bättre”. Och det måste jag säga – vi lyssnar ju på dem. 

Det är ett jättebra forum att kunna få feedback på det man gör.” /Ulrika 
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Samtidigt berättar flera att när det gäller att få en riktig kontakt är det ansikte mot ansikte eller 

telefon som gäller. Jimmy på Angry Creative beskriver hur ett större jobb kräver ett handslag 

för att det ska gå igenom. När företagen blir mer aktiva på sociala medier eller andra 

plattformar som bygger på en deltagarkultur finns också en ökad risk för att negativa budskap 

om företaget sprids. Något både Bygghemma och Pannkaksladan beskriver: 

 

”Och vi är ju bara i början, man får se lite vart det tar vägen för det krävs ganska mycket av 

ett företag att sätta sig till relation till… för det är lite grann att det är jag och dina kompisar 

som är där och det krävs väldigt mycket för att jag ska gilla ett företag och tala om för mina 

vänner att varför det är bra eller inte bra. Risken är att det man sprider är det negativa och 

när det är bra så är det riktigt, riktigt bra. Det är lätt att ge negativa kommentarer på 

någonting. När jag är arg eller förbannad är det mycket lättare att lägga ut kommentarer. 

Ingen ser vem jag är. Men däremot att skriva något positivt är mer sällan. Sådana är vi som 

människor och därför tror jag att sociala medier kan ha en negativ effekt också. Alla företag 

har ju kunder som är kanske missnöjda på något sätt och det gäller att bemöta på ett proffsigt 

och sakligt sätt.” /Ola 

 

”Det handlar ju om att få folk att prata om en. Dels måste man ju ha något bra att erbjuda, 

något annorlunda, men man håller ju det igång kan jag tycka, nätet är ju väldigt… sen kan 

det också vara väldigt förödande, folk kan ju skriva vad som helst som inte är sant också. Det 

har vi väl inte råkat ut för, men har du en konkurrent eller en illasinnad… jag menar, det är 

ju väldigt så, upp till att vem som helst kan skriva vad som helst. Det ska man ju också tänka 

på.” /Ulrika 

 

Att via internet visa upp vad man kan göra och släppa in potentiella kunder eller besökare att 

ta del av det som görs och ha möjligheten att komma med kommentarer eller kritik är något 

som beskrivs som viktigt. Jimmy beskriver att just det kravet på möjlighet att dela information 

socialt är stort från företagskunder. Bygghemma talar om hur detta har ändrat kundernas 

kunskap om produkter och priser ökat på grund av prisjämförelsesidor och andra siter som 

med hjälp av företagens transparens lättare kan informera kunderna innan köp. Jan på Tailor 

Store är inne på samma sak: 
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”Konsumenterna uppskattar ju interaktivitet och snabb respons, och det gäller ju Facebook 

naturligtvis, för det är någon form av självklarhet på Facebook, hela idén bygger på att man 

interagerar där. Och där är vi nog bara i början, vi kan göra mycket mer där, vi är långt 

ifrån där vi borde vara och önskar att vara så vi kommer utveckla det vidare, men 

interaktivitet på en så enkel sak som kundservice, att kunden får snabb respons och ett korrekt 

och bra svar så bra som det bara går. Och så bygger ju hela vår webbsida på interaktivitet. 

Att kunden gör saker och ser vad man gör, och kan själv göra val och så vidare, så hela 

affärsmodellen är ju ganska interaktiv.” /Jan 

 

Något annat man kan se som är gemensamt för alla intervjuade är just hur ord som 

transparens, deltagande och möjlighet att påverka företaget nämns som viktiga. Att visa upp 

sig som ett ärligt och öppet företag är viktigt för att arbeta fram en kundlojalitet och där blir 

Internet en plattform för att skapa just detta. 

10.2.2. Relation till branschen och utbyte med andra företag 

 

I Angry Creative’s egenskap som webbyrå blir närvaron på sociala medier inte bara ett sätt att 

locka till sig kunder genom att synas eller skapa en relation med densamme. Här används det 

för att kunna visa upp att man har en strategi och kan det man håller på med då byggande av 

hemsidor till stor del består av att hjälpa kunderna med att kunna marknadsföra sig. Genom 

att visa upp hur de använder olika tekniker på ett framgångsrikt sätt och skapar en relation 

med människor inom närliggande branscher får de jobb via rekommendationer. Återigen 

nämns alltså den kommunikativa sidan av fördelen med Internet vid nätverkande. 

 

Ole: ”Ger det jobb att twittra med andra inom samma bransch” 

Jimmy: ”Ja. Eller inte i min bransch direkt utan inom närliggande branscher. Tycker de man 

är skön så får man via deras kontaktnät kontakt med någon som säger ”tjena vi tycker ni är 

sköna och misstänker att ni är duktiga på det ni gör”. Det som går igenom allting är att vara 

genuin och vara äkta rakt igenom och inte vara fake eller skurk i största allmänhet. Göra bra 

grejer… lite new age-smörja kan du lägga på. Allt man ger ut kommer tillbaka […] 

Facebook, Google+, Twitter och bloggar och så har vi ett nyhetsbrev. Det är framförallt där 

vi syns för det är där vi känner folk och man får oftast bra genomslagskraft där och Twitter, 

där sitter politikerna och teknikmänniskorna, och politikerna skiter jag i men 

teknikmänniskorna vill vi komma åt. Då lägger vi upp något om något tekniskt mumbojumbo 
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som vi vill att folk ska läsa och folk har klickat i för att de gillar vårt företag, och det är 

samma sak på Google+.” /Jimmy 

 

Shahin på Rakaka beskriver hur sociala nyhetsaggregatorer som Reddit gjort att användarna 

själva blir en del av nyhetsflödet, och där konkurrensen med andra inom branschen påverkar 

hur man måste marknadsföra sig: 

 

”Nyhetsaggregatorer har gått upp... social media aggregators, Reddit om du vet vad det är. 

Det är siter där användarna själva kan lägga upp materialet så får folk själva säga om det är 

bra eller dåligt. Så hamnar det som får mest upptumme längst upp. Och det som, ja, inte är 

lika bra längst ner. Sådant har börjat växa mer och mer och det är inte branschspecifikt utan 

det är överallt. Om man säger då Reddit som har miljontals besökare så fort det händer något 

så kommer det upp där. ” /Shahin 

 

Rakaka försöker alltså använda en form av SEO på Reddit genom att lägga upp riktat material 

som i vissa fall blir väldigt populärt på sidan vilket i sin tur lockar en massa besökare till 

deras egen site. Här kan man se att siter som från början drivs av användare som inte har 

kommersiella intressen till sist drar med sig företagen när de blivit tillräckligt populära. Men 

då krävs det av företagen att det man lägger upp blir tillräckligt populärt för att hamna högst 

upp av allt det material som läggs upp. 

 

Att olika företag har vitt skilda behov av marknadsföring och användning av olika metoder 

över webben blir tydligt i intervjuerna. En nyhetssida som Rakaka använder mycket medial 

konvergens för att locka läsare till sidan. Pannkaksladan använder Internet mer som ett sätt att 

bygga på den personliga relationen. Angry Creative använder branschgrannar via Twitter för 

att få jobb. Samtidigt använder alla sökoptimering för att synas så mycket som möjligt.  

 

Utifrån Meads perspektiv om kommunikation lämpad för interaktion kan man se det som att 

marknadsföring påminner mer om den typen om kommunikation som koordinator som enligt 

honom bygger på förmedling av interaktion och upphov till handlingar. Däremot finns ingen 

möjlighet till dubbelsidig kommunikation via vokala gester – något som Jimmy tar upp som 

en nödvändighet vid en del av hans affärer. Internetmarknadsföring som bygger på 

dubbelsidig kommunikation och interaktion är något som ses som positivt av alla företag, men 

bara så länge det går att lita på att det fungerar. Eftersom Mead inte hade Internet i åtanke när 
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han skrev sina teorier för cirka 100 år sedan så kan tänkas att hans tankar även går att 

applicera på kommentarfält och chattar som kommunikationsmedel som skapar stimulans, 

upphov till handling och en socialisering av ämnet. Det verkar som att företagens agerande 

påminner om detta, och att det fungerar positivt när det gäller för företagen och 

konsumenterna att ge respons och kommunicera. Företagen är också är helt och hållet 

medvetna om det faktum som även Mead poängterar – att man måste kunna prata och lyssna 

samt utbyta perspektiv vid kommunikation för att kunna åtgärda situationer. 

10.3. Märkets meningsskapande i relation till målgruppen på internet 
 

Utifrån teorin om symbolisk interaktionism är det viktigt för ett företag att förstå att det inte 

bara är det varumärke som företaget själva sänder ut som påverkar konsumentens inställning 

till företaget. Varje människa ser och tänker olika saker när de konfronteras med ett 

varumärke eller ett företag, något som kan vara viktigt att tänka på även vid 

Internetmarknadsföring. Utifrån företagens uttalanden kan man fundera kring hur 

målgruppsanalyser hänger ihop med symbolisk interaktionism. Här har vi valt att ibland 

jämställa ”företag” med ”märke” eftersom företagsledningarna är så pass små och delägarna i 

samtliga fall är ansvariga för hela eller en stor del av marknadsföringen. Företagen hade flera 

åsikter om hur man måste anpassa sin marknadsföring efter målgrupp och vad konsumenterna 

har förväntningar av produkterna. 

10.3.1. Fördelar med Internet som marknadsföringskanal vid målgruppsanalys 

 

Ulrika på Pannkaksladan menar att Internet är ett måste vid marknadsföring idag. 

Sökoptimeringen i kombination med kundernas respons är i deras fall en stor fördel när det 

gäller att känna sig fram till vilken typ av konsumenter som ser på företaget på ett visst sätt. 

Ett sökord som hon poängterar är ”barnupplevelser” – responsen visar att turistande 

barnfamiljer upplever Pannkaksladan på ett genomgående liknande, positivt sätt. Ulrika 

berättar att Bengt som står i kassan försöker prata med väldigt många besökare för att se av 

vilken anledning de kommit dit, och att det visat sig att sju av tio säger sig ha kommit dit på 

grund av rekommendation, något hon tror att Internet underlättar. Turisternas respons leder 

också till att det satsas på marknadsföring i turistbroschyrer och på campingar. 

Tailor Store har lagt mer fokus på att bygga upp webbsidan och att sälja snarare än att vara 

tydlig med ett varumärke. Vid sökningar kan man se att de arbetar på ett annat sätt med sin 
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sökoptimering – det handlar mer om processen och konceptet (”du designar – vi syr”) än om 

att rikta sin marknadsföring till någon tydligt bestämd målgrupp. Jan hävdar att de kommer 

börja arbeta mer med att stärka varumärket för att hålla koll på kundkretsen, men inte bara 

med hjälp av marknadsföring på Internet. 

Bygghemma har märkt en tydlig trend i vilken åldersgrupp som beställer deras produkter, 

vilket har styrt deras Internetmarknadsföring. Ola menar att konsumenterna helt och hållet 

styr all onlinemarknadsföring, vilket gör att det kan vara helt meningslöst att satsa på medier 

där ens målgrupp inte är aktiva. Hans uppfattning är att det inte är många av deras kunder, 

som oftast är i 35-45årsåldern, som använder Twitter och Facebook. Antingen det, eller så är 

de inte tillräckligt aktiva, vilket kan påverka hur mottaliga de är för den typen av annonsering. 

Han poängterar att kan han tänka sig att Facebook och Twitter är bättre och vanligare medium 

för företag vars annonser riktar sig till yngre människor, kanske framförallt tjejer. 

Bygghemma använder de sociala medierna för att bevaka aktiviteten från sin målgrupp – Ola 

menar att man inte måste ha det men att det kan vara en fördel i just det syftet. Han poängterar 

speciellt vikten av att identifiera sin målgrupp och följa upp i vilka kontexter de förekommer 

– börjar målgruppen synas mer på sociala medier så måste det läggas större fokus på 

marknadsföringen där. 

I Rakakas fall har chefredaktör Shahin en annan typ av inställning, eftersom han tror att 

Rakaka i princip format en helt ny målgrupp utifrån att det inte fanns någon typ av 

organiserad aktivitet kring esport tidigare. Han säger att det tidigare fanns utövare men att de 

inte var mer än vänner som kommunicerade med varandra – och att Rakaka utformat svensk 

esport till någonting mycket bättre. Grundtanken bakom den nystartade målgruppen är 

människor som gillar sensationsjournalistik och vill se en mer levande synvinkel av 

fenomenet än att bara rapporterade händelser, vilket gjort att Rakaka tagit väldigt, väldigt 

mycket inspiration olika dags- och kvällstidningars Internettidningar, främst från Aftonbladet 

– även när det gäller just att lyfta fram svenska spelare. En tanke bakom detta är att få 

målgruppen att känna att esport lyfts fram som något mer seriöst, som mer och mer börjar få 

samma status som ”vanliga” sporter, och som dyker upp i samma kontexter. Det kan till 

exempel handla om att kompisar ses och kollar på streamade videor från datorspelstävlingar 

och dricker öl. 

Samtidigt hävdar Shahin att de inte valt att bygga ett varumärke för att satsa på en specifik 

målgrupp, och inte heller att satsa för att bli stora, utan snarare likt Tailor Store på att lyfta 



41 
 

fram fenomenet för att det är intressant och kul. Han tror inte på att bredda målgruppen via 

marknadsföring på Internet utan menar att de intressanta besökarna hittar dit själva genom 

eget intresse inom liknande områden så som filmklipp som är relaterade till esport. 

Ett väldigt intressant fenomen som Shahin tar upp ett praktexempel på är när företag kan 

analysera sin målgrupp, fundera kring hur de upplever företaget/varumärket, och därefter 

samarbeta med andra företag, ett fenomen som Internet skapar många möjligheter kring. Både 

utländska aktörer och Rakaka själva har tidigare samarbetat mycket med spel- och 

datorföretag, men nu är det i större utsträckning ”livsstilsföretag”, något som Shahin märker 

ännu tydligt på liknande hemsidor: 

 

”… livsstilsföretag som inte har med datorer eller datorspel att göra utan som kanske bara 

delar samma målgrupp. 15-25, unga killar… så annonserar de mycket filmer, eller om man 

kollar på USA vilket är bäst för där är det så rakt... BIC rakhyvlar har gett sig in, och 

dryckesföretag har gått in här i Sverige också. Coca Cola kommer in och såhär. Old Spice 

parfym för killar har börjat komma in. De inser ju att killarna är gamers men också killar, 

unga män 15-25 och väldigt köpkraftiga.”  /Shahin 

 

10.3.2. Problem med Internet som marknadsföringskanal vid målgruppsanalys 

Shahin tror på ett problem med hur negativa kommentarer kan påverka målgruppens 

inställning till Rakaka. Han tar upp en intressant synvinkel och menar att ju fler 

besökare/konsumenter man har, desto mer försiktig måste man som företag vara med sin 

marknadsföring och sina uttryck.  

 

”Vi har ökat ganska stadigt och de senaste åren har vi ökat mer för nu har vi ansvar mot fler 

och fler besökare. I början var det väldigt fritt att skriva vad man ville utan begränsningar. 

Nu har vi insett att om vi skriver något som trampar många på tårna kanske inte vi ska skriva 

det. Vi försöker att inte bli påverkade av det så mycket men ju större man blir måste man bli 

mer politiskt korrekt eller vad man ska kalla det. Man måste tillfredställa flera läsare och då 

kan man inte skriva vad som helst.” /Shahin 

Ola lyfter fram ett problem som uppstå för fysiska butiker och butikskedjor, där det inte alls 

går att använda onlinemedia som verktyg för att utreda sin målgrupp eftersom det inte går att 
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se ett mönster i vilka som tar del av marknadsföringen, vilket underlättas för Bygghemma 

eftersom de är en onlinebutik. 

Och hur är då symbolisk interaktionism kopplat till möjligheter till målgruppsanalys och 

inställning till företaget? I Pannkaksladans fall kan ledningen bevaka och fråga 

konsumenterna på plats, och därefter anpassa sin Internetbaserade marknadsföring på Internet, 

vilket har visat sig leder till fler besökare inom samma kundkrets. Ulrika försöker upprätthålla 

en kommunikation på Facebook för att underlätta för rekommendationerna att sprida sig, och 

utformar sin sökoptimering och även den traditionella marknadsföringen efter besökarnas 

aktiviteter på Facebook. Här kan man tänka sig att Ulrika föredrar Facebook och undviker 

marknadsföring i exempelvis tidningar eftersom Facebook kanske tydligare fokuserar på den 

sociala kontexten, i vilken majoriteten av kunderna skapar sig en bild av företaget i samband 

med interaktion med många människor. Det är i större grad familjer, turister och sällskap som 

kommer dit än vad det är ensamma gäster. 

Ola har av samma anledning valt att inte fokusera på Facebook. Han är tydlig med att Internet 

är en fördel vid övervakning av målgruppen eftersom konsumenterna helt och hållet styr vart 

det är värt att marknadsföra sig. Här går det att dra en parallell till den mer individuella 

kontexten i vilken kunderna skapar sig en bild av Bygghemma, vilket gör att Facebook som 

interagerande medium inte fått lika stor plats i marknadsföringen som nyhetsbrev och 

kommunikation via mail och telefon fått. En målgruppsanalys styr alltså marknadsföringen på 

Internet väldigt mycket, och även vid sökoptimeringen ligger fokus på hur bra produkterna är 

för individer och familjer snarare än att det ger upphov till en social status, vilket ofta ses som 

ett syfte med varumärken. 

I Tailor Store’s fall läggs lite fokus på varumärkeskontexten vid målgruppsanalys, man kan 

tänka sig att det inte syns någon agering med märket eftersom det inte är så tydligt. Desto mer 

läggs på den individuella – marknadsföringen genom sökoptimering och hemsidan riktar sig 

enbart till enskilda personer och bygger snarare på kvalité än på någon symbolisk faktor 

direkt anknuten till ett varumärke. Avsaknad av ett tydligt varumärke kan förminska 

agerandet i den sociala kontexten, eftersom det inte finns ett märke att placera där, men 

samtidigt kan fenomenet ”skräddarsydd” likväl vara en väldigt stor faktor i konsumentens 

anledning till att köpa produkten vilket skapar uppfattningar i en social kontext. 

Nättidningar som fenomen kan tänkas vara speciellt vid varumärkesbyggande och 

marknadsföring. Jämfört med nätbutiker som Bygghemma och Tailor Store kan det inte bara 
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vara enklare att räkna ut varför människor läser tidningen utan även vad de använder den till 

tack vare kommentarfält där det går att se vad konsumenterna försöker säga med sina 

handlingar, i första hand läsandet. Detta gör att inte lika stor fokus behöver ligga på att finnas 

på sociala medier av anledningen att få någon uppföljning om hur människor läser tidningen.  

Just i Rakakas fall ligger grundtanken i att rapportera på ett mer levande sätt, och likt 

Aftonbladets nättidning underlättas avläsningen av konsumenternas användande av tidningen 

av kommentarfälten. Shahin menar att Rakaka utformat både esport och sammanfört en 

målgrupp, en målgrupp som tidigare verkade mer i små sociala kontexter där interaktion 

påverkade vilken inställning man hade till rapportering. Nu finns det en möjlighet att ta del av 

en produkt/tidning på egen hand, så egentligen är det snarare så att Rakaka som tidning 

påverkat den individuella kontext i vilken människor skapar sig en uppfattning om 

rapportering av esport. I och med att allting sker på Internet samt att Rakaka är den enda 

tydliga svenska aktören som fokuserar enbart på rapportering inom esport finns det inte heller 

någon större social kontext IRL som påverkar relationen till Rakaka, något som leder till att 

ett varumärke inte skulle ha någon funktion enligt Ligas och Cotte. Övergången till att bland 

annat Rakaka via sin annonsering leder människor vidare till produkter som mycket tydligare 

får sitt meningsskapande i sociala kontexter (parfym, drycker) är intressant eftersom 

målgruppen placeras i en tydligare social kontext utifrån vilken de vidare utformar sin 

marknadsföring. Här försöker annonsörerna lyfta fram en mening med sina varumärken 

genom att placera dem i en social kontext, där ”gamers” istället skapar sig uppfattningar om 

företag/märken genom en tydligare social interaktion baserad på livsstilar. 

I både Bygghemmas och Tailor Store’s fall kan det vara svårt att avläsa vad konsumenterna 

använder produkterna till och vad de försöker säga med sina handlingar eftersom det inte går 

att observera och följa upp på samma sätt som i de andra företagens fall. Angry Creative kan 

följa upp hur företagen använder sig av hemsidorna, Pannkaksladan kan övervaka sina 

besökare, kanske framförallt de återkommande, och se hur de agerar, och Rakaka har en 

överblick över kommentarer i större utsträckning än de andra företagen. I Bygghemmas och 

Tailor Store’s fall kan man utifrån intervjusvaren och hemsidorna tydligare se fokus på en 

medvetenhet om den individuella kontextens betydelse för konsumenternas relation till 

företaget eftersom de inte valt att lägga särskilt mycket fokus på varken marknadsföring i 

sociala medier eller ett tydligt varumärkesarbetande för att skapa en mening i sociala 

kontexter. Pannkaksladan har å andra sidan arbetat mycket mer med att marknadsföra sig med 

utgångspunkt i att den sociala kontexten påverkar konsumenternas relation, och Rakaka kan 
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sägas vara en gråzon där det inte finns något tydligt varumärke som kan påverka 

inställningen, och där marknadsföring inte behöver ske med varken individuella eller sociala 

kontexter i åtanke, eftersom båda finns integrerat i hemsidan via enskilda läsare och 

kommentarer. 

 

Avslutningsvis kan nämnas att det går att se likheter med Robyn Thomas påståenden som 

nämnts i “The Oxford Handbook of Critical Marketing Studies”. Inget av företagen är måna 

om att få människor att göra några varumärken, eller produktrelationer till en del av sin 

identitet, men däremot ger målgruppsanalyserna som påverkar marknadsföringen i några fall 

ett sken av att man uppfattar människor som konsumenter, utan några djupare föreställningar 

om hur de agerar i andra sammanhang. 

11.  Sammanfattning av resultat 
 

Om man kort och gott inleder med att spekulera kring företags inställning till olika 

plattformar och metoder som finns att välja på när man vill marknadsföra sig på Internet kan 

man se att det skiljer sig en hel del beroende på målgruppen. Utifrån de tydligaste svaren kan 

man se att det inte fanns någon överdrivet positiv inställning till alla möjligheter med Internet 

hos något företag. Det uttrycktes kommentarer om hur allting blivit urvattnade måsten, hur 

sociala medier i viss mån inte skapar någon genuin lojalitet, hur alla de olika plattformarna 

kan få folk att bli trötta på företaget och kanske framförallt att vissa medier inte passar varje 

företag. Även föreställningen om att det är gratis sågs skeptiskt på av flera av företagen. 

Facebooks och andra sociala mediers möjlighet till kommunikation, både med konsumenter 

och med andra företag sågs däremot som något väldigt positivt, men en rädsla för negativ 

respons togs också upp. 

De företag som inte lade någon stor fokus på sociala medier ur marknadsföringssynpunkt eller 

annonsering använde det däremot med positiv inställning för att följa målgruppens aktiviteter 

där. Själva hastigheten med att gå ut med kampanjer och nå ut till många samtidigt beskrivs 

som oerhört positivt, och ytterligare en fördel som sågs var möjligheterna till att knyta nya 

kontakter och öka sitt nätverk. Kommunikation och relationer, om än inte dubbelsidig och 

interagerade sågs alltså som en stor anledning att finnas på Internet. Speciellt Angry Creative 

nämnde också fördelar med att genom Internetbaserad kommunikation kunna komma i 

kontakt med branschgrannar. De verktyg som verkade vara mest populärt och som alla företag 
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använde sig av var SEO och SEM, något de också lade ner väldigt mycket jobb på och 

ytterligare en faktor alla företag var överens om var nödvändig vid Internetmarknadsföring. 

Tidsåtgången kommenterades både när det gäller sociala medier men framförallt vid arbete 

med SEO, och just tidsåtgången och ”evighetsfaktorn” var kanske den faktor som påverkade 

inställningen allra mest. 

12.  Slutsats 
 

Företag som inte arbetar på Internet kan ha svårt att använda sig av de olika synsätt man 

måste ha i åtanke enligt Bengtsson och Östberg. Genom konsumentundersökningar och 

samtal med kunder kan man undersöka och förhoppningsvis komma nära en sanning om 

varför människor tar del av deras produkter och det går att se ungefär vilken typ av människor 

genom kundregistrering eller övervakning, men det kan vara svårt att se i vilka sammanhang 

de använder dem och framförallt i vilka av Ligas och Cottes tre kontexter konsumenten 

skapar sig en uppfattning om produkterna. 

Analysen visar att Internet kan vara ett hjälpmedel för företag att i vissa fall följa upp hur 

konsumenterna använder produkten/tjänsten, vad de använder den till och i vilka sammanhang 

de använder den, snarare än varför de valde att köpa den. Där verkar det som att det kan 

finnas ett problem just för de företag som säljer produkter som de sedan inte kan se i vilka 

sammanhang de används. Internet kan också underlätta en typ av passiv/dold 

målgruppsanalys genom bland annat en möjlighet att bevaka vilken sökoptimering som 

fungerar bäst och vilka människor som interagerar med företaget via sociala medier. Analysen 

visar också att teorin om symbolisk interaktionism påverkar och kanske underlättar företags 

Internetbaserade marknadsföring när det gäller att undersöka vad målgruppens reaktioner på 

företaget/produkten/tjänsten är baserade på – Internet kan i flera fall öka möjligheterna till att 

se i vilken kontext företaget får sitt värde av konsumenterna. Detta i kombination med en 

passiv/dold undersökning av vart på Internet målgruppen rör sig kan sedan följas upp och på 

sätt kan företaget anpassa sin marknadsföring och undvika att lägga onödig tid och pengar på 

plattformar där majoriteten av målgruppen inte förekommer eller är aktiv. 

Analysen av företagens svar visar alltså vid jämförelse med teorin om symbolisk 

interaktionism att de genom att finnas på olika platser på Internet kontinuerligt kan se vilka 

konsumenter/vilken typ av målgrupp som återkommer, och om det beror på i vilken kontext 
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det är troligast att de skapar sin uppfattning. I några fall, beroende på produkt/tjänst, dessutom 

i vilket sammanhang, hur och var produkten används. Ett sätt att se på detta är huruvida det 

går att se en trend i vilken inställning konsumenterna har och hur de använder produkterna på 

ett bättre sätt vid Internetbaserad marknadsföring än vid traditionell. Utifrån analysen verkar 

det som att Internet underlättar för företaget att upptäcka ett tydligare mönster i vilka 

människor som reagerar på det sätt som företaget har som mål med sin marknadsföring och 

framförallt vart dessa människor finns och inte finns. Detta underliggande tankesätt påverkar i 

stor grad företagens inställning till de olika möjligheterna att marknadsföra sig på Internet, 

dels när det gäller möjligheterna till målgruppsanalys och i förlängningen var 

marknadsföringen bör ske och hur marknadsföringsmetoden påverkar konsumenternas 

inställning till företaget. 

Företag kunde ursprungligen i första hand påverka konsumenternas uppfattning om företaget 

inom varumärkeskontexten, genom utformning av sitt varumärke. Möjligheter till 

kundkommunikation, framförallt dubbelsidig och intim, ledde till att de kom närmre att 

påverka föreställningen i den individuella kontexten. Sociala medier har nu gjort att företag, 

vilket som helst, har möjlighet att blanda sig in i den sociala kontext där uppfattningar kan 

uppstå, och ta del av och bidra till diskussionen. 

Kommunikationsaspekten av Internet sågs som något positivt av alla företag, även om det 

fanns en del skeptiska inställningar till de faktiska möjligheternas reliabilitet. Den positiva 

inställningen syntes tydligast bland företag som har större möjlighet till att utläsa att kunderna 

skapar sin bild av företaget främst i en social kontext genom närmre kommunikation med 

dem. Pannkaksladan träffar och övervakar personligen sina kunder med uppföljning genom 

Facebook, Angry Creative träffar även de sina kunder och kommunicerar samtidigt med 

branschgrannar, samtidigt som Rakaka kan ta del av och blanda sig in i sina kunders 

socialisering med varandra på hemsidan. Kommentarfält verkar ha många likheter med möten 

när det gäller att skapa socialiseringar kring ämnen likt Meads teorier om vilken 

kommunikation som ger upphov till handlingar, eftersom alla deltar på lika villkor. Med andra 

ord visar analysen att det faktiskt är lättare att som företag blanda sig in i den sociala 

kontexten och inte bara kunna påverka varumärkeskontexten och den individuella kontexten. 

Bygghemma och Tailor Store hade en något annorlunda bild av kommunikation, de föredrog 

nyhetsbrev och SEO och förde snarare dubbelsidig kommunikation på ett individuellt plan 

genom support och mailkontakt. Denna typ av kommunikation är också menad att ge upphov 

till handlingar, vilket den uppenbarligen gör eftersom funktionerna behövs. Däremot är det i 
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princip omöjligt att utläsa huruvida dessa handlingar skapar en socialisering utanför Internet 

och samtalet mellan konsumenten och företaget. Detsamma gäller när företaget vill veta om 

flera kunder reagerar och handlar på samma sätt. Exempelvis är det jämfört med 

kommunikation via Facebook väldigt svårt att ta reda på om konsumenterna är tillfredsställda 

med den support de får i en eventuell socialisering av den handling som samtalet med 

supporten förmedlat. Slutsatsen som dras här är att de företag som inte har samma möjlighet 

att övervaka sina kunder efter att de köpt/tagit del av produkten, samt där det är svårt att 

undersöka om kunderna skapar sig en bild av företaget i en social kontext väljer att spara tid 

och pengar genom att inte marknadsföra sig på plattformar där dubbelsidig kommunikation i 

en social kontext är ett viktigt inslag. De använder istället dessa plattformar som en del i 

övervakningen av kundkretsen och för ingen större kommunikation där. Det är möjligt att 

detta beror på att dessa företag föredrar att inte blanda sig in i den sociala kontext som kan 

uppstå vid omfattande marknadsföring via sociala medier utan väljer att behandla varje ärende 

för sig. Då lämpar sig Twitter något bättre, eftersom det är en kommunikativ 

marknadsföringskanal där det är mer accepterat att undvika fokus på socialisering, vilket kan 

påverka att dessa företag lägger en del fokus där. Här kan man återigen tänka på det 

australiensiska flygbolaget Quantas, vars inblandning i en social kontext via Twitter orsakade 

förödelse. En annan koppling man kan dra här är att det finns en skillnad som inte bara beror 

på produkterna. Ibland handlar det om ett tillbakadragande på grund av rädsla för negativ 

kritik, medan det också kan handla om att inte ha någon tydlig varumärkesidentitet – vilket 

borde innebära att vid stor fokus på exempelvis Facebook så skapar en majoritet av kunderna 

snart sin helt egna bild av företaget i en social kontext på Internet där företaget själva är 

iblandat. 

Ur perspektivet på marknadsföringsstrategier går det att urskilja olikheter från den inställning 

som företag ofta anses ha enligt teoriavsnittet om kritiska perspektiv på marknadsföring när 

det handlar om Internet. De intervjuade företagens inställning till Internet kan ha förändrat 

den inbillade auktoritet som ofta finns hos företag enligt John Minger. Företagen är medvetna 

om att de nu verkar på plattformar där privatpersoner har möjlighet att ta lika mycket plats. 

Samtidigt är sökordsoptimering den överlägset mest föredragna marknadsföringsmetoden – en 

metod som underlättas av finansiering, tillgång till mycket tid samt hårt arbete, något som gör 

att främst företag kan dra nytta av det. En slutsats man kan dra av detta är att företag, trots att 

de flyttat mycket eller all sin marknadsföring till Internet trivs bäst med att använda de 

marknadsföringsmetoder där de har en större chans att synas än privatpersoner och främst har 
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konkurrerande företag att oroa sig för. Inställningen till Internet som marknadsföringskanal 

när det gäller att alla helt plötsligt har samma förutsättningar och enligt Jenkins kan ta på sig 

olika roller bygger fortfarande till stor del på en tilltro till de metoder där man inte riskerar att 

konkurrera med varenda privatperson, vilket på Internet främst är signifikativt för SEO. Här 

skulle man kunna dra en slutsats om att företag föredrar just den trygghet som finns i SEO, en 

trygghet som påminner om traditionell marknadsföring. 

13.  Diskussion 
 

I det förarbete som vi gjort med att läsa igenom flertalet böcker om marknadsföring märks en 

trend i modern marknadsföringslitteratur där det skrivs mycket om hur konsumenten fått en 

ny roll i skapandet av märkesidentiteter. Detta är något som förklaras med att en ökad 

kommunikation och ökade fankulturer/sociala sammanhang själva sprider ett budskap om 

företaget som i vissa fall blir starkare än den företagets egen PR-avdelning försöker nå ut 

med. Detta har i sin tur lett till att företagen i större utsträckning än tidigare försökt utnyttja 

detta med hjälp av att bygga företaget runt strategier där konsumenterna släpps in via 

interaktiva eller deltagande strukturer som sociala medier. Jenkins beskriver det med att den 

tidigare modellen om sändare och mottagare raserats genom en ökad kommunikation från 

gräsrotsnivå upp till företagsledning. Detta har av vissa svar i intervjuerna visat sig stämma 

hos företagen vi intervjuat då svaren tar upp hur man via sociala medier kommunicerar med 

kunden för att skapa en relation, förbättra företaget och få kunderna själva att prata om 

företaget. I och med att vi enbart intervjuat personer som själva representerar 

företagsledningarna, som är benägna att ge en så positiv bild av företaget som möjligt så är 

det givetvis så att svaren kan vara vridna för att få respektive företag att framstå som så 

framgångsrikt som möjligt. Samtidigt har det gått att utläsa hur det i samtliga fall varit viktigt 

enligt företagarna att ha koll på hur man använder sociala medier och att man på något sätt 

vill visa på att man lyssnar på sina kunder. 

Tack vare våra val av företag inom väldigt olika branscher har vi sett att det finns en stor 

skillnad mellan branschers behov av och inställning till kommunikation och vilka modeller de 

själva uttryckt som mest effektiva. Till exempel hade Angry Creative eller Rakaka inte funnits 

om det inte vore för Internet och behovet att kommunicera via nätet. Bygghemma och Tailor 

Store är företag som säljer produkter till skillnad från Angry Creative och Rakaka som 

erbjuder tjänster, och detta gör de enbart via Internet. Bygghemma och Tailor Store som har 
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en markant högre omsättning och fler underanställda än de övriga tre företagen känns också 

mer benägna att vilja hålla koll på det som skrivs på bland annat sociala medier. Rakaka har 

visserligen väldigt många läsare men eftersom läsarna inte betalar något för att besöka sidan 

och att det bygger mer på en fankultur där de som arbetar med sidan är volontärer är oron för 

negativa kommentarer och liknande inte lika stor. Inom ett företag som ger upphov till en så 

stark fankultur kanske besökarna till och med hjälper till att försvara företaget mot negativ 

kritik? Av ett företag som Angry Creative där man säljer tjänster till företag används sociala 

medier för att visa vad man kan rent yrkestekniskt och för att få rekommendationer av företag 

i närliggande branscher. Hos Pannkaksladan ligger fokus på en mediestrategi som går ut på att 

skapa en relation med kunden och då används Facebook där företaget skapat en sida som 

används och drivs på samma sätt som vanliga personliga sidor. Detta kan påverkas av att 

Pannkaksladan är en faktisk plats, en miljö som kunderna kan känna igen sig i när de 

återvänder till Pannkaksladan i cybervärlden. Rakaka använder sig av nyhetsaggregatorer 

genom att lägga upp material som i vissa fall blir populärt och på så sätt lockar fler besökare 

till deras egen sida. Eftersom Rakaka är en sida som till stor del finansieras via annonser blir 

det därför viktigt att ha ett högt antal besökare till sidan. 

Förutom att olika sidor med olika funktioner som Facebook, Reddit eller Twitter används av 

företag på grund av deras tekniska möjligheter, så har svaren i intervjuerna visat att företagen 

även väljer att använda eller inte använda dem utifrån om de anser att just deras målgrupp 

finns på dessa sidor. Till skillnad från en bild man kan ha om företags rusning till 

Internetkanaler inser åtminstone de företag vi intervjuat själva att det är meningslöst att ha 

profiler på varenda kanal bara för att man måste ha det.  När det kommer till svaren om hur 

kostnadseffektiv marknadsföring över nätet är så är det förvånande hur olika inställningar det 

finns, men det kan nog mest bero på vilken del av marknadsföringen man tittar på. Att arbeta 

fram en Facebooksida kostar ingenting och går väldigt snabbt, men att aktivt uppdatera den 

och skapa ett engagemang från konsumenterna kräver dock mycket tid. Att svara på negativ 

respons på Twitter och upprätthålla en kommunikation kräver också arbetskraft, men när den 

hålls levande kan marknadsföringsmetoder så som kampanjer, tävlingar, 

marknadsundersökningar och informationsutskick vara mycket mer kostnadseffektiva att 

driva än om de gjorts i tryck eller via andra medier. Att en del företag väljer att lägga mer tid 

på kampanjer kanske beror på att det är en typ av marknadsföring som finns i en liknande 

variant inom traditionell marknadsföring, och som har visat sig fungera tidigare, till skillnad 
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från ständig dubbelsidig kommunikation via sociala medier som inte liknar något som skulle 

fungera utan Internet. 

Att olika företag skapar egna helt individuella lösningar när det gäller att marknadsföra sig 

över Internet är kanske inte helt överraskande. Men det är något samtliga företag är 

övertygade ger bra feedback, bara det finns resurser att sköta jobbet ordentligt, samt att 

sökoptimering varit viktigt för samtliga företag och det skulle kunna ses som vikten av att 

kunderna överhuvudtaget skall kunna hitta till företaget är lika viktig hos alla. Vi har även sett 

en tendens i att det är viktigt att visa på att man lyssnar på kunden och inte skyltar med saker 

man inte kan eller står för. Samtidigt som konsumenten i vissa fall fått en mer direkt kontakt 

med företagen och möjlighet att jämföra priser och tjänster på ett annat sätt än när det skedde i 

butik i ”verkligheten” så har företagen också i en större utsträckning tagit plats i den ”virtuella 

vardagen” på Twitter, Facebook, Youtube och Google och hur det påverkar användarens 

agerande skulle vara ett intressant ämne att utforska i en annan uppsats.  
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