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Abstract 

Crossmedia is a phenomenon that is widely used for marketing despite the fact that far 
from everyone are familiar with the word. Crossmedia has many advantages if used 
effectively, although this is not always the case. Small business owners are facing many 
challenges, among which limited time and budget are the most common. Research shows 
that marketing is a challenge for small businesses and that they often lack concrete plans 
and strategies. It also suggests that some sort of guidance, for example in the shape of 
DIY-tools, would be beneficial for small business owners since hiring communication 
agencies usually is too expensive. Three local small business owners have been 
interviewed in this study in order to investigate the thoughts they have about marketing 
and to what extent they use crossmedia. It was found that all respondents use crossmedia 
to some extent and that all of them experience challenges related to marketing. All 
respondents also agreed that the need for assistance in marketing exists among small 
business owners. With this in mind, a checklist has been created as a part of this study to 
assist small business owners in their marketing practice and help them implement 
successful use of crossmedia. Surveys have been used to evaluate the checklist and the 
results show additional support for the thesis that this kind of help is useful for small 
business owners. 
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Joakim Lidström för hans engagemang och uppmuntran under 
arbetets gång. Med hans vänlighet och stöttning har arbetet fortskridit på ett mycket 
smidigt och effektivt sätt. Vi vill också tacka alla respondenter som deltagit i studien samt 
andra som har bidragit med kloka råd och tips.      
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1. Inledning 

Idag är det många som driver egna företag där små företag utgör en stor andel. Att driva 

ett eget företag erbjuder många möjligheter i form av flexibla arbetstider, skapandet av eget 

arbete och chanser till ökad tillväxt. Dock finns det många utmaningar småföretagare står 

inför, där vanliga utmaningar är begränsad budget, tidsbrist och att ofta en person ska 

sköta allting själv. Även marknadsföringen, som är en viktig del för företagare, kan vara en 

svår och stor utmaning. Att inte kunna marknadsföra sitt företag på ett effektivt sätt kan 

bland annat begränsa företagets tillväxtmöjligheter och att anlita extern hjälp för detta är 

ofta något som ses som omöjligt med tanke på en ansträngd budget. Företagaren tvingas 

därför ofta ta på sig detta arbete själv, även om kunskaper saknas.   

Det finns företagarföreningar och liknande som hjälper småföretagare med många 

frågor, men trots detta är marknadsföringen ofta ett svårt område för småföretagare. 

Därför är det intressant att undersöka hur småföretagare arbetar med sin marknadsföring 

för att bland annat se vilka kunskaper som finns, hur de planerar sin marknadsföring samt 

vilka strategier som tillämpas. Vidare är det intressant att undersöka vad småföretagare ser 

som de största hindren när det kommer till marknadsföring samt om det finns behov av 

något enkelt och kostnadseffektivt verktyg som hjälper dem med detta.   

Crossmedia är ett fenomen som länge har använts, men som på senare tid blivit ett 

alltmer känt begrepp. Att använda sig av crossmedia kan idag ses som en självklarhet inom 

marknadsföring för många, men inte för alla. Begreppet kan kännas nytt, främmande och 

något som kanske främst kunniga inom mediabranschen använder. Dock förväntar sig 

kunder idag att företag ska ha en stark digital närvaro och finnas tillgängliga på ett flertal 

kanaler. Crossmedia kan således vara en effektiv strategi att använda sig av. Det erbjuder 

många olika sätt att nå kunden på och vice versa.  

Sammanfattningsvis ligger studiens fokus på crossmedia och marknadsföring hos 

småföretag, i huvudsak digital sådan. Det förekommer forskning som undersöker detta 

område och lyfter behovet av ett verktyg för småföretagare som kan underlätta deras 

marknadsföringsprocess. Även denna studie utreder om detta behov finns samt hur det ser 

ut. I studien utvecklas och utvärderas även ett förslag på ett sådant verktyg där fokus ligger 

på crossmedia.     

1.1 Frågeställning   

Arbetet utgår från en huvudfrågeställning med ett antal delfrågor. Huvudfrågeställningen 

för studien lyder som följande: Hur kan crossmedia hjälpa småföretag att effektivisera sin 

marknadsföring?  

Studien kommer också att behandla följande delfrågeställningar:  

 

• Vilka kunskaper inom crossmedia finns hos småföretag och i vilken utsträckning 

används crossmedia som marknadsföringsstrategi?  

 

• Vilka ytterligare kunskaper och verktyg krävs för att effektivisera marknadsföringen? 
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• Vilka hinder och utmaningar står småföretagare inför när det gäller marknadsföring 

och hur kan dessa bemötas? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att generera användbara kunskaper och riktlinjer vad gäller 

crossmedia och marknadsföring för att belysa utvecklingsmöjligheter för i synnerhet 

småföretag samt utveckla verktyg som kan hjälpa dem att implementera dessa. Studien 

syftar även till att skapa ett kunskapsbidrag som framtida forskning inom området kan 

bygga vidare på.    
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs begrepp och definitioner som är av betydelse för studien.  

2.1 Begrepp 

Inom detta område förekommer många olika närliggande begrepp med snarlika betydelser. 

Detta gör att det råder en viss begreppsförvirring och definitioner kan skilja sig åt. 

Transmedia är exempelvis ett begrepp som ofta förekommer när man pratar om 

crossmedia. Ryan (2013) definierar transmedia som två eller fler ”texter” som delar 

element, exempelvis karaktärer och fiktiva världar. Detta fenomen är något som idag är 

naturligt inom populärkulturen. Sandvik (2014) menar dock i sin recension av boken 

”Crossmedia Innovation. Texts, Markets, Institutions” att det inte finns någon tydlig 

definition begreppen emellan. Crossmedia är den term som används inom detta arbete, 

även om andra begrepp möjligtvis skulle kunna användas. Detta för att termen crossmedia 

är vanligt förekommande inom just marknadsföringsbranschen (Moloney, 2014, 21 april).   

Andra begrepp som berör crossmedia är plattform och kanal. Även här kan det vara svårt 

att skilja dessa åt och det finns många olika definitioner på begreppen. Enligt Krogh (2013, 

10 oktober) är plattformar grunden för något, det vill säga där man bygger sitt material 

medan kanaler är ett kommunikationsmedel. Krogh exemplifierar Facebook och menar att 

om man använder Facebooks epost-system för att kommunicera med kunderna eller för att 

ladda upp bilder, så fungerar Facebook som en plattform. Om man istället använder sin 

egen mailadress eller publicerar bilder på sin egen webbsida, som man sedan länkar till 

Facebook, fungerar det som en kanal. Med detta sagt har författarna till denna studie valt 

att endast använda sig av begreppet kanal. Detta eftersom skillnaden begreppen emellan 

inte är av betydelse för studiens syfte samt att en enhetlig begreppsanvändning skapar en 

bättre tydlighet. Värt att poängtera är dock att begreppet plattform förekommer i studien i 

de fall där vetenskapliga källor använder detta som begrepp.  

Medium, eller media, är även det ett begrepp som är närliggande begreppen ovan. Enligt 

Black (2011) kan ett medium eller media vara i form av tal, skrift, tryck, audiovisuell media 

eller internet. Med andra ord kan medium vara vitt skilda saker och är den form som man 

levererar budskapet med.  

2.2 Crossmedia  

Crossmedia är något som distribueras på flera olika plattformar där man använder en 

variation av olika medier (Ibrus & Scolari 2012). Detta innebär att de flesta företag 

använder crossmedia i sin marknadsföring, även om detta kanske inte är ett begrepp som 

används aktivt. Crossmedia kräver att kanalerna samverkar och interagerar med varandra. 

Gabrielli & Balboni (2010) lyfter detta som ytterst viktigt och menar att all information på 

kanalerna bildar ett meddelande om företaget i sig samt vilka produkter eller tjänster 

företaget erbjuder. Om kanalerna inte på något sätt samverkar med varandra kan det skapa 

en förvirrad och förvrängd bild av företaget.    

Eftersom användaren ska flytta sig mellan olika kanaler spelar också interaktionsdesign 

en viktig roll. Det finns många olika definitioner på interaktionsdesign, men enkelt 

beskrivet kan man säga att det handlar om att designa för interaktivitet, det vill säga få 
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användaren att interagera med innehållet. Dena (2007) definierar detta begrepp som att få 

användaren att förflytta sig mellan olika plattformar. För att en förflyttning ska anses som 

lyckad ska förflyttningen dels ske, men också bidra till en positiv upplevelse. Om dessa 

faktorer uppfylls bör detta innebära att man lyckats med interaktionsdesignen. 

Dena (2007) lyfter fram Call to action (CTA) som en viktig komponent för att uppnå 

detta. Ett CTA ska bestå av tre riktlinjer. Det första benämns som ”Primer” och innebär att 

man förbereder och motiverar användaren att agera. Det följande steget kallas för 

”Referral” och ger möjlighet samt instruktioner för hur och när man ska agera. Det sista 

steget, ”Reward”, tillkännager och belönar agerandet.  

Ett exempel på CTA inom marknadsföring är att en person surfar på sin smartphone. 

Personen är inne på Facebook och i sitt flöde dyker en annons upp om en tjänst. Personen 

anser annonsen tilltalande (primer), blir nyfiken på annonsen och ser att det finns en ”Läs 

mer”-knapp (referral) och klickar på den. Genom att göra detta kommer personen snabbt 

till företagets hemsida och får mer information (reward).  

Crossmedia kan både innebära att man är kvar på samma enhet, exempelvis 

smartphonen som i exemplet ovan, eller att man byter enhet. Exempelvis att man ser en 

TV-reklam och använder sedan datorn för att besöka företagets hemsida.  
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3. Relaterad forskning  

I detta avsnitt avhandlas relevant forskning för studien.  

3.1 Marknadsföringsstrategier och företagaren  

Det finns vissa saker som särskiljer stora företag från småföretag. Den största skillnaden 

är att småföretag har begränsade resurser där en begränsad budget är ett stort hinder. Av 

denna anledning är det svårt för småföretag att ta hjälp av en kommunikationsbyrå. Enligt 

en studie gjord i New Hampshire visade det sig att ytterst få företag anlitade 

kommunikationsbyråer i hög grad (Hunter, 2014). Därmed är det upp till företagen själva 

att fatta egna beslut gällande marknadsföringsstrategier. Många studier visar att detta är 

en svår uppgift för småföretag.  

Många småföretag har problem med att implementera hållbara 

marknadsföringsstrategier (Porter, 1986, refererad i Pai 2017). Planer som företag har 

implementerat kan också vara oorganiserade och därför ge ytterst liten positiv inverkan på 

företagets prestation (Carson & McCartan, 1995, refererad i Nakara, Benmoussa & Jaouen, 

2012). Hunter (2014) resonerar att småföretag som har en planering ofta följer denna 

sporadiskt och att om en utarbetad marknadsföringsplan saknas kan detta påverka 

företagets framgång. Om företag har en välformulerad och utarbetad plan ger det 

konkurrensfördelar samtidigt som företaget har större chanser att överleva de fem första 

åren (Pai, 2017).   

Förutom en begränsad budget finns det andra begräsningar småföretag har att 

bemästra. Bland annat har många företagare begränsad tid och bristande kunskap inom 

marknadsföring. Vidare har småföretag ofta låg inverkan på marknaden samt en låg 

synlighet jämfört med de konkurrerande storföretagen. Småföretag blir därför ofta reaktiva 

och spontana i sin marknadsföringsprocess. Nakara et al. (2012) förespråkar att småföretag 

ska anta ett proaktivt och entreprenöriellt förhållningssätt genom att använda sig av digital 

marknadsföring, så som webb-, mobil- och social mediamarknadsföring, på innovativa 

sätt.      

I småföretag spelar företagaren själv en viktig roll. Spence & Essoussi (2010) menar att 

företagare måste vara medvetna om att deras offentliga bild kan påverka hur konsumenter 

upplever företaget. I varumärkesbyggandet är också företagarens personlighet central, då 

det bygger på företagarens egna visioner och värderingar. Som småföretagare gäller det att 

planera sin marknadsföring väl samt att tänka på vilken bild det är man vill förmedla, både 

av sig själv och företaget. 

Utifrån forskningen ser man att det finns brister i marknadsföringsplanerandet samt att 

det finns bristande kunskaper inom detta område hos småföretagare. För att ta fram 

hållbara strategier krävs det noggrant arbete, vilket kan vara svårt för småföretagare då de 

har begränsade resurser. Många hävdar att det krävs hjälpmedel i form av modeller eller 

tjänster för att småföretagare ska lyckas med sin marknadsföring. Hunter (2014) lyfter 

fram behovet av en konkret marknadsföringsmodell och föreslår att det skulle kunna vara 

en kombination av arbetsflöde och en mjukvara i form av ett DIY (”Do it yourself”)-verktyg. 

Det skulle även kunna vara i form av prisvärda kurser och program (Parrott, Roomi & 

Holliman, 2010).        
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3.2 Digital marknadsföring 

Cody Diemar Partners (2011) visar i en studie hur mycket pengar som spenderas på 

marknadsföring i olika medier. Den visar att tidningsannonsering drastiskt har minskat 

sedan år 2000. Under år 2000 låg procenttalet på 27 % jämfört med 12 % år 2011. Under 

2000 låg onlinemarknadsföringen på 5 % kontra 18 % under 2011. Enligt den studien finns 

det stor potential att utöka den mobila marknadsföringen. Det framgår att tiden 

konsumenter spenderar vid enheten är betydligt högre jämfört med hur stor andel pengar 

som spenderas på annonser via enheten. Chatterjee (2012) menar dock att offlinemedia, 

exempelvis tryckta annonser, fortfarande kan vara fördelaktigt trots den digitala 

marknadsföringens framgång. Det kan fungera som ett komplement till 

internetannonsernas svagheter.  

Sawmy & Ladkoo (2015, refererad i Pai 2017) menar att trots ett digitalt samhälle finns 

det företag som är ovilliga att anamma en digital marknadsföring och dessa får kämpa för 

att upprätthålla sin verksamhet. Vidare tenderar konsumenter att se andra konsumenters 

åsikter, skrivna i exempelvis forum på internet, som mer trovärdiga än information som 

kommer direkt från företaget (Pai, 2017). Detta kan liknas med fenomenet ”word of 

mouth”, fast på internet. Traditionell word of mouth anser många företag vara ett viktigt 

marknadsföringsverktyg, enligt en studie av Hultman & Shaw (2003).  

Sociala medier kan ses som den nya typen av word of mouth. Detta eftersom det är 

plattformar där konsumenter kan interagera och skapa eget innehåll. De kan 

rekommendera företag genom att gilla och dela sidor eller inlägg. Det mindre formella 

formatet samt möjligheten att bygga relationer med kunderna kan bidra till att skapa en 

starkare kundlojalitet gentemot företaget (Burson-Marsteller, 2010). Word of mouth kan 

dock också ha en negativ inverkan, exempelvis om någon sprider ett negativt rykte eller 

kritik mot företaget. Detta hanteras bäst genom att snabbt agera, det vill säga att bemöta 

kritiken och/eller ta bort innehållet (Nobre & Silva, 2014).  

Förutom en kunskapsbrist inom marknadsföring existerar även en brist inom det 

digitala bland många företagare. Ledare för företag bör skaffa sig kunskaper inom detta, då 

det gör företaget mer hållbart och lägger goda grunder för tillväxt (Jones, Simmons, 

Packham, Byonon-Davies, & Pickernell, 2014). Vidare visas det att många företag 

misslyckas i närvaron på nätet, då det kräver utförliga och konkreta mål för hur närvaron 

ska se ut (Hassan, Nadzim & Shiratuddin, 2015). Allt detta, kunskapsbrist och bristande 

planeringar, utgör en barriär för företagen (Pai, 2017).   

Hassan et al. (2015) menar att sociala medier är ett populärt och effektivt 

marknadsföringsverktyg som erbjuder småföretag att marknadsföra sig på ett 

framgångsrikt sätt, trots begräsningar i form av finansiella resurser. Vidare menar 

författarna att sociala medier står för en mindre formell kommunikation som kan vara 

fördelaktig i vissa situationer. Exempelvis kan det skapa en möjlighet till kreativa 

kampanjer samtidigt som det skapar en närmare relation till konsumenterna. Nakara et al. 

(2012) poängterar vikten av att hålla sina sociala medier vid liv, det vill säga uppdatera dem 

frekvent med genomtänkt innehåll. En kanal som inte är uppdaterad kan sända fel signaler 

till konsumenten och tolkas som brist på engagemang.  
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3.3 Psykologiska processer i crossmedia  

Att använda sig av crossmedia-kampanjer anses bland forskare skapa mer positiv respons 

hos mottagaren än att bara använda ett medium (Voorveld, Neijens & Smit, 2011). Synergi 

är en viktig aspekt inom marknadsföring och crossmedia. Synergi skapas när den 

kombinerade effekten av olika marknadsföringsaktiviteter överstiger summan av deras 

individuella effekter (Naik & Raman, 2003). För att maximera effektiviteten av crossmedia-

kampanjer vill man utnyttja de unika styrkorna i varje medium samt hur de interagerar 

med varandra för att skapa en så stark synergi som möjligt (Voorveld et al., 2011). 

Voorveld et al., (2011) identifierar i en studie två olika psykologiska processer som bidrar 

till crossmedia-kampanjers effektivitet. Det finns även ytterligare en process, ”image 

transfer”, men den identifierades i alla slags kampanjer, även de som endast använde sig 

av ett medium. Den första av de två processerna benämns som ”forward encoding” och 

innebär att annonsen i det första mediet lägger en grund till intresset för annonsen i det 

andra mediet. När det kommer till denna process bör den första och andra annonsen inte 

vara en exakt kopia. Detta resulterar i att mottagaren blir omotiverad och mindre 

intresserad (Dijkstra, 2002, refererad i Voorveld et al., 2011). Dock kan det finnas undantag 

när det gäller mer komplexa medium, så som webbsidor. Detta beror troligtvis på att 

mottagaren inte har kapaciteten att bearbeta hela webbplatsen vid den första exponeringen 

samt att det är upp till mottagaren själv att bestämma vilken del av mediet de vill utforska 

(Voorveld et al., 2011).  

Den andra processen heter “multiple source perception” och handlar om att mottagaren 

får en uppfattning om att märket är bra och populärt tack vare mängden marknadsföring 

(Harkins & Petty 1981, 1987; Bronner, Neijens, & Van Raaij 2003; Gotlieb & Sarel 1991, 

refererad i Voorveld et al., 2011). I motsats till föregående process visade det sig att denna 

förekom även vid sekvensen TV-TV. Detta beror troligtvis på att TV-reklamer har en högre 

status och upplevs som dyra att producera och sända. Crossmedia-kampanjer upplevs 

också som dyrare än många andra kampanjer med endast ett medium (Voorveld et al., 

2011).   

För att dra fördelar av båda processerna, ”forward encoding” och ”multipe source 

perception” verkar det, enligt Voorveld et al. (2011), som att man behöver använda sig av 

crossmedia i sina kampanjer. 

Förutom att använda sig av olika medier spelar också ordningen mottagaren tar del av 

annonserna i medierna en avgörande roll. I en annan studie av Voorveld, Neijens & Smit 

(2012) fastslår man att det för hög- och låginvolverande produkter är mest effektivt att först 

se en TV-reklam följt av en webbplats. Omvänd ordning lämpar sig enbart för att informera 

kunder om höginvolverande produkter.  

Voorveld et al. (2012) menar att webbplatser kräver att konsumenten är aktiv, då 

interaktionen med en sådan kräver stor kognitiv ansträngning. Användare är bara villiga 

att göra den ansträngningen när de är intresserade av produkten (Holbrook, 1978, 

refererad i Voorveld et al., 2012). Detta gör att webbplatser främst är effektiva när det gäller 

höginvolverande produkter (Yoo & Stout 2001; Levy & Nebenzahl 2008; Liu & Shrum 

2009, refererade i Voorveld et al., 2012). Om man tittar på annonser via email är även de 

främst effektiva när mottagaren redan har ett intresse för varumärket. När det gäller 
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internetbanners är de däremot effektiva för att fånga uppmärksamheten från oengagerade 

mottagare och kan lägga grunden för en mer positiv attityd gentemot efterföljande 

annonser från samma varumärke (Chatterjee, 2012).   

Multitaskning-beteende är också något som kan påverka kampanjens effekt. Voorveld 

(2011) kom i sin studie fram till att en kombination av simultan exponering av online- och 

radionannonser bidrog till en mer positiv känslo- och beteenderespons mot företagets 

varumärke. Däremot verkade multitasking-situationen påverka minne och igenkänning 

negativt. Därmed är det inte av rekommendation att använda sig av denna typ av 

multitasking, det vill säga att använda sig av audiell och visuell exponering samtidigt när 

man vill sprida information om sitt företag. Det visuella i dessa sammanhang tenderar att 

ta fokus från det audiella. För att undvika detta kan man se till att inte marknadsföra sig i 

kanaler som kundgruppen konsumerar simultant under samma tidsperiod. Om syftet med 

kampanjen däremot är att skapa känslo- och beteenderespons verkar detta vara en säker 

väg att gå.  

För att effektivt påverka både attityd till och minne av ett varumärke menar Chatterjee 

(2012) att ordningen på exponeringen bör gå från den annonsen med minst textbaserad 

märkesinformation till den med mest sådan. Detta gäller särskilt låginvolverande 

produkter. Vidare diskuterar Chatterjee att det i kombinationen av radio-TV är bäst att låta 

mottagaren höra radioannonsen innan denne får se TV-annonsen. Detta eftersom det 

skapar nyfikenhet och därmed större bearbetning av det visuella i TV-annonsen.  

Lim, Ri, Egan & Biocca (2015) fann i sin studie att upprepad exponering av annonser på 

olika typer av enheter fick större effekt än repetition på endast en enhet, även när annonsen 

var densamma. Detta resulterade i bättre kognitiva utfall samt en större trovärdighet och 

positiv attityd till varumärket. Även en större köpvillighet visades i resultatet. Att 

implementera annonsering på ett flertal enheter är något som enligt författarna är mycket 

viktigt i dagens mediaplanering.   
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4. Metod  

Studien påbörjades genom att söka upp och införskaffa fördjupade kunskaper inom de 

berörda forskningsområdena. Underlaget till datainsamlingen är utarbetat till stor del 

utifrån denna forskning. Detta eftersom det ger möjlighet att jämföra den insamlade datan 

med forskningens resultat och slutsatser.  

Inför varje moment, allt från första kontakten med företag till metod för datainsamling, 

har ett test skett mot ett företag som faller innanför studiens ramar som en ”pilot”. Preece, 

Rogers & Sharp (2015) menar att detta är fördelaktigt för att fånga upp potentiella problem. 

Detta har varit ett effektivt sätt för att säkerställa att ett passande språk används i kontakten 

med företag och har gett en inblick i hur företagare kan resonera.  

4.1 Metod för datainsamling 

Metodval för denna studie är till största del semistrukturerade intervjuer. Även en kortare 

enkätundersökning har genomförts. Samtliga intervjuer har haft fördefinierade frågor, 

men följdfrågor har förekommit. Fördelen med denna metod är att den ger möjligheten att 

både använda sig av öppna och stängda frågor. Semistrukturerade intervjuer säkerställer 

att några grundläggande ämnen täcks vid varje intervju, samtidigt som man kan fånga upp 

ytterligare intressant information som inte går att förutse i framtagandet av frågorna 

(Preece et al., 2015). Om man följer upp oväntade sidospår som inte förekommer hos alla 

respondenter kan det dock bli svårt att jämföra resultaten och göra att analysen blir mer 

tidskrävande. Följdfrågorna kan också, beroende på hur de ställs, bli ledande och framkalla 

ett särskilt svar. Detta gäller frågor och intervjuformer överlag. Preece et al. menar även att 

kroppsspråket hos intervjuaren kan påverka respondentens svar. Det är viktigt att 

respondenterna ges tid att svara och att man inte går vidare till nästa fråga för snabbt. Ett 

sätt att undvika detta är att fråga om de har något att tillägga innan man går vidare till nästa 

fråga.  

Intervjuer skedde med tre företag. Frågorna gav förutom ett underlag till studien, även 

ett underlag till den senare framtagna checklistan. Samtliga intervjuer har skett 

personligen där en av studiens författare har ställt frågor medan den andra har antecknat 

och skött ljudupptagningen. Denna person hade också möjlighet att komplettera med 

frågor där det behövdes samt bidra med feedback till den huvudsakliga intervjuaren. Preece 

et al. (2015) menar att ljudupptagning ger möjlighet för intervjuaren att vara mer 

uppmärksam gentemot respondenten, även om transkriberingen av ljudupptagningar är 

tidskrävande.  

Längre fram i processen skickades en enkät ut till samtliga respondenter samt även två 

andra småföretag som inte ingick i de tidigare intervjuerna, där syftet var att utvärdera den 

framtagna checklistan. Att ta in två ytterligare respondenter har både för- och nackdelar. 

Fördelarna ligger i att dessa inte har haft något tidigare inflytande på utformningen av 

checklistan och att de på så sätt kan ses som mer neutrala samtidigt som det ger ett större 

urval. Nackdelarna med detta är att ingen grundläggande information har kunnat 

sammanställas av dessa två, exempelvis bransch och antal verksamma år. Utvärderingen 

samt en genomgående beskrivning av checklistan presenteras i avsnittet ”Diskussion och 

slutsatser”.  
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Fördelarna med en enkät i detta fall ligger i att det är en enkel metod att använda sig av 

eftersom webbverktyget som använts för att skapa denna enkät sammanställer resultatet 

automatiskt. Detta tar också Preece et al. (2015) upp som en fördel. Vidare lyfter författarna 

att en webbenkät blir mer interaktiv, då man kan designa enkäterna med kryssfrågor, 

flervalsfrågor etc. samtidigt som det direkt säger åt deltagaren om frågan exempelvis är 

obligatorisk eller om svaret måste vara mellan ett visst sifferintervall. Nackdelar med 

webbenkäter kan vara att det är svårt att nå ett brett urval och på så vis kunna generalisera 

svaren (Preece et al., 2015), detta är dock inte målet i denna studie och är således inte ett 

problem. Andra risker som författarna till studien ser med webbenkäter är att 

respondenterna kan svara mer oseriöst än när intervjuer sker ansikte mot ansikte, att 

respondenterna svarar på enkäten i all hast samt att de inte läser instruktionerna noggrant 

och därför inte är införstådda i syftet med enkäten.  

Enkäten utformades med stängda frågor och enligt Preece et al. (2015) är det då viktigt 

att frågorna är tydliga och enkelt formulerade. Stängda frågor är fördelaktiga när 

deltagarna måste besvara dem snabbt, vilket krävdes i detta fall med tanke på tidsramen. 

En nackdel jämfört med öppna frågor är att svaren inte blir lika uttömmande och 

nyanserade, då det inte finns utrymme att ställa kompletteringsfrågor. Respondenterna 

gavs i enkäten ändå möjligheten att bidra med eventuella synpunkter och funderingar.  

Enkätfrågorna var utformade som kryssfrågor där det även fanns flervalsfrågor och 

utrymme för respondenterna att skriva egna kommentarer. Enkäten innehöll sammanlagt 

10 frågor som fokuserade på i vilken grad respondenterna anser checklistan användbar 

både för egen del, men också om de tror att det kan finnas ett generellt behov av den. Även 

frågor om huruvida listan är lättförståelig, om layouten är lättöverskådlig samt vilka delar 

de tyckte om mest i listan ingick. Slutligen gavs möjlighet till respondenterna att framföra 

om det framgår vad crossmedia är för något, om det är något som saknas i listan samt om 

listan bör utformas på ett annorlunda sätt.  

4.1.1 Forskningsetik  

Denna studie förhåller sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) där fyra 

olika huvudkrav listas. Det första kravet är informationskravet och innebär att deltagarna 

ska informeras om studiens syfte. Här framgår även deltagarnas roll i studien och att deras 

deltagande är frivilligt samt att de har möjlighet att avbryta deltagandet när som helst. Det 

andra kravet, samtyckeskravet, handlar om att deltagarna ska ge samtycke om att delta i 

studien samt hur länge och på vilka villkor. Det får inte förekomma påtryckningar, 

påverkan eller negativa följder för deltagarna om de väljer att avbryta. 

Beroendeförhållanden får heller inte förekomma mellan forskaren och deltagaren.  

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar både om att underteckna en 

förbindelse om tystnadsplikt gällande etiskt känsliga uppgifter om enskilda identifierbara 

personer samt att alla dessa uppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Det ska vara omöjligt 

för någon utomstående att komma åt och identifiera deltagarna. Det fjärde och sista kravet, 

nyttjandekravet, innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer inte får användas 

för andra syften än forskningsändamål, som exempelvis kommersiellt bruk eller som grund 

för beslut där den enskilde påverkas. 
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Utöver dessa krav finns även ett antal rekommendationer som forskaren kan förhålla 

sig till. Deltagarna kan bland annat få möjlighet att granska etiskt känsliga eller 

kontroversiella delar av studien innan den publiceras. Deltagare bör också få information 

om var forskningsresultatet kommer att publiceras samt möjlighet att få ta del av en 

rapport eller sammanfattning av undersökningen.                

4.2 Metod för dataanalys 

Vid genomförandet av en kvalitativ undersökning är det lämpligt att utgå från en induktiv 

ansats när man analyserar sin data. Detta innebär att man inte utgår från en fördefinierad 

teori eller modell, utan låter materialet ”tala” till en (Hedin & Martin, 1996). Vidare menar 

Hedin & Martin att en kvalitativ dataanalys med en induktiv ansats därmed blir mer av det 

subjektiva slaget. Preece et al. (2015) lyfter fram risken med denna subjektivitet, då det kan 

innebära att man drar förhastade slutsatser utifrån sina egna värderingar och erfarenheter 

som det kanske inte finns tillräckligt stöd för i datamaterialet. Därför är det viktigt att vara 

noggrann med att ifrågasätta sina egna resonemang samt att bearbeta materialet ett flertal 

gånger. 

Hartman (2004) menar att analysen vanligen består av två olika moment: kodning och 

tolkning. Kodningen innebär att man reducerar datamaterialet genom att organisera och 

kategorisera. När man ska koda data görs det i två steg. Det första steget är att utifrån 

forskningsfrågan hitta begrepp i datamaterialet som är intressanta och det andra steget 

innebär att man skapar kategorier utifrån dessa begrepp. I tolkningen använder man sig av 

kategorierna och ser hur de förhåller sig till varandra, för att få en uppfattning och på så vis 

kunna dra eventuella slutsatser. Således har denna process använts i dataanalysen. 

Det är viktigt att lära känna sin data och att få en överblick av den (Preece et al., 2015). 

Det insamlade datamaterialet har bearbetats ett flertal gånger. Vid första bearbetningen 

lästes alla intervjuer igenom och utifrån det hittades en del begrepp som sedan omformades 

till kategorier. Begreppen relaterar till den definierade forskningsfrågan. Dessa kategorier 

låg sedan till grund för när resultatet skulle sammanställas samt utgjorde en hjälp för 

analysens utformande.  

Framtagandet av kategorierna gjordes med hjälp av färgkodning där respektive kategori 

tilldelades en egen färg. Allt eftersom färgkodningen fortskred sågs det behov av fler 

kategorier som sedan lades till och färgkodades. Det framkom även att en del kategorier 

sammansmälte i varandra och dessa kombinerades därför till en större kategori.  

4.3 Urval  

Urvalet i denna studie bygger på så kallat tillfällighetsurval eller bekvämlighetsurval. Detta 

innebär att forskaren väljer respondenter utifrån de som är tillgängliga och villiga att delta 

i studien (Preece et al., 2015). Ett antal olika företag kontaktades varefter de som svarade 

snabbast blev de som fick delta i studien. Samtliga respondenter fick ytterligare 

information om studien och intervjudeltagarna fick även underteckna ett dokument som 

tydliggjorde de etiska principerna som studien förhåller sig till.   

I studien kontaktades företag inom olika branscher för att få en spridning på urvalet. 

Detta eftersom det ger en större inblick i skillnader mellan olika branscher och större 
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variation i form av perspektiv och förutsättningar. Detta var dock inte ett krav från första 

början, men att urvalet föll sig naturligt på det viset tros vara positivt för studien. Syftet 

med en kvalitativ undersökning är just att få en bred och noggrann beskrivning av 

fenomenet som undersöks (Hedin & Martin, 1996). Tankar om att endast kontakta företag 

som bedriver en B2C-marknadsföring fanns också, men även denna tanke övergavs. I 

studien finns nu både B2C-företag och B2B-företag samt en kombination av dessa.     

4.3.1 Information om respondenterna  

I tabellen nedan sammanfattas information om respondenterna som intervjuades. 

Informationen utgör de fyra första frågorna i intervjuerna.  
 

Kod Roll Bransch Antal 

verksamma 

år  

Huvudsaklig 

sysselsättning 

Antal 

anställda 

A Ägare Interim 

management  

8 år Ja Endast 

respondenten 

B Ägare Webbshop inom 

heminredning- 

och 

presentbranschen 

1 år Nej Endast 

respondenten 

C Ägare Tjänste- och 

butiksföretag 

inom hälsa och 

detaljhandel 

20 år Ja Endast 

respondenten 

samt en 

timanställd 

vid behov  

Tabell 1: Visar grundläggande information om respondenterna.   

Respondent A är ägare för sitt företag och har drivit företaget i åtta år, men med några 

uppehåll. Grunden för dennes företag är interim management, vilket innebär att 

respondenten hyr ut sig själv som chef. Företaget är den huvudsakliga och enda 

sysselsättningen. Respondenten har inga anställda utöver sig själv.  

Respondent B är ägare för sitt företag och har drivit detta i drygt ett år. Branschen för 

företaget menar respondenten är en webbshop inom heminredning där även presenter 

utgör en del. Företaget har två säljkanaler, den ena till hela Norden och den andra lokalt. 

Företaget är inte respondentens huvudsakliga sysselsättning, utan denne jobbar 75 % som 

anställd på ett annat företag och driver sitt eget företag på cirka 50 %. Med det sagt är 

dennes totala sysselsättningsgrad högre än 100 %. Respondenten har inga anställda utöver 

sig själv.  

Respondent C är ägare för sitt företag och har drivit det i 20 år. Företaget tillhör flera 

olika branscher, dels detaljhandel med butiksförsäljning och dels tjänster i form av 

hälsobehandlingar. Respondenten har detta som huvudsaklig sysselsättning och 

poängterar att arbetsgraden blir mer än heltid. Respondenten har en timanställd vid behov.   
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5. Resultat  

Kategorierna presenteras i separata delar i detta avsnitt. Detta för att ge en god överblick 

av resultatet.  

5.1 Kunskap inom och användning av crossmedia 

Alla respondenter använder sig av crossmedia i någon utsträckning och har hört talas om 

begreppet. Respondent A definierar begreppet som “[…] där du egentligen använder 

flertalet kanaler men försöker kombinera dom för att få en synergi och en optimering av 

det”. Respondent B känner sig inte bekväm nog med begreppet för att vilja definiera det, 

men efter en förklaring ger denne kommentaren ”Så enkelt”. Respondent C i sin tur menar 

att crossmedia är när man använder exempelvis Facebook, Instagram och webbplats samt 

hänvisar mellan dessa kanaler. Både respondent A och C konstaterar att crossmedia inte är 

nytt inom marknadsföring och respondent A menar att crossmedia även fanns innan den 

digitala marknadsföringen. Respondenten säger att man då marknadsförde sig på mässor 

och säljbesök och lade fokus på att optimera de aktiviteterna.  

Respondent A har ett Twitterkonto samt är aktiv på Linkedin. Facebook används i viss 

utsträckning. Respondenten tar upp personliga kontakter i form av personliga brev, 

telefonsamtal, mail och besök som den viktigaste marknadsföringsaktiviteten. Respondent 

B säljer i huvudsak sina produkter via en webbshop och marknadsför företaget genom 

Instagram och pop up-event. Respondent C trycker på vikten av word of mouth, även om 

denne själv inte använder uttrycket. Respondenten menar att denne använder sig av 

crossmedia och marknadsför sig via Instagram, Facebook och sin webbplats där en 

webbshop ingår. Tidigare använde respondenten annonser i tidningar, men har slutat med 

det sedan ett halvår tillbaka. Samtliga respondenter länkar och hänvisar mellan olika 

kanaler.     

5.2 Planering och strategi samt uppfattning och attityd 

Respondent A anser sig vara relativt aktiv på Linkedin och använder Facebook och Twitter 

i mindre grad. På Linkedin skriver respondenten mestadels om företagarfrågor och menar 

att denne inte skriver om senaste måltidsupplevelsen där. En strategi som respondenten 

använder på denna kanal är att medvetet leta efter ämnen att ta upp för att synas och 

medvetandegöra sin existens. Facebookkontot är inte en företagarsida, utan ett personligt 

konto, men respondenten beskriver att denne ibland iklär sig en företagarroll och 

kommenterar företagarfrågor där. Hur pass stor nytta man har av dessa kanaler har 

respondenten inte kunnat utvärdera, men konstaterar att det är ett förvånansvärt stort 

genomslag. Denne menar att om man jobbar med kanalerna på rätt sätt kan man nå en stor 

målgrupp, då användarantalet är stort.  

När det kommer till tid som läggs på marknadsföringen menar respondenten att det är 

aktuellt varje vecka, men att det inte är särskilt mycket i timmar räknat. Det respondenten 

främst ägnar sig åt är att bibehålla relationer och kontaktnät samt se till att inte falla i 

glömska. Gällande den ekonomiska insatsen menar respondenten att denna är obefintlig, 

utan att det snarare är egen arbetsinsats som räknas. Det framkommer dock att 

webbplatsen kostar ungefär 500 kronor per år.    
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När respondenten beslöt sig för att arbeta med sitt företag på heltid skapades en slags 

plan där huvudfokuset var att jobba med personliga relationer och kontaktnät. 

Respondenten formulerade då även sitt egna värdeerbjudande. Detta har sedan dess legat 

kvar som en sorts marknadsföringsplan för företaget. För att bibehålla personliga 

relationer och kontaktnät görs bland annat interaktioner på Linkedin. Respondenten ser 

många fördelar med att använda sociala medier, då de är enkla och billiga, och lyfter upp 

det som en fördel för småföretag samt företag som säljer tjänster. Dock framhåller 

respondenten vikten av att välja inriktning och veta hur man ska använda sig av dem. 

Respondenten själv har en vag tanke när det gäller vilket innehåll denne distribuerar på 

sina kanaler, men ingen uttalad strategi för det.  

Respondent A framhåller att marknadsföringsstrategier bör utvecklas i förhållande till 

vilken bransch man driver sitt företag i och vad man säljer, exempelvis tjänster eller 

snabbomsatta artiklar. Detta gäller även ”business to business” eller ”business to 

customer”. Respondenten ifrågasätter nyttan med att bara synas i sociala medier och att få 

gillningar. Denne menar att det inte ger något om man inte samlar in och analyserar den 

informationen eller att det faktiskt skapar affärer. Vidare tror denne att det finns behov av 

en guide för småföretagare när det kommer till marknadsföring, då många inte ställer sig 

frågorna ”vilket företag är det jag faktiskt bedriver?”, ”vilken målgrupp har jag?” och ”vad 

är syftet och målet med verksamheten?”. Respondenten exemplifierar att om man ska 

använda sig av Facebook gäller det att veta varför man gör det, vilka man vill nå med 

kanalen och hur man ska göra det. Det spills mycket pengar, men framförallt mycket tid, 

tror respondenten.  

Ytterligare riktlinjer för småföretag tror respondenten skulle kunna vara i form av hur 

man hanterar sociala mediekonton. Denne exemplifierar att om ett företag startar ett 

Facebookkonto och inte följer upp vad som händer där, kan detta skapa destruktivitet 

snarare än produktivitet. Respondenten ifrågasätter om Facebook är lämpligt att ha 

överhuvudtaget för alla företag. Respondenten upplever överlag att företagarföreningar 

och Svenskt Näringsliv inte erbjuder hjälp med marknadsföring för småföretag eller 

funderar på de här frågorna.   

Respondent B marknadsför sitt företag via Instagram, men hade inledningsvis tänkt att 

använda även Facebook. Respondenten upplever att det är lättast att nå ut till målgruppen 

via Instagram, eftersom större delen av målgruppen finns där. Pop up-event ser 

respondenten som både bra försäljningstillfällen och bra marknadsföring. Vid dessa 

tillfällen brukar respondenten hänvisa till webbshoppen och Instagram. Pop up-butikerna 

hålls ofta i samband med högtider eller inför sommaren då det ofta är bröllop. Kampanjer 

görs i regel 7-8 gånger per år. Respondenten har inte övervägt att anlita en 

kommunikationsbyrå i och med att företaget bedrivs som hobbyverksamhet, men menar 

att denne annars hade övervägt det utan tvekan. En kommunikationsbyrå skulle i så fall 

främst ha hjälpt till med att skapa framgångsrika kampanjer som når ut i bruset. 

Respondenten uppskattar att ungefär fyra timmar i veckan läggs på marknadsföring och 

uppskattar att ungefär 300-400 kronor spenderas per kampanj. Det fanns en utarbetad 

plan för marknadsföringen den första tiden. Den sträckte sig fyra månader framåt och 

innehöll en planering för vilka marknadsföringsaktiviteter som skulle ske varje vecka. 
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Dessa aktiviteter var konkreta och respondenten hade förbestämt vilka dagar och vilka 

tider innehåll skulle publiceras. Materialet framställdes ofta en särskild dag i veckan. Vid 

intervjutillfället fanns det ingen ny plan, vilket enligt respondenten har gjort att denne har 

halkat efter i marknadsföringen och inte lagt lika mycket tid och fokus på den. 

Respondenten upplevde att marknadsföringen var enklare när det fanns en plan.  

Vidare förklarar respondent B att denne försöker hålla sig till samma färger och typsnitt 

för att få en röd tråd i marknadsföringen, men att detta inte alltid har följts fullt ut. 

Respondenten menar att om denne hade haft Facebook som en kanal hade ett annat 

innehåll erbjudits där jämfört med på Instagram. Detta för att locka kunder till båda 

kanalerna. På Instagram länkar respondenten till webbshoppen och jobbar med 

samarbeten där Instagramprofiler visar upp produkter i inlägg eller i Instastories. 

Respondenten vill utöka dessa samarbeten samt utveckla en tydligare 

marknadsföringsstrategi där syftet, budskapet och hur den specifika målgruppen tilltalas 

är mer uttänkt. Respondenten vill, förutom att utveckla marknadsföringsstrategin, avsätta 

mer tid till marknadsföringen och menar att det är en prioriteringsfråga. Någon timme per 

dag anser respondenten vara lämpligt.  

Respondent B tror att många småföretagare behöver hjälp i form av någon slags guide 

för att underlätta processen och arbetet med marknadsföringen, men att personligt stöd 

också kan behövas. Detta framförallt när det kommer till den digitala marknadsföringen.   

Respondent C menar att dennes marknadsföring fungerar och att de som jobbar med 

verksamheten är kunniga inom området. Dock menar denne att man lätt blir hemmablind 

och att det säkert finns saker som går att förbättra. En möjlig förbättring denne lyfter är att 

på webbplatsen oftare skriva längre inlägg om ämnen som rör livsstil och inspirerar 

kunder. I nuläget publiceras dessa typer av inlägg varannan eller var tredje månad. 

Respondenten menar att det beror på att inläggen bara skrivs när det finns något intressant 

att skriva om och att det kräver ett större fokus att skriva dessa. Att skriva inläggen i butik 

är inte möjligt. I övrigt är marknadsföringen invävd i den dagliga verksamheten och är 

något respondenten gör mellan kunderna. Därför är det svårt att uppskatta hur mycket tid 

som läggs på marknadsföringen, men respondenten menar att det skulle vara bra för denne 

själv att veta det. Gällande kostnaden för marknadsföringen så uppskattas den till max ett 

par hundra kronor i månaden och det som då kostar är när inlägg sponsras på Facebook.  

Respondenten menar att denne inte använder någon uttalad marknadsföringsstrategi 

utan går på känsla, marknadsför det som är i säsong och utgår från nuet. Det händer att 

den timanställda planerar marknadsföringen månad för månad. Respondenten spekulerar 

rent generellt i att marknadsföring såg annorlunda ut tidigare jämfört med idag och tror 

att man tidigare planerade marknadsföringen sittande vid ett skrivbord, medan man idag 

”[…] seglar på det som är just nu”. Respondenten beskriver marknadsföringsprocessen 

som en organisk händelse där man på ett naturligt sätt hänger med i nya sätt att 

marknadsföra sig på. Omställningen går enligt denne således snabbt.   

När det gäller innehållet på kanalerna har respondenten ett medvetet tankesätt. Ärlighet 

och att marknadsföra det som är bra för människan präglar respondentens verksamhet. I 

och med detta marknadsförs respondentens egen kunskap och personlighet som bidrar till 

att skapa en relation med kunderna. Detta gäller främst de långa inläggen som publiceras 
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på webbplatsen. På Facebook och Instagram blir det mer rekommendationer och länkar till 

produkter. Respondenten menar att ”Det är ju därför jag kanske inte växer och blir såhär 

enormt stor, därför att om man bara gör bra grejer då är det svårt att bli stor. Än dom 

här som bara fokuserar på att tjäna mycket pengar”. I och med att personlig service och 

respondenten som person är centrala delar för varumärket menar denne att det skulle 

kunna påverka kundernas upplevelse negativt om företaget expanderade och fick mindre 

koppling till respondenten själv.  

5.3 Kunskap, erfarenhet och datainsamling     

Respondent A är medveten om att det går att köpa tjänster på Linkedin och använda sig av 

verktyg på sin hemsida för att få en bättre uppfattning om personer och målgruppen och 

att detta kan vara användbart. Respondenten menar att denne skulle skaffa detta om det 

inte vore för att denne valt att trappa ner på antal uppdrag med tanke på sin ålder. 

Respondenten skulle också ha valt att sälja in sig hårdare. Respondenten lyfter många 

tidigare erfarenheter och kunskap denne erhållit av tidigare och pågående 

anställningar/uppdrag. En för respondenten viktig insikt som lyftes fram var att det finns 

risker för företag som använder sig av sociala medier och att det behövs policyer och 

riktlinjer för minimera dessa risker.  

Respondent A har, med tanke på sina tidigare erfarenheter, kunskap om vilka 

marknadsföringsverktyg som har använts innan den digitala marknadsföringen slog 

igenom. Gällande tidningsannonser menar respondenten att när man använde sig av dessa 

hade man inte koll på hur många som såg den och om målgruppen överhuvudtaget tog del 

av annonsen. Respondenten menar att den digitala marknadsföringen gjort det enklare för 

företag att veta vilka och hur många som ser deras annonser samt att samla in och använda 

sig av data för att anpassa marknadsföringsmaterialet. Respondenten menar att detta är en 

nyckel till varför många stora företag blivit så framgångsrika. Denne tror att folk i 

allmänhet inte är så medvetna om hur mycket information företag samlar in om dem och 

menar att ”Vi lämnar ju ut alldeles för mycket egen information till dom här sociala 

medierna”.   

Respondenten samlar inte in någon data om sina kunder, men menar att denne tittar 

lite nyfiket på vilka som besöker dennes profil. I huvudsak tittar respondenten på 

geografisk information, vilka bolag de tillhör samt om de är första-, andra- eller 

tredjehandskontakter. Detta menar respondenten är icke-användbar information och inget 

som denne kan använda sig av.  

Respondent B har kunskap om sin målgrupp och använder den för att anpassa sin 

marknadsföring. Respondenten menar att Instagram är den bäst lämpade kanalen, då 

större delen av målgruppen befinner sig där. Respondenten håller koll på statistik via 

denna kanal i form av hur många som klickar in på webbshopen, interaktion på kampanjer 

samt demografiska variabler. Denna information används för att se vilka kampanjer som 

fungerar.  

Respondent B tycker att det är viktigt att lägga mycket tid på och ha en utarbetad strategi 

för sin marknadsföring, då detta påverkar försäljningen och varumärket mycket. 

Respondenten berättar att denne i sin huvudsakliga sysselsättning håller föredrag om 
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bland annat digital kompetens och anser sig ha ganska bra koll på processen och stegen 

som är inblandade i marknadsföring. Det denne menar att den behöver ytterligare kunskap 

om är gillningar, kommentarer och hashtags på Instagram. 

Respondent C har insett att tidningsannonser inte ger det önskade genomslaget och att 

det kostar väldigt mycket i förhållande till vad det ger. Denne säger att "Det är ju helt 

otroligt med tanke på att en annons i något så när som inte är den allra minsta […] den 

kostar ju sju åtta tusen. Och är bara en dag." Även digitala tidningsannonser menar 

respondenten scrollas bort. Denne har lagt märke till att tidningsannonsörer ringer med 

jämna mellanrum och vill få företaget att annonsera. Respondenten jämför med hur det 

var när denne själv startade sitt företag då annonseringen bestod av annonser i dagstidning 

och lappar på stan och menar att det idag, med sociala medier, är lättare att bygga upp en 

kundkrets. Denne menar att det är lättare att starta ett företag idag jämfört med tidigare, 

men att överlevnad fortfarande kan vara en utmaning. Gällande delar av sin kundkrets har 

respondenten sett en efterfrågan på mailutskick och en viss trötthet på sociala medier.  

Gällande e-handel har respondent C erfarenhet av att kunder har svårt att hitta de rätta 

produkterna utan personlig hjälp. Respondenten anser att den nära personliga kontakten 

med sina återkommande kunder ger denne en stor kännedom om vad de gillar och vad de 

föredrar att handla samt möjlighet att ge dessa förmåner så som rabatter och extra gåvor.  

Respondenten har tillgång till viss data om sina kunder, dels från beställningar i 

webbshoppen och dels genom bokningar av behandlingar. Detta är dock inget som samlas 

in eller används i marknadsföringssyfte. Respondenten ser däremot en möjlighet att samla 

in mer information om kunderna om en kundklubb startas, något som denne menar att alla 

har nu för tiden och att det därför kanske är något som borde införas även i respondentens 

verksamhet. Å andra sidan ser respondenten inte att det är nödvändigt. Detta eftersom att 

denne dels har så bra koll på sina kunder ändå och dels anser det roligare med spontana 

rabatter snarare än automatiserade sådana.   

Vidare har respondenten erfarenhet om att vissa butiksägare har svårt att anamma 

digital marknadsföring och att detta har allvarliga konsekvenser för deras överlevnad. 

Respondenten säger ”Dom finns inte, fast dom finns ju […]”. Denne betonar att de missar 

mycket genom att inte kommunicera med kunderna på internet och att ett behov av att få 

hjälp med detta finns. För sin egen del skulle denne uppskatta mer att sitta ner och 

diskutera med någon som är kunnig snarare än att få en skriven guide.   

5.4 Risker, utmaningar och extern hjälp 

Respondent A tar upp den ekonomiska aspekten när det gäller att anlita en 

kommunikationsbyrå eller frilansare och menar att det för denne inte skulle ge tillräckligt 

stor nytta med tanke på pengainsatsen. Respondenten menar att denne har så pass bra koll 

på vilka kanaler som ska användas och hur, samt att denne är så trygg i sitt eget skrivande 

att en byrå inte behövs. Dock kan respondenten bolla idéer med sina söner. En utmaning 

respondenten lyfter fram när det gäller marknadsföring är att det är lätt hänt att man 

försvinner och glöms bort i det stora flödet samt att man gör saker i onödan som inte ger 

något faktiskt resultat eller leder till jobbuppdrag. Ytterligare en utmaning som poängteras 

är balansen mellan att vara personlig och att vara professionell på mediekanalerna som 
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denne nyttjar. Det är lätt hänt, enligt respondenten, att man glider över på det personliga 

planet för mycket, även om det i vissa fall är bra att vara personlig. Denne menar också att 

det kan vara en utmaning att tydligt kommunicera vad man har för syfte med sin 

verksamhet och vilken kompetens man besitter. 

Respondenten ger ett exempel på en händelse i ett av sina uppdrag, där denne jobbade 

för ett annat företag. Det beskrivs att en tråd på detta företags Facebookkonto utvecklades 

till kritik mot en statlig institution. Denna kritik var inte något som företaget stod bakom 

och därför något som hade kunnat förmedla fel bild av företaget. Ett annat exempel som 

respondenten ger är att en stor hotellkedja uppmanade sin personal att vara aktiva på 

företagets Facebookkonto, vilket ledde till att det började fungera som en intern 

kommunikationsdel där privata frågor utgjorde delar av innehållet. Därför fastslår 

respondenten att det måste finnas en policy kring detta, exempelvis vem som är ytterst 

ansvarig över kontot. En annan risk gällande sociala mediekonton menar respondenten är 

när konton tas bort, men ändå lever kvar. Det blir på så vis ett subkonto som ingen har 

kontroll över och där obevakad kritik kan förekomma. Respondenten ger som exempel att 

man enkelt kan checka in på en plats och kommentera något kritiskt om servicen som andra 

sedan kan haka på. Respondenten menar också att det kan ge en konstig bild om konton 

skapas, men inte underhålls. En ytterligare svårighet respondent A lyfter är att många 

småföretag inledningsvis skulle behöva ta hjälp av en kommunikationsbyrå, men att det är 

alldeles för dyrt för att vara möjligt.  

Respondent B upplever att det är en utmaning att nå ut i bruset på Instagram. 

Respondenten menar att konkurrensen där är hård och att samarbeten kan kosta en hel del 

om det är en person som har en stadig följekrets. Det kan enligt denne också vara svårt att 

hitta rätt samarbetspartner som har rätt sorts följare och image. Även tidsbrist är en 

utmaning som respondenten lyfter fram när det gäller marknadsföring. Respondenten 

säger att risken är att om man inte syns på nätet, så ”finns” man inte.  

Även respondent C lyfter fram den ekonomiska barriären gällande att anlita extern 

hjälp. Istället diskuterar denne idéer med bekanta som har kunskap inom området. 

Respondentens varumärke bygger mycket på denne själv och ärlighet samt att ha en nära 

relation med sina kunder. Respondenten ser utmaningar i att vara ensamföretagare, då 

man måste utföra alla sysslor själv och anser att tidsbrist är den största utmaningen när 

det gäller marknadsföringen. Det är enligt respondenten lätt hänt att man halkar efter i 

uppdateringen på de olika kanalerna men denne vidhåller också att det gäller att hitta en 

bra balans och inte uppdatera för ofta. Detta eftersom respondenten själv finner det 

störande när konton denne följer uppdateras allt för ofta. En utmaning respondenten ser 

gällande försäljningen är att allt mer handel sker på nätet och för att tackla detta har denne 

en webbshop som delas via andra kanaler för att påminna kunderna om dess existens. 

Näthandel ser respondenten som en större utmaning för småföretag än att stora 

köpcentrum etableras.  
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6. Analys    

Utifrån resultatet förs nedan en vidare analys.  

6.1 Crossmedia och digital vs. traditionell marknadsföring  

Samtliga respondenter känner till begreppet crossmedia mer eller mindre, även om 

respondent B inte känner sig nog bekväm med det för att vilja definiera det. Begreppet 

beskrivs väl av respondent A och C, vilket tyder på att kunskaper inom crossmedia finns. 

Dock nämndes detta begrepp vid första kontakten med företagen, vilket kan ha gett 

respondenterna en motivation till att läsa på om begreppet. Alla använder sig av fler än en 

kanal för marknadsföring där dessa länkas emellan, vilket betyder att de använder sig av 

crossmedia, även om antalet kanaler varierar. Respondent C säger också själv att denne 

använder sig av crossmedia i marknadsföringen. Med det sagt syns de på flera olika håll, 

vilket möjliggör den psykologiska processen ”multiple source perception”. Respondent B 

och C nämner också att de aktivt tänker på att länka mellan de olika kanalerna, vilket är en 

viktig del i CTA (Call to action) och särskilt i steget ”referral” som ger möjlighet och 

instruktioner för hur man tar sig vidare.   

Både respondent A och C tar upp att crossmedia inte är ett nytt fenomen, utan att det 

har funnits även innan den digitala eran. De ser digital marknadsföring och sociala medier 

som något som förenklar marknadsföringen för småföretag och ställer sig positiva till detta, 

även om en tvetydighet finns hos respondent A. Respondent C har gjort ett medvetet val att 

sluta annonsera i tidningar, då det inte ger önskad effekt med tanke på priset. Chatterjee 

(2012) menar att det finns fördelar med att kombinera digital marknadsföring och 

tidningsannonser men huruvida detta verkligen är fördelaktigt för småföretag kan 

ifrågasättas med tanke på tidningsannonsernas höga pris. Respondent C menar att en 

annons som visas en dag i tidningen kan kosta 7000–8000 kronor. Detta kan anses som 

en mycket hög summa med tanke på att samtliga respondenter uppskattar att de lägger 

högst några hundra kronor i månaden på marknadsföringen. 

Respondent A ser också nackdelar med tidningsannonser i och med att man inte får 

tillgång till någon data om de som tar del av annonsen. Detta har underlättats med hjälp av 

den digitala marknadsföringen. Det respondenterna säger går i linje med statistiken Cody 

Diemar Partners (2011) lyfter angående tidningsannonseringens minskning och 

onlinemarknadsföringens ökning. Samtliga respondenter använder sig av digital 

marknadsföring och sociala medier, men också personliga möten med kunder. Även om 

respondent B sköter sin försäljning via en webbshop anordnas ändå event där denne möter 

människor, säljer och marknadsför sina produkter på ett mer traditionellt vis.  

Alla respondenter innehar en webbplats till sina företag, men kostnaden för 

webbplatsen tas inte upp i deras svar när det gäller kostnaden för marknadsföringen. Detta 

kan bero på att webbplatsen betraktas som en fast kostnad och att den inte enbart ses som 

en marknadsföringskanal, utan också som en plattform för försäljning i respondent B och 

C:s fall.  
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6.2 Marknadsföringsstrategi 

Samtliga respondenter har någon form av marknadsföringsstrategi där de främst tänker på 

vad de distribuerar för innehåll i de olika kanalerna. Respondent B hade haft en tanke om 

att använda Facebook som en ytterligare kanal och att denne i så fall skulle ha erbjudit ett 

annat innehåll där jämfört med den nuvarande kanalen Instagram för att locka kunder till 

båda kanalerna. Detta kan kopplas till den psykologiska processen ”forward encoding” där 

det är en fördel om den första och andra annonsen inte är exakta kopior. Genomtänkt 

innehåll är något som Nakara et al. (2012) hävdar är viktigt. Detta är något som respondent 

B beskriver att denne försöker göra genom att hålla en röd tråd, exempelvis använda 

samma typsnitt både på Instagram och webbshoppen samt se till att samarbetspartners 

stämmer överens med företagets image. Detta tyder på att respondenten har ett 

varumärkestänk och medvetna strategier.  

Respondent C har också ett genomtänkt innehåll. Denne publicerar exempelvis långa 

inlägg på sin webbplats som handlar om livsstil och att inspirera kunderna. Enligt Voorveld 

et al. (2012) krävs det stor kognitiv ansträngning för att interagera med en webbplats. 

Denna ansträngning görs bara när det finns ett intresse för produkten (Holbrook, 1978, 

refererad i Voorveld et al., 2012). De som läser respondent C:s inlägg och interagerar med 

dennes webbplats har förmodligen gjort ett aktivt val eftersom de har intresse av innehållet 

och därmed vägs den kognitiva ansträngningen upp av innehållets värde. Man skulle också 

kunna spekulera i att detta innehåll fungerar som en "primer" som gör kunder nyfikna på 

företagets produkter och webbshoppen.     

Respondent C framstår som medveten om sitt varumärke och vilka strategier denne 

använder sig av. Respondentens egna värderingar genomsyrar hela verksamheten och 

dennes egna kunskap och personlighet utgör grunden för marknadsföringen. Företaget blir 

på så vis en förlängning av respondenten själv, något som Hunter (2014) benämner som 

”personal insight”. Detta är något som styrks av Spence & Essoussi (2010) som menar att 

småföretagares egna visioner och värderingar är det som företaget bygger på. Ett tydligt 

exempel på detta är att respondenten prioriterar ärlighet och att inte gå emot sina egna 

värderingar högre än en potentiell tillväxt. Respondenten ser att det finns potential för 

tillväxt, men anser att detta riskerar att förändra hela verksamheten till något som inte 

stämmer överens med dennes egen filosofi. Exempelvis att respondentens personliga 

kontakt och rådgivning gentemot kunderna i så fall minskar. 

Respondent A har likt övriga respondenter en tanke med vilket innehåll som 

distribueras på kanalerna och vilken bild denne förmedlar av sig själv. Denne säljer sina 

egna tjänster och hyr ut sig själv som chef vilket gör att respondenten som person är en 

central del i företaget. Detta gör att ”personal insight” även för denne är relevant. 

Respondentens marknadsföring skiljer sig något åt jämfört med de övriga, då denne lägger 

störst vikt vid personliga kontakter i form av exempelvis brev, mail och besök. 

Respondenten använder sig dock av sociala medier, men är inte säker på om det fungerar 

som marknadsföring. Detta kan delvis bero på att respondenten inte använder den data 

denne kan få ut av sociala medier. Dock ser respondenten ett värde i att använda 

betaltjänster för att kunna göra just detta, men har gjort ett medvetet val att inte skaffa 

dessa tjänster i och med att denne ska dra ner på verksamheten.  
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6.3 Utmaningar 

Hur man använder sig av sociala medier på ett värdefullt sätt och hittar en balans med att 

vara lagom personlig ser respondent A som en av de största utmaningarna vad gäller 

marknadsföringen. Respondenten menar att med tanke på hur många användare som finns 

på sociala medier så kan man nå många människor, men att det också gör att det är svårt 

att lyckas nå fram i bruset. 

De största marknadsföringsutmaningarna för respondent B och C ligger i tidsbrist och 

de uppskattar sin arbetsgrad som mer än heltid. Ingen av respondenterna har full koll på 

hur mycket tid de lägger på marknadsföringen, även om respondent B gissar på ungefär 

fyra timmar per vecka. För respondent A och C är marknadsföringen invävd i den dagliga 

verksamheten, vilket gör att tidsåtgången inte är mätbar. Om man tittar på respondent B 

så nämner denne att allt material för en vecka framåt tidigare kunde skapas under en dag 

och sedan publiceras vid särskilda tidpunkter. På det här sättet skapades allt material under 

ett koncentrerat tidsspann, vilket gör tidsåtgången lättare att mäta.  

Respondent C tar upp att kunderna ofta pratar om dennes företag, vilket kan liknas med 

word of mouth. Word of mouth har tagit klivet över till internet också, vilket både kan ha 

sina för- och nackdelar. Respondent A spekulerar mycket i det kritiska gällande detta, 

främst hur lätt det är att sprida negativa rykten på sociala medier. Respondenten tar upp 

ett flertal exempel på detta. Även om det inte direkt framkommer hur kritiken stoppades i 

dessa exemplen kan man ana att innehållet togs bort utifrån respondentens svar. Att 

antingen ta bort eller att bemöta kritiken menar Nobre & Silva (2014) är det mest effektiva 

sättet att få stopp på skadlig word of mouth.       

6.4 Planering och behov av hjälp  

Både respondent A och B hade en slags utarbetad marknadsföringsplan inledningsvis, där 

respondent B hade en något mer konkret sådan. Dessa planer har inte förnyats och i 

respondent B:s fall har den snarare försvunnit på grund av tidsbrist. Respondent B 

upplevde marknadsföringen enklare när det fanns en plan, vilket många vetenskapliga 

artiklar stödjer. Bland annat tar Pai (2017) upp att en välformulerad plan ökar 

konkurrensfördelarna och bidrar till företagets överlevnad. Respondent B skiljer sig från 

de andra respondenterna på så sätt att dennes produkter är mer aktuella vid högtider och 

evenemang som exempelvis bröllop medan de andras produkter och tjänster är mindre 

beroende av särskilda tillfällen. Detta kan göra att behovet av att planera marknadsföringen 

är större hos respondent B. Sett till antal år som företagarna har varit verksamma kan 

respondent B behöva marknadsföra sig mer, då denne har drivit företaget i drygt ett år 

jämfört med de andra som har drivit sina företag ett flertal år. Respondent A och C lyfter 

båda fram stamkunder eller tidigare uppdrag som viktiga för verksamheten, något som 

respondent B kanske inte har hunnit skaffa sig i dagsläget. En annan aspekt är att 

respondent B:s produkter inte är samma förbrukningsvara som exempelvis respondent C:s 

produkter.  

Samtliga respondenter är positiva till något slags verktyg eller checklista som kan hjälpa 

småföretagare i deras marknadsföring. Dock ser de inte sig själva som i särskilt stort behov 

av en sådan, utan spekulerar mer generellt, även om respondent A och B lyfter några saker 
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de skulle kunna behöva stöttning i. Respondent C säger att denne snarare skulle uppskatta 

att föra en dialog med personer som är insatta i ämnet. Även respondent B är inne på detta 

och menar att checklistan i så fall skulle behöva kompletteras med personligt stöd.  

Gällande checklistan är alla respondenter inne på att det främst är den digitala 

marknadsföringen som företagare behöver ytterligare kunskap om. Respondent A tror att 

det skulle behövas en checklista med riktlinjer och policyer om hur företagare hanterar 

exempelvis sociala mediekonton, medan respondent C är mer inne på att det behövs en 

checklista som hjälper småföretagare att ta steget in i den digitala marknadsföringen. 

Denne har sett att många småföretagare har svårt att överleva om de inte gör den 

omställningen och att det hos vissa finns ett starkt motstånd till det. Detta stöds av Sawmy 

& Ladkoo (2015, refererad i Pai, 2017). Både respondent B och C menar att man glöms bort 

om man inte finns på nätet. Respondent C tar upp näthandel som det absolut största hotet 

för småföretag överlag och nämner att denne har en webbshop för att kunna konkurrera. 

Här kan man observera att företag som inte anammar det digitala, förutom att missa 

chanser till marknadsföring, också går miste om möjligheten till potentiell tillväxt genom 

att bedriva försäljning över internet. E-handelns expansion är inte något som tas upp i den 

forskning som presenterats, men är ett allmänt känt faktum.  

Respondent A har uppfattningen om att företagarföreningar och Svenskt näringsliv inte 

erbjuder småföretagare hjälp med marknadsföringen. Huruvida detta är sant eller inte är 

svårt att bekräfta, men författarna till denna studie spekulerar i att det, om det stämmer, 

kan ha att göra med att dessa föreningar främst fokuserar på andra saker som inte är direkt 

kopplade till marknadsföring. Det kanske finns en tanke om att marknadsföringen är något 

företagaren får sköta på egen hand och att det anses vara en enkel sak att ta tag i. Dessutom 

finns det andra företag, exempelvis kommunikationsbyråer, som aktivt arbetar med detta. 

Däremot är den ekonomiska tröskeln för att anlita sådan hjälp svår att ta sig över. 

Respondent A och C anser att det är alldeles för dyrt att anlita extern hjälp och respondent 

A säger ”Om du vill göra, lägga upp, en kommunikationsstrategi för ditt lilla företag då, 

så tar du kontakt med en byrå. Då sitter dom två-tre stycken mitt emot dig och debiterar 

säkert mellan 750 och 1500 kronor i timmen där nåt sånt där och då flyger ju hela 

månadsförtjänsten på första mötet för dom här små företagen”. Respondent B är däremot 

positiv till att anlita en kommunikationsbyrå om företaget inte hade varit av hobbykaraktär. 

6.5 Datainsamling och målgrupp  

Alla respondenter nämner att de har tillgång till någon sorts data eller statistik kring sina 

kunder, men endast respondent B använder sig av detta aktivt för att förbättra 

marknadsföringen. Anledningen till detta kan vara, precis som nämnts förut, att 

respondentens företag är relativt nystartat, men också på att denne kan vara större i behov 

av att göra framgångsrika och riktade kampanjer. I och med att denne har kampanjer vid 

olika högtider, så som Mors dag och Alla hjärtans dag, bygger det på att nå olika 

kundsegment vid olika tillfällen. Respondent A och C ser möjligheter i att samla in 

ytterligare data och respondent A lyfter just datainsamling som en nyckelfaktor till varför 

många stora företag blivit så pass framgångsrika.    
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Respondent C har noterat att det efterfrågas mailutskick bland dennes kunder istället 

för uppdateringar på sociala medier. Chatterjee (2012) säger att annonser via email i 

huvudsak är effektiva när mottagaren har ett intresse för varumärket, vilket i så fall gynnar 

respondent C. Att kunderna efterfrågar mailutskick visar att de har ett intresse och att det 

på så sätt kan vara effektivt för företaget att göra dessa utskick. Respondenten menar också 

att det börjar bli en motreaktion mot sociala medier. Här kan man spekulera i att det kanske 

främst gäller dennes kundkrets eller delar av den snarare än något som gäller generellt, då 

varken den relaterade forskningen eller övriga respondenter påtalar detta mönster. 
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7. Diskussion och slutsatser  

Många artiklar hävdar att småföretagare inte är så väl insatta i sin marknadsföring som de 

borde samt att de sällan har välstrukturerade planer. Om man tittar på respondenterna 

som ingick i undersökningen kan man se att de är insatta i sin marknadsföring, men att de 

saknar konkreta planer för den. Kunskapsbristen som lyfts fram i artiklarna bekräftas inte 

i studien, då alla respondenter menar sig ha tillräcklig kunskap inom området. Om detta 

speglar småföretagare i stort går inte att dra någon slutsats om, då deltagarantalet är 

mycket litet. Något som är intressant är att samtliga respondenter är överens om att det 

finns en stor kunskapsbrist bland småföretagare gällande marknadsföring, men de ser inte 

sig själva som i särskilt stort behov av ytterligare kunskap. Här går det att spekulera i vad 

detta beror på. Är det så att respondenterna besitter denna kunskap eller beror det snarare 

på att de inte är medvetna om vilka kunskapsluckor de har? Det kan vara svårt att precisera 

eller medge för sig själv vilka kunskaper som saknas. Detta kräver självreflektion, men kan 

vara svårt att ta sig tid för, särskilt om man jobbar mer än heltid. En annan tänkbar 

förklaring till resultatet är att respondenterna helt enkelt överskattar andra företagares 

behov av hjälp. Detta anser författarna till studien dock som det minst troliga alternativet, 

då både tidigare forskning samt respondenternas berättelser tyder på en kunskapsbrist hos 

många företagare. 

Omständigheterna kring respondenternas företagande är också något som kan ha 

påverkat deras uppfattning om hur mycket mer kunskap de behöver. Respondent A har 

planer om att trappa ner på verksamheten, respondent B driver sitt företag som 

hobbyverksamhet på deltid och respondent C gav intrycket att denne inte prioriterar 

tillväxt. Därmed finns kanske inget stort behov hos respondenterna att utöka sina 

kunskaper inom marknadsföring.  

För att motverka den kunskapsbrist som dels lyfts fram i artiklarna och som dels lyfts 

fram av respondenterna har en checklista utarbetats av författarna till denna studie. 

Checklistan är utformad till att vara ganska generell och fokuserar mycket på att få 

företagarna själva att reflektera och inspireras. Något som blivit tydligt i studien är att 

marknadsföringen behöver anpassas utifrån bransch, nisch och förutsättningar. 

Exempelvis om företaget säljer tjänster eller produkter samt om det som säljs är 

säsongsbetonat eller om det ständigt är aktuellt. Detta gör att det är svårt att i checklistan 

ge alltför direkta direktiv, utan snarare handlar det om att uppmuntra läsaren att aktivt 

reflektera och fatta välgrundade beslut baserat på sin egen situation.  

Digital marknadsföring har öppnat upp många möjligheter för småföretagare och 

sociala medier utgör en stor del av detta. De är kostnadseffektiva och lättillgängliga, vilket 

lyfts fram både i forskning och hos respondenterna. Trots detta kan det vara svårt att veta 

hur man ska nå ut i bruset och hur man använder dessa på ett effektivt sätt. När det kommer 

till digital marknadsföring överlag gäller det att vara kreativ och proaktiv för att sticka ut 

ur mängden, men detta är lättare sagt än gjort. Det krävs kunskap och tid för att lyckas. 

Sociala medier ger företagaren möjligheten att sköta marknadsföringen på egen hand, utan 

någon mellanhand, men konkurrensen på dessa kanaler är hög vilket gör att behovet av att 

vara kreativ och ambitiös är stort.  
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Tidsbrist lyfte respondenterna som det största hindret när det gäller marknadsföring 

och två av respondenterna jobbar mer än heltid. Sociala medier är gratis, men däremot 

krävs det tid, vilket innebär en utmaning med tanke på tidsbristen. Intressant är dock att 

två av respondenterna inte hade någon uppfattning om hur mycket tid de spenderade på 

marknadsföringen. Här kan man resonera att om de hade en bättre uppfattning om hur 

lång tid marknadsföringsaktiviteterna tar skulle det kanske gå att effektivisera processen. 

Utifrån denna spekulation skulle det vara fördelaktigt med en marknadsföringsplan, vilket 

många av artiklarna också lägger stor vikt vid. Respondent B bekräftade att 

marknadsföringen gick bättre när denne hade en utarbetad plan.  

En slutsats som går att dra är att kommunikationsbyråer i de flesta fall upplevs som 

alldeles för dyra för småföretag att anlita. Om man anlitar en kommunikationsbyrå bör 

resultatet för stunden bli bra, men man får ingen kunskap om hur man själv ska sköta sin 

marknadsföring i längden. Möjligen att det kan bidra till inspiration, men omvärlden 

förändras snabbt och därför kan marknadsföringen också behöva ändras därefter. Att 

anlita en kommunikationsbyrå kan därmed skapa ett ”beroende” där man behöver anlita 

byråer löpande för att upprätthålla en effektiv marknadsföring. Det som småföretag 

verkligen behöver är kunskap och kompetens för att kunna sköta sin egen marknadsföring 

och där kan man se att det finns ett starkt behov av en guide, checklista, nätbaserade kurser 

eller liknande som inte innebär en alltför hög kostnad.  

Checklistan som är framtagen till detta arbete bygger på forskningsartiklarna som ligger 

till grund för studien samt på resultatet från intervjuerna. Den är uppdelad i olika delar 

med så många generella tips och råd som möjligt. Även om respondenterna var överens om 

att behov av ytterligare kunskap finns, hade de olika åsikter om vad som bör ingå i en 

checklista. Denna bredd har tagits till vara för att kunna skapa en checklista som täcker 

många olika områden. Däremot blev det tydligt att det digitala bör vara huvudfokuset, då 

det är så pass viktigt att ha en digital närvaro i dagens samhälle samt att digital 

marknadsföring ofta är kostnadseffektiv jämfört med traditionell sådan. 

Företagarföreningar och liknade skulle kunna vara ett lämpligt sammanhang för att 

sprida kunskap kring marknadsföring. En respondent menade att de inte erbjuder denna 

typ av hjälp, men här går det inte att dra någon slutsats huruvida detta stämmer eller inte, 

då det kräver närmare undersökning. Däremot kan man tänka sig att det skulle kunna vara 

ett ypperligt tillfälle för dessa föreningar att erbjuda denna typ av hjälp, om de inte redan 

gör det.  

Respondenterna anser sig ha bra koll på sina målgrupper, även om det endast är 

respondent B som tittar på tillgänglig data och använder sig av den. Utvecklingsmöjligheter 

finns för de andra två. Exempelvis tar respondent C upp att denne har bra koll på kunderna 

genom personlig kontakt, men också att det finns en webbshop. Här kan man tänka sig att 

det skulle gynna respondenten att samla in data bland de kunder som enbart handlar från 

webbshoppen. Vidare skulle det överlag, för många småföretagare, vara bra att utöka 

datainsamlingen och använda sig av datan för att utvärdera och kanske på så vis kunna 

göra ytterligare förbättringar i marknadsföringen.     
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Utifrån denna studie kan man dra slutsatsen att det finns ett stort behov av en checklista 

eller motsvarande för att hjälpa småföretagare med marknadsföringen. Frågan är dock om 

det finns en efterfrågan på detta? Om det finns en efterfrågan är i nuläget oklart, dels för 

att det är svårt för företagare att inse vilka kunskapsbrister de själva har och dels för att 

respondenterna i denna studie inte uppfattar sig själva som primärmålgrupp till en sådan 

lista. Om respondenternas uppfattning generellt gäller bland företagare skulle behöva 

undersökas ytterligare, då det inte är möjligt att dra någon slutsats om brist på efterfrågan 

utifrån tre respondenter. Här är det viktigt att ha i åtanke, precis som nämnts tidigare, att 

respondenterna kanske inte vill medge att de har ett behov av hjälp, alternativt att de inte 

är medvetna om att de har det behovet. Vidare kanske det finns en viss skepticism mot att 

ta till sig hjälp i form av en lista, då det kräver tid och fokus att använda sig av den. Tidsbrist 

är som nämnts tidigare ett stort bekymmer för åtminstone två av respondenterna. Samtliga 

lyfter också någon form av personligt stöd och bollplank som viktiga komponenter i 

marknadsföringsprocessen. Tillgång till dessa komponenter skulle kunna tillgängliggöras 

genom nätverk där småföretagare träffas och utbyter kunskaper och idéer med varandra.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det hela tiden är en avvägning mellan tid 

och pengar när det kommer till marknadsföring för småföretagare. Det finns en önskan hos 

respondenterna att hålla låg budget för marknadsföringen, men detta leder till att de måste 

prioritera mer tid till den. Tid som de inte alltid har. Ordspråket ”att både äta kakan och ha 

den kvar” kan appliceras här. Det är med andra ord svårt att hålla både en låg budget och 

en låg tidsinsats medan man fortfarande upprätthåller ett högt resultat. Däremot 

underlättas det avsevärt mycket om man har kunskaperna för att kunna använda sig av 

effektiv crossmedia med hjälp av planeringar, digital marknadsföring samt ett kreativt och 

proaktivt förhållningssätt. En checklista eller liknande skulle kunna förmedla dessa 

kunskaper och resultera i att man nästan både kan äta kakan och samtidigt ha den kvar.  

7.1 Checklista 

Checklistan är uppdelad i fem olika delar där en del handlar om sociala medier, en del berör 

allmänna och användbara tips, en del fokuserar på målgrupp och utvärdering samt en del 

i vilken företagaren ges möjlighet att reflektera över sin situation. Slutligen finns det en del 

som går djupare in på crossmedia där också ett exempel på lyckad crossmedia beskrivs.  

Anledningen till att checklistan är uppdelad i olika delar beror på att det ger en tydlig 

överblick av viktiga områden att ta i beaktande när det kommer till marknadsföring. 

Checklistan fokuserar mycket på digital marknadsföring och har därför sociala medier som 

en egen del, då det är ett kostnadseffektivt och enkelt marknadsföringsverktyg. Delen berör 

exempelvis att det är viktigt att uppdatera sina kanaler frekvent, att det kan vara en idé att 

följa andra konton och att det kan ha betydelse vilken dag och vilket klockslag man 

publicerar något. De allmänna tipsen som ges handlar bland annat om viktiga saker att 

tänka på, exempelvis att företaget är en förlängning av företagaren själv, vad syftet med 

marknadsföringen är samt hur man hanterar baksidorna av digital word of mouth.  

Delen ”Målgrupp och utvärdering” uppkom mycket tack vare att respondenterna inte 

använde sig fullt ut av detta samt att vetenskapliga artiklar lyfte detta som något viktigt. I 

den delen ges bland annat exempel på hur man kan samla in data om sina kunder. Delen 



31 
 

”Tid för reflektion” är utformad på så vis att företagaren själv ska kunna begrunda sin 

marknadsföring. Företagaren ges möjlighet att, genom kryssrutor bredvid frågorna, svara 

”ja” eller ”nej” på frågorna som ställs. Här ges inga givna svar eller tips på hur man kan 

hantera frågorna, men företagaren uppmanas att kontakta författarna till denna studie för 

att få vidare hjälp med allt från att bolla tankar och idéer till att få hjälp med en utarbetad 

marknadsföringsstrategi.  

Delen ”Lyckad crossmedia” är tänkt att ge en större förståelse för vad begreppet är för 

något samt ge tips och inspiration om hur företagaren kan utforma sin egen 

marknadsföring. För att göra detta så tydligt som möjligt finns även ett konkret exempel 

på CTA som utgör en central del inom crossmedia.   

Checklistan ska vara enkel att förstå och lätt att använda. Med hjälp av en snygg och 

färgglad layout, som ändå känns stilren och professionell, ska företagaren få inspiration till 

att utveckla sin marknadsföring alternativt få insikt om vilken ytterligare kunskap som kan 

behövas. 

7.1.1 Utvärdering av checklistan   

Sammanlagt fem respondenter har besvarat enkäten. Utvärderingen gick till på så vis att 

respondenterna fick tillgång till checklistan för att läsa och begrunda den för att sedan 

kunna besvara enkäten via en webblänk. Nedan visas en sammanställning av resultatet från 

enkäten. 
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Bild 1: Alla bilder är skärmbilder på resultatet från den webbaserade enkäten. 
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Utvärderingen gav värdefull feedback på checklistan. Resultatet från enkäten bekräftar 

tidigare iakttagelser på så vis att mindre än hälften av respondenterna anser att checklistan 

är användbar för sitt eget företag. Samtliga respondenter anser samtidigt att den är 

användbar för andra företagare, vilket kan kopplas tillbaka till diskussionen som förts 

tidigare i denna studie. Alla respondenterna anser att tipsen är lätta att förstå och att 

layouten är överskådlig. Två lyfter enkom fram i textfältet att layouten är tilltalande. 

Dessutom anser samtliga att det tydligt framgår vad crossmedia är för något. De flesta ser 

ett behov av en mer djupgående checklista och tre av respondenterna anser att något saknas 

i den. Det som respondenterna anser saknas är marknadsföringsstrategi, budget och 

kostnadsdifferenser i olika kanaler samt att listan är lite för grundläggande om man har 

lång erfarenhet av att jobba med kanalerna. Vidare anser en av respondenterna att listan 

bör tydliggöra vikten av en statusanalys av sitt företag. En önskar också hänvisning till var 

man kan hitta ytterligare information om ämnet och en efterfrågar tydliga exempel på hur 

bra och mindre bra kampanjer kan se ut.  

Kategorierna ”Allmänna tips” och ”Sociala medier” är de som tilltalar respondenterna 

mest. En uttrycker också att checklistan skapade intresse för att lära sig mer om sociala 

medier. Här kan man spekulera i att ”Allmänna tips” och ”Sociala medier” tilltalar mest 

därför att de dels innehåller många handfasta tips och dels för att de är de största 

kategorierna och därmed innehåller fler punkter än de övriga. Att "Sociala medier" rankas 

högt kan också bero på att de är enkla och kostnadseffektiva marknadsföringsverktyg som 

därför uppskattas av småföretagare. Att få kryssade i ”Tid för reflektion” som en av de mest 

användbara kategorierna kan bero på att den främst består av frågeställningar och inte 

tillhandahåller några tydliga lösningar. Det är också den kategorin som skiljer sig mest från 

de övriga. Syftet med delen är just att den ska uppmuntra till vidare reflektioner snarare än 

att tillhandahålla några tydliga svar. Detta eftersom frågorna som ställs är centrala för 

småföretagare men svåra att ge något generellt svar på om man inte skräddarsyr en lista 

för ett särskilt företag.  

Precis som resonerat tidigare i studien pekar resultatet på att utvecklingsmöjligheter 

och behov av mer detaljerade checklistor finns. Exempelvis skulle de kunna vara utformade 

som längre och separata checklistor, eller snarare guider, för varje kategori alternativt att 

man anpassar checklistor efter bransch eller andra faktorer. Med detta sagt är syftet med 

denna checklista främst att inspirera och ge insikter om vilka möjligheter som företagare 

kan ta vara på inom crossmedia och marknadsföring.  

Slutligen krävs det även här vidare undersökning för att kunna dra några säkra 

slutsatser, men intressant är att denna utvärdering visar på samma sak som tidigare analys: 

att det upplevda behovet generellt är större än det uppskattade behovet hos företagarna 

själva. Om detta beror på att just den här studiens respondenter är kunniga inom området, 

att de överskattar andras behov av hjälp, att det är svårt att uppskatta eller erkänna sin 

egen kunskapsbrist eller om det helt enkelt beror på att listan är för generell kan ej 

fastställas i studien. 
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7.2 Vidare forskning 

Det finns många möjligheter att ta studien vidare och här räknas några av dessa upp.  

Det skulle vara intressant att undersöka småföretag som satsar stort på sin 

marknadsföring och är inriktade på tillväxt. Man skulle också kunna fokusera på 

nyetablerade företag, då de inte har någon befintlig kundkrets att luta sig tillbaka mot. För 

att se om det finns en efterfrågan på den typ av checklista som tagits fram krävs det 

ytterligare studier med fler deltagare. Vidare kan man ta fram och utvärdera olika typer av 

checklistor som är anpassade efter exempelvis bransch, nisch och behov. För att få en 

tydligare bild om hur marknadsföringen sköts bland småföretagare kan det vara en idé att 

använda observation som en kompletterande metod. Man kan då observera exempelvis 

företagens olika marknadsföringsaktiviteter och marknadsföringskanaler för att kunna 

jämföra de faktiska aktiviteterna med intervjusvaren.  

Slutligen skulle det vara intressant att intervjua kommunikationsbyråer och 

företagarföreningar för att se deras perspektiv på frågan samt att intervjua företagens 

kunder om hur de upplever marknadsföringen. På så sätt skulle man kunna gå djupare och 

analysera även de psykologiska processerna som finns inom crossmedia.  
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Bilaga 2, Intervjufrågor 
 

• Hur länge har du drivit ditt företag? 

• Inom vilken bransch driver du ditt företag? 

• Hur många anställda har företaget?   

• Är ditt företag din huvudsakliga sysselsättning? 

• Har du hört talas om begreppet crossmedia – i så fall, definiera vad det är för dig? 

• Hur marknadsför du ditt företag?  

• Använder du olika marknadsföringskanaler? I så fall vilka? 

• Har du någon gång anlitat en kommunikationsbyrå eller en frilansare för att få 

hjälp med marknadsföringen? (Om inte – varför? Finns det någon anledning? Har 

du övervägt det någon gång?) 

• Hur mycket tid lägger du på marknadsföringen? 

• Hur mycket pengar spenderas på marknadsföringen?  

• Finns det en utarbetad plan för marknadsföringen (årlig, månadsvis etc)? (Följs 

den? Har du haft det tidigare?) 

• Finns det strategier för vad du distribuerar för innehåll på dina kanaler? 

• Har marknadsföringsstrategierna förändrats något under dina verksamma år? 

(Mer online, sociala medier, fler kanaler, annorlunda innehåll?)   

• Vilka utmaningar upplever du/har du upplevt i din marknadsföring? (Och kanske 

utmaningar i stort?)   

Finns det något du tror att du kan förbättra i din marknadsföring? 

• Samlar du in data om dina kunder? (Produkter, webbaserade verktyg, sociala 

medier osv) I så fall hur? Använder du den datan på nåt sätt? 

• Skulle du uppskatta nån guide/checklista eller annat verktyg som hjälper dig i din 

marknadsföring? (Hur ser en optimal checklista ut?) 
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Bilaga 3, Information om studie till respondenter 
 
Information om studie 
 

Vi heter Matilda Karlsson och Gabrielle Björk och vi läser programmet Digital 

medieproduktion vid Umeå universitetet. Just nu skriver vi vår C-uppsats som handlar 

om crossmedia och marknadsföring med fokus på småföretagare. Syftet med studien är 

att undersöka om kunskaper inom crossmedia finns och om dessa kunskaper kan 

effektivisera marknadsföringen. 
  

För att ta reda på detta kommer vi att genomföra intervjuer. Allt insamlat material 

kommer att anonymiseras och kommer därmed inte kunna kopplas tillbaka till er. Den 

insamlade informationen kommer endast användas i forskningssyfte.  
 

Ljudupptagning kommer att ske vid intervjuerna. Detta är bara till för vår egen del. Vissa 

kompletterande anteckningar kan komma att tas under intervjuerna.  
 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande.  
Vid intresse kommer det finnas möjlighet att läsa studien när den är färdig och 
publicerad. 
 
Jag intygar härmed att jag har tagit del av denna information:  
 
………………………………………...........  ………………………………………...........    
Namnteckning    Namnförtydligande 
 
………………………………………...........    
Ort och datum 
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