Should I stay or Should I go?
–En studie om småföretagares val att göra digitala
marknadsföringssatsningar på Internet

Författare:

William Aguirre Nuñez

Handledare: Vladimir Vanyushyn

Student
Handelshögskolan
Vårterminen 2010
Kandidatuppsats, 15 hp

Sammanfattning
På bara några få år har Internet blivit ett stort kommunikationsverktyg och används idag av
väldigt många människor, i Sverige använder 89 % av befolkningen Internet. Globalt sett så
finns det över 1,7 miljarder användare av Internet. Vilket är mycket mer än hela den
Amerikanska och Europériska befolkningen tillsammans till antalet (Internetworldstats,
2001). Internet innebär därmed enorma möjligheter för de företag som vill verka Globalt
(Gay, Charlesworth, Esen, 2007, s.113). Samtidigt finns en enorm konkurrens om kunderna,
vilket kräver att företag måste vara medvetna och ha kunskap om marknadsföring för att
vinna en kundgrupp som ger inkomster till företaget. Särskilt e-markndsföring, eftersom det
är en relativt ny företeelse som medför många bra möjligheter om det används på rätt sätt
(Gay, m.fl. 2007, s.8-9). Oftast är det stora företag som har väldigt mycket resurser som är de
som provar och testar nya tekniker först. Misslyckas det kan stora företagen se det som en
dålig investering. Meden småföretag oftast har begränsat med resurser och inte kan satsa och
testa lika mycket som större företag kan göra, eftersom misslyckande för dem kan leda till
konkurs. Denna studie riktar sig därför till att ta reda på varför småföretag väljer Internet som
marknadsförings kanal och verktyg. Studiens frågeställningar är följande:
–

Varför väljer småföretag att börja med marknadsföringsinsatser på Internet? Hur
utformar de dessa och vilka är orsakerna till att de valt den typen av utformning på
sin digitala marknadsföring? Vilka uppföljningar görs utifrån de aktiviteter som
genomförts?

Syftet med studien är att få en ökad kunskap om varför småföretag väljer att börja med
marknadsföringsinsatser på Internet. Helt enkelt få insikt om vad som drivit småföretag att ta
steget till att implementera Internet till sin verksamhet. För att se hur det hör ihop med att val
av aktiviteter och verktyg som används i marknadsföringssyfte. Även se om det görs någon
form av uppföljning av de olika processerna.
Insamling av data skedde i form av tre intervjuer med ägarna av respektive småföretag, som
valdes utifrån en urvalsmodell jag skapat. Denna modell utvecklades i syfte att täcka alla
former av verksamheter som säljer produkter eller tjänster till konsumenter som har en
webbplats. Företagen är anonyma i studien och benämns som Mode, Konst och Snö. De tre
företag som deltog i studien passar in i respektive kriterium som krävdes utifrån
urvalsmodellen för att få delta i studien.
Teori kapitlet är den del som har legat till grund för utformningen av intervjun, vilken berör
lärosäten
marknadsföring,
e-marknadsföring,
företagande,
småföretagande och
kommunikation. En egen modell har skapats utifrån teorierna för att ge en översiktlig bild av
samtliga teorier som har används. I slutet av analysen har en slutgiltig modell utformats
utifrån det data som analyserades tillsammans med teorin.
Slutsatserna är att det främst är de interna faktorerna är det som påverkar implementationen
av Internet. Även externa faktorer påverkar utformningen av en webbplats och hur Internet
används i verksamheten. Interna faktorer som påverkar hur webbplatsen utvecklas är främst
ägarens mål, ambition och marknadsföringsplan, som sen i sin tur utgör basen för vilka
aktiviteter som kan väljas. De uppföljningar och mätningar som görs beror på vilken aktivitet
som har genomförts i steget innan. Alla dessa moment påverkar varandra utifrån de interna
och externa faktorerna.
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Inledning
I.1 Bakgrund
Handel, byte av varor och tjänster, är en gammal företeelse och är idag något som sker
dagligen för oss människor. Med tidens gång har handel utvecklats och blivit mer effektiv,
men i vissa avseenden även mer komplext, som exempelvis köp av ett affärssystem. Handel
har genom historien format och formats av dess sammanhang. Bondesamhället
karaktäriserades av ett lokalt utbyte av förnödenheter, industrisamhället innebar en mer
storskaliga produktion och därmed också handel. Under de två senaste decennierna har
informationsteknik och då framförallt Internet inneburit en stor förändring i våra
handelsmönster. Samordning av produktion och utbyte kan idag ske på en global skala tack
vare teknikens möjligheter till i princip kostnadsfritt informationsutbyte (Castells, 2001, s.41).
Det går utan tvekan att konstatera att handel idag är en global process och väldigt avgörande
för många människors överlevnad.
Internet har haft en enorm betydelse för den ekonomiska utvecklingen under de senaste åren,
från att vara ett nätverk för en elit har nätet kommit att bli en naturlig del av allas våra
konsumtionsmönster. Nätet har gjort att kommunikation och utbyte av varor och tjänster har
kunnat utföras dagen och året runt, runt om i nästan hela världen och erbjuder även
möjligheter till att kunna kommunicera på helt nya sätt (Castells, 2001, s.41). Internet har då
även skapat en helt ny plattform för hur utbyte av varor och tjänster ska gå till. Jag kan gå in
på en hemsida, söka efter ett visst musikstycke och ha den till mitt förfogande mot betalning
på mindre en minut utan att lämna min bostad genom en transaktion med ett företag i
Australien. Detta är en radikal utveckling som skapar massvis med nya möjligheter för att
kunna skapa mer handel och utveckla nya affärsmodeller. Att hämta information relaterad till
vår konsumtion och att faktiskt utföra detsamma är idag helt enkelt en del av vardagen för
många människor i västvärlden, E-handeln har utvecklats till att bli en viktig del av många
företags verksamhet.
Internet är idag en plattform för att utföra handel där den potentiella kundkretsen är global.
Många företag som idag agerar och gör sina affärstransaktioner på Internet har tagit en
traditionell affärsmodell och applicerat den på Internet. Samtidigt finns det vissa företag som
ser användandet av Internet som en revolutionerande plattform för att utveckla nya
affärsmodeller. I sådana fall kan det vara intressant på att få reda på hur de tänker och vad
som kommer att gälla i framtiden när det kommer till affärsmodeller och utnyttjande av
Internet som plattform som ger möjligheter som inte tidigare gått (Gay, m.fl. 2007, s. 113).
Framförallt är det så att det är de stora företagen som kan implementera och testa nya tekniker
och metoder, eftersom de ofta har större resurser både ekonomiskt och personalmässigt. Det
intressanta kan vara att se hur småföretag ser på det, om de kan tycka att det är värt tid och
resurser på att implementera detta verktyg som Internet utgör.
Ur småföretagares synvinkel kanske Internet antingen är det enda medlet som finns att
använda för att ens kunna vara verksamma, eller att det är för komplicerat för andra
småföretagare att ens försöka sig på Internet (Gay, m.fl. 2007, s.112-113). De småföretagare
som har genomfört och implementerat Internet har av någon anledning infört det och frågan är
då varför? Vad har bidragit till att de tog beslutet? Vidare ser ju deras webbplats ut på ett
specifikt sätt, vad har gjort att det ser så ut? Med tanke på att deras resurser ofta är begränsade
i jämförelse med stora företag kan kanske inte alla Internets fördelar användas, som olika
verktyg eller aktiviteter som finns, vilket kanske leder till att det bara är mer en kostnad än
investering. Efter allt detta vad gör de då för kolla upp om deras investering har bidragit till
något? En viktig del av denna uppsats är att försöka förstå hur företag ser och använder
Internet, vad som ligger bakom att implementera det i sin verksamhet.
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En av många anledningar till varför det kan vara viktigt med att studera varför småföretagare
använder Internet, är för att se hur händelseförloppet kan resulteras. Särskilt i jämförelse med
stora företag, som kan ha råd att satsa och prova olika metoder att verka på Internet. Oftast
kan en hel supportavdelning jobba med ett företags webbplats, vilket gör att förbättringar och
kommunikationsmöjligheter hela tiden kan göras kan utvecklas. Småföretag har oftast inte
dessa resurser, utan de kanske satsar alla kort på att agera och verka med en viss metod, som
kanske inte alls fungera och då kan gå i konkurs. Därför kan det vara bra att försöka få
kunskap om vad som sker i småföretag innan, under och efteråt utifrån deras syn och kunskap
för att inbringa ny kunskap i ämnet. Framför allt tror jag att personer eller organisationer som
tänkt implementera Internet i sin verksamhet kan få nytta av denna studie. Men även andra
som har tänkt genomföra studie om samband mellan verksamhet och småföretag.

I.2 Syfte
Studiens syfte är att få ökad kunskap om varför småföretag väljer att börja med
marknadsföringsinsatser på Internet. För att sedan se orsaker som påverkar hur de väljer
marknadsföringsaktiviteter och verktyg som används. Samt se om det görs någon form av
uppföljning av de olika momenten, exempelvis mätning av marknadsföringsaktiviteter.

I.3 Frågeställningar
Med utgångspunkt ur småföretagare och hur Internet kan användas som verktyg är
frågeställningar följande:
–
–
–

Varför väljer småföretag att börja med marknadsföringsinsatser på Internet?
Hur utformar de dessa och vilka är orsakerna till att de valt den typen av utformning
på sin digitala marknadsföring?
Vilka uppföljningar görs utifrån de aktiviteter som genomförts?

I.4 Avgränsningar
Företagande och dess olika vetenskapliga inriktningar är väldigt många vilket innebär att en
mängd inriktningar skulle ha kunnat ligga till grund för denna uppsats. Jag har dock valt att
utifrån ett marknadsföringsperspektiv se hur småföretagare implementerar Internet och dess
attribut. Exempelvis kan ett finansierings- eller entreprenörskapsperspektiv också vara
lämpligt, men marknadsföringsperspektivet valdes på grund av personligt intresse. Det fanns
flera andra möjliga perspektiv men det hade inte rymts inom den tidsramen som fanns att göra
studien på. Jag tyckte därför att marknadsföring var ett väldigt heltäckande perspektiv i
ämnet, då många funktioner och arbetsprocesser berörs av marknadsföring i företagandet.
Andra avgränsningar i denna studie är att fokusen kommer att ligga på företag som säljer till
slutkonsumenter och inte försäljning mellan företag. Eftersom den typen av kommers är
mycket mer komplicerad och avancerad både praktiskt men även analytiskt. B2B (business to
business) kommersen kan vara mycket mer ändamålsenlig och kan i vissa fall vara så
komplicerade att företag exempelvis säljer till andra, via interna affärssystem som rapporterar
in alla transaktioner som görs. (Gay, m.fl. 2007, s.178-179). Det hade blivit allt för
komplicerat att jämföra de olika typerna av företag.
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I.5 Disposition
Inledning - Kapitlet introducerar läsaren i ämnet som studeras, även problemformuleringen
och syftet som är de centrala styckena presenteras här. Som kompletteras med ett avsnitt
Avgränsningar för att förklara i vilken riktning studien har genomgåtts. Begreppsförklaringar
finns med för att förenkla för läsaren att förstå lite annorlunda begrepp och hur de har tolkats i
denna studie.
Metod- Detta kapitel finns med för att upplysa läsaren om det vetenskapliga förhållningssättet
och arbetsmetoder som har används i studien. Generellt är de olika avsnitten med för att ge en
bild av hur min personliga synesätt har vart igenom hela studiens gång.
Teori - Här introduceras läsaren först av allmän fakta och forskning kring ämnet företagande
och marknadsföring. Avsikten med det är för att ge läsaren en kort indikation på hur de mer
specificerade teorierna har kommit med. Från avsnittet Interna och externa faktorer och
framåt är de olika teorierna som har används till studien. Sen mot slutet av teorikapitlet i
avsnittet Sammanfattning teori, har en egen modell gjorts utifrån de olika teorierna. Denna
modell är sen den som vart stommen i de två kapitlen Empiri och Analys, där dessa två är
uppbyggda utifrån modellen.
Praktisk metod - Avsnittets huvudsyfte är att ge läsaren en tydlig bild hur de mer praktiska
processerna i studien har gjorts. Även i detta kapitel finns en egen komponerad modell, en
matris som gjordes i syfte att kunna göra ett urval. Avsikten till att den kommer efter Teorin är
för att ge en tydlig bild hur intervjun gått till och underlätta för avsnittet Empiri som kommer
strax efter.
Empiri- I detta kapitel presenteras de tre företagen som deltog i studien och en del av svaren
från de tre olika intervjuerna. Mycket data från intervjuerna som inte finns med är information
som kan avslöja identiteterna på företagen, samt fakta som inte är till hjälp för att besvara på
studiens problemformulering eller syfte.
Analys- Under detta kapitel görs en analys utifrån Teorin och Empirin. I slutet av kapitlet har
en tredje egen modell gjorts som sammanfattar analysen. Modellen är en kombination av
modellen från teorin och material från empirin.
Slutsats- Kapitlet sammanfattar och ge svar på studiens problemformulering och syfte. Även
ett avsnitt med förslag på vad studiens innehåll kan bidra med i framtiden finns.
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I.6 Begreppsförklaring
E-handel = Köptransaktioner som sker via Internet
E-marnadsföring = Elektronisk, digital marknadsföring på Internet
FAQ = Frequency asked question, frekvent ställda frågor, en webbsida där alla väldigt vanligt
frågor besvaras
Fysisk butik = vanlig butik som inte är digitaliserad, butikslokal exempelvis.
Paypal = tredjeparts företag som erbjuder tjänst av digitala betalningar
Pay per click = att betalt per klickning,
Webbplats = grupp av sammanlänkade sidor på Internet som används av företag,
organisationer och personer för att publicera information. Heter egentligen webbplats.
Småföretagare = Firma, organisation som bedrivs och ägs av mindre än 10 personer.
Sweepstakes = en form av tävling som sker på Internet via någon webbplats
Sökoptimering = att optimera sin webbportal med specifika sökord för att kunder ska kunna
hitta till den
Word-of Mouse = uttryck som är tagen ifrån word-of- mouth, då personer sprider rykte via
sitt sociala nätverk, här används det som uttryck för digitala nätverk på Internet.
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II Metod
Kapitlet kommer att förklara och gå igenom vilka arbetsmetoder som använts för att försöka
besvara arbetets syfte och frågeställning. Även det vetenskapliga förhållningssättet och val av
metod presenteras. Men först kommer en upplysning kring kunskap och förståelse som jag
personligen hade före denna studie gjordes.

II.1 Förförståelse
Mina kunskaper och förförståelse som fanns innan denna studie genomfördes, var bland annat
från företagsekonomisk utbildning upp till C-nivå på Handelshögskolan och en del extra
kurser på andra universitet, bland annat en kurs som går under namnet E-handel. Civilekonom
programmet med inriktning mot Handels och Logistik är det program som det mesta
kunskapen kommer ifrån, där mycket av kurserna även blandade in e-handel och Internet som
marknadsföringskanal.
Andra kunskaper som fanns innan starten av denna studie var bland annat färdigheter kring att
göra hemsidor, använda olika marknadsförings kanaler och aktiviteter på Internet på grund av
eget företag har varit verksam ett tag förut, men är ej längre i bruk. Men därav kom lite
intresset av att detta syfte och frågeställning som gjorts för detta arbete. All förförståelse och
kunskap kan både ha positiv och negativ inverkan, beroende på hur en själv ser på det.
Positivt är att erfarenhet och inblick i ämnet fanns innan. Negativt kan vara att det endast kan
spegla studien inom viss aspekt i erfarenhets ramar. Vilket kanske kan göra att viss
information som inte finns inom ramen utesluts och ej tas hänsyns till. Som nämnt, är det
utifrån varje individs synesätt och tolkning om kunskap och utbildning som fastställer hur en
kommer att bedöma ett resultat.

II.2 Vetenskapligt angreppssätt
Denna studie grundar sig främst i ett positiviskt förhållningssätt. I den positiviska teorin
eftersöks svar genom naturvetenskaplig tradition. Främst är tanken kring att kunskapen som
eftersöks ska vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft (Patel & Davidson,
2003, s. 26). Under hela detta arbetes gång har målet vart att sträva att ha denna
förhållningssätt. Anledningen till det är att jag har försök att besvara frågeställningen och
syftets karaktär med en väldigt rationellt och logisk tillvägagångssätt. Detta har försökts göra
genom att använda teorier som är vetenskapligt granskade och accepterade för att försöka
verkställa studiens syfte.
Hermeneutiken är raka motsatsen till positivismen, eftersom dess förhållningssätt är en
ungefärlig tolkningslära. Denna riktning studerar, tolkar och försöker förstå
grundbetingelserna för den mänskliga existensen (Patel & Davidson, 2003, s. 29). Chansen
finns att det är inslag av hermeneutiken i denna studie eftersom den förespråkar att
förförståelse, tankar, intryck och känslor är en tillgång för att tolka och förstå
forskningsobjektet (Patel & Davidson, 2003, s. 30). I denna studie har dessa egenskaper
krävts för att kunna tolka och analysera data från intervjuerna. För utan de olika egenskaperna
som hermeneutiken förespråkar hade inte all data kunnat tolkas på samma vis. Även
förkunskapen och intresse har till en viss del påverkat hur analysen gjorts, men ändock har
objektivitet strävats efter mycket som det vart möjligt. Själva upplägget på studien grundar sig
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alltså på det positivistiska förhållningssättet, men har haft påverkande inslag av det
hermeneutiska förhållningssättet också. Eftersom egna modeller och tolkningar har gjorts
utifrån teorierna för att försöka besvara frågeställningen och syftet.

II.3 Deduktion, induktion eller abduktion
Inom ramarna i relation mellan teori och empiri finns det tre olika sätt att arbeta på, med
begreppen är deduktion, induktion och abduktion. Om ett arbete är deduktivt benämns att det
följs ett bevisandets väg. Vilket kännetecknas av att utifrån allmänna principer och befintliga
teorier drar slutsatser om enskilda situationer. En redan befintlig teori har då lagt grunden för
vilken information som ska samlas och hur den ska tolkas samt relateras i resultaten till den
befintliga teorin (Patel & Davidson, 2003, s. 23).
Arbete som är induktivt är mer av upptäckandes väg, där empirin görs först för att sen kolla
upp vad det finns för teorier kring det som observerats. Idén är att forskaren ska upptäcka
något som kan hittas och formuleras i en teori, oftast en mer generell teori (Patel & Davidson,
2003, s.24).
Abduktion är det tredje arbetssättet mellan teori och empiri i ett vetenskapligt arbete, som är
en kombination av deduktion och induktion. Först formuleras ett hypotetiskt mönster som kan
förklara ett enstaka fall, som då alltså bildar en preliminär teori. Sen prövas hypotesen eller
teorin på andra och nya fall, som nu alltså är ett deduktivt arbetssätt till förhållande till det
första steget av abduktion som är mer av induktiv karaktär. Sen utvidgas och utvecklas teorin
eller hypotesen till mer generella (Patel & Davidson, 2003, s. 24-25).
Denna studie har haft ett deduktivt arbetssätt, eftersom det är teorin som har bestämts först,
som sen har utformat och nästan bestämt hur data för empiri skulle hämtas. Särskilt vilken
sorts information som skulle vara med, som kan vara till en nackdel eftersom personliga
subjektiva uppfattningar kan färga av sig vid valet av teorier och tema. Vilket kan påverka
forskningen i den utsträckningen att intressanta nya upptäckter kan försvåras på grund av egna
uppfattningar som görs (Patel & Davidson, 2003, s. 23-24). Det kändes väldigt viktigt att
arbeta deduktivt, för att först få en grund och bättre förståelse innan intervjuerna skulle göras
och analyseras.

II.4 Kvalitativ
Under denna studie har strävan varit att få ny kunskap om varför småföretagare
implementerar och använder Internet. Ur denna ståndpunkt har det fallit väldigt naturligt att
använda en kvalitativ studie, eftersom den typen av studien är mest lämpad när en försöker få
djupare förståelse av en väldigt komplext kontext (Holme & Solvang, 2001, s. 14). Fler saker
som också gör denna studie till kvalitativ karaktär är att den hela tiden vart öppen för att ny
data och faktorer visar sig under arbetets gång. Intervjuformen är av kvalitativt karaktär och är
det som denna studie kommer att bygga kring.
Kvale diskuterar kring att intervjuaren kan ha två sorters roller, som benämns malmletaren
eller resenär. Malmletaren försöker ta fram ny kunskap från respondenterna genom att gräva
fram metallen i dagen, vissa eftersöker fakta som är objektiv för att kvantifiera. Andra söker
klumpar med mer väsentlig mening. Främst används olika analystekniker av de objektiva
fakta för att få sin slutiga form. Resenären är på väg mot en berättelse som ska förtäljas vid
hemkomsten. I denna roll samarbetar respondenten och intervjuaren, likt att resa tillsammans.
Vilket denna studie försökt eftersträva följa vid intervjuerna, skapa en dialog för att få fram
fakta och kunskap om deras respektive företag (Kvale, 2006, s. 4-5).
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II.5 Deskriptivt vs Normativt
Att ha ett deskriptivt syfte menas att ha ett förklarande syfte, till skillnad mot att ha ett
normativt syfte, som betyder att ha ett värderande syfte. Syftet i denna studie har ingen
värdering utan har en mer av en förklarande karaktär, där olika attribut och faktorer försöker
svara på syftet och frågeställningen (Holme & Solvang, 1997, s. 43).
Tillvägagångssättet för detta arbete har hela tiden utgått från syftet och frågeställningen, vilket
har gjort att de övriga delarna har kommit in eftersom. Här nedan finns figur 1 som förklarar
arbetets gång.

Problembakgrund

Teori

Empiri
Analys

Slutsatser

Figur 1 Förklaring av tillvägagångssättet av studien

Problembakgrunden har legat till grund för teorin, som sen i sin tur är den delen som har gjort
en sorts avgränsning för vad empirin och analysen ska behandlar. Viktigt att framhäva är att
fast teorin har fungerat lite som en typ av avgränsning, har ändå tanken vart att vara öppen för
nya aspekter och faktorer när intervjuerna gjordes. Men utifrån empirin och analysen har vissa
slutsatser kunnats göra som då är en del av svaren till syftet och frågeställningen.

II.6 Primärkälla
Studiens primärdata är bland annat intervjuerna, men även observationerna från
respondenternas webbplatser. Intervjuerna skedde öppen form, motsatsen är standardiserad
intervju där respondenten enbart får välja mellan vissa svar (Kvale, 2006, s. 117-120). En
intervjumanual fanns med som på ett ungefär guida själva intervjun, men vars syfte mest var
att försöka hålla intervjun inom syftets ramar. Respondenterna kunde exempelvis svara på
olika frågor samtidigt utan att få själva frågan, utan personen själv diskutera kring idéer och
tankar som den hade då. Syftet med intervjuerna var helt enkelt att försöka förstå och få en
bild av hur respondenterna resonerat och påverkats av en rad olika faktorer kring att ha
Internet i sin verksamhet. Men även se deras intresse, kunskap, ambition och insyn av hur
Internet påverkar dem själva och deras verksamhet. Även försöka se om de verkligen kunde
se de fördelar med att ha Internet.
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Observationerna som gjordes var i dold form, eftersom respondenterna inte hade en aning om
att deras webbplats undersökts igenom, för att försöka se vilka applikationer och
kommunikationsmöjligheter som finns/fanns. Till skillnad av öppen observation som innebär
att de inblandade i en situation vet om att de observeras och kan påverka studien (Holme &
Solvang, 2001, s. 112-114). Eftersom det är helt öppet för vem som helst med tillgång till
Internet att besöka respondenternas webbsidor var det därför inget som påverka själva
observationen trovärdighet. De kunde ha en viss funktion, eller helt enkelt inte ha de alls,
vilket är ganska enkelt att se genom att läsa olika avtal och betalnings alternativ som
respektive respondent i denna studie hade. Men en del frågor togs även upp i intervjun för att
få en bättre förståelse av deras tanke med vissa funktioner.

II.7 Sekundärkällor
De vetenskapliga artiklarna är tagna ur olika referensdatabas som erbjuds på Umeås
Universitet, bland annat Business Premier och EBSChost som är samling av olika
referensdatabas. Flesta böckerna som används har hittats med sökningar kring ämnet e-handel
och marknadsföring i Umeås Universitet biblioteks katalog. För att sen tillsammans med de
vetenskapliga artiklarna konstruera upp en teorireferensram och eventuellt stärka vissa
argument. En del av böckerna används som kurslitteratur också, främst på C-nivå.

II.8 Källkritik
Argument och teorimaterial grundar sig främst i vetenskapliga artiklarna, men det finns även
en del från böckerna. Tanken är att ha en ganska bra grund för de olika påstående och
aktiviteter, men har i vissa delar inte kunnat göras, men har ändå lett till att det enbart har
tagits ur böckerna. Bland annat om en lite annorlunda aktivitet som Sweepstaker och Online
tävlingar. Som ändå består av beskrivande text för att visa vad som finns för aktivitet och vad
kan vara dess för- och nackdelar. En del av böckerna som utnyttjats i denna studie används i
olika utbildningsmoment i företagsekonomi och marknadsförning, vilket är passande. Mycket
av all fakta och information i denna uppsats som inte är ifrån de vetenskapliga artiklarna är
mer till för att bygga en infallsvinkel. En del av källorna kan anses vara lite gamla, men det
kan ändå anses vara relevant med tanke på att det som tas upp i denna studie behöver inte vara
faktorer som ändras allt för hastigt med tiden. Exempelvis kan en tro att ägaren i ett eget
företag är den mest drivande faktorn i småföretag. Tekniken utvecklas snabbt, men det är
människor som måsta absorbera och lära sig den för att ens kunna utnyttja och få någon nytta
ut av det. Generellt sätt känns teorierna väldigt relevanta, med en viss tyngd bakom dem,
annat är intervjuerna, detta tas upp i kapitel Praktiskt metod.

II.9 Val av teorier
Teorin är konstruerad utifrån olika vetenskapliga artiklar, främst när det gäller inom ramen av
småföretagare och Internet. En del material är även hämtad ur mer vanlig marknadsförings
inriktning. Artiklarna som finns är egentligen de som står för själva stommen av arbetet,
böcker och andra referenser som finns med används i argument och i stärkande syfte till
artiklarna. Småföretag, Internet, e-marknadsföring, marknadsföring och kommunikation är de
lärosäten som teorierna är tagna ur.
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III Teori
Under detta kapitel kommer olika teorier och fakta som har används i denna studie att
presenteras. Först kommer lite allmänna företags- och marknadsföringsteorier, för att
introducera läsaren om ämnet i stort. Sen kommer de mer specifika och detaljerade teorierna,
som främst är de som kommer att hjälpa till att analysera empirin.

III.1 Företagande
I många år ha företagande funnits, samtidigt som det har funnits har företagande och
affärsteori utvecklats och funnit en hel del olika variabler som spelar in i företagsekonomin.
Som många andra samhällsvetenskapliga forskningar är det alltid väldigt många faktorer som
spelar in och gör det svårt att kontrollera. Enligt Nationalencyklopedin förklaras begreppet
företagsekonomi som ett ”samlingsnamn för studier av företag, deras förutsättningar och
villkor samt deras verksamheter” (NE, 2007). Några exempel på olika inriktningar inom
företagsekonomi är finansiering, marknadsföring, management, entreprenörskap och
redovisning. Sen inom dessa inriktningar är det en mängd olika variabler som spelar in i
företagande som exempelvis psykologi, samhällsekonomi, trender, lagstiftning, politik och
många fler. Utifrån de olika inriktningarna finns det en mängd olika aspekter och filosofier
kring hur företagande ska drivas eller skötas. Beroende på vad det finns för sorts utbildning
och erfarenhet från de bestämmande positionerna, som ägare eller bolagsstyrelse exempelvis.
Inriktningarna som finns samspelar ofta ihop i ett företag, särskilt de stora företagen som kan
ha olika speciella avdelningar för de olika funktionerna, som marknadsavdelning,
produktavdelning, inköp, försäljning, logistik, finans och säkert många fler beroende vilka
sorters aktiviteter som företaget själva anser vara nödvändiga att inneha. Men en av de
funktionerna och aktiviteter som alla företag har är marknadsföring. Jobber och Fahy påstår,
att marknadsföringen ofta är en central aktivitet i företagande som avgör om de kommer att
misslyckats eller att få framgångsrika år. Marknadsföringens huvudfunktion är att attrahera
och behålla kunder. För att ta ett citat på hur deras syn är kring det, ”If you don´t have
customers, you don´t have business”. Vilket betyder att om det inte finns betalande kunder,
kommer det inte att finnas någon framtid för ett företag (Jobber & Lancaster, 2006, s. 3).

III.2 Kommunikation och marknadsföring
Marknadsföring är ett ämne som många människor stöter på, vare sig de jobbar med det eller
lever i ett civiliserat samhälle. I många olika yrken och livsstilar finns marknadsföring,
exempelvis reklamen på tv, posters, radio och Internet. Men även i vardagslivet och
yrkeslivet, där olika kläder, attityder, beteende och andra aspekter kan vara en medveten
marknadsförings aktivitet för att ge andra en bra bild av sig själv. Beroende på hur den
personen vill att andra ska uppfattade dem. Eftersom marknadsföring ses som en central del
av en verksamhet betyder det att alla funktioner i en verksamhet på något sätt berörs av
marknadsföring (Jobber & Fahy, 2006, s. 14-15). Planering och genomförandet av
marknadsföringsaktiviteter innebär att en föreställning ges genom, prissättning,
marknadsföring och distributionen av idéer, produkter och servicetjänster för att skapa och
utbyta värden samt tillgodose individuella och organisatoriska mål (De Pelsmacker, Geuns,
Van den Bergh, 2007, s. 2). Eller som Gay, Charlesworth och Esen skriver: ”Marknadsföring
är en management process, som identifierar, förutser och tillhandahåller kundernas begäran
genom ett lönsamt tillvägagångssätt” (Gay, m.fl. 2007, s. 3).
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Eftersom kunder behövs för att företag ska bli framgångsrikt, måste det betyda att kunden är i
fokus, som i sin tur betyder att det företaget bör göra är att fokusera sin verksamhet på sina
kunder. Den första och viktigaste aktiviteten bör såldes vara att tillgodo se sina kunders behov
(Jobber & Fahy, 2006, s.3). Sen är ju detta en av många filosofier för hur verksamheter ska
skötas, som kallas marknadsförings orientering. Exempel på andra filosofier är produktions
orientering, vilket innebär att fokusen ligger i att optimera och skapa effektiv produktion för
att sen ha en väldigt aggressiv försäljnings till kunder. Medens marknadsorientering innebär
att fokusen ligger på att ta tillvara på vad kundens behov, vilket idag är en självklar
orientering då denna filosofi innebär förnybarhet och anpassningsbarhet till sin marknad
(Jobber & Fahy, 2006, s. 4-5). Men för att kunna tillgodose kunders behov behövs det också
att kunder uppmärksammar och ser företags lösningar och tjänster. För om kunden inte vet att
det finns då kommer aldrig något avtal och eller köp att inträffa. Företag som är
marknadsorienterade har i syfte att skapa värde och belåtenhet, för att behålla samt få mer
kunder (Jobber och Fahy, 2006, s. 6-7). En väldig klassik tillvägagångssätt för
marknadsföringen är marknadsförings mixen, som består av de fyra P: en. Som står för pris,
produkt, Promotion (marknadsföra) och plats. Se bild 1.2. nedanför. Tanken med detta är att
dessa fyra P: en ska samverka och ge en konkurrens fördel och skapa en bra attityd hos
kunden (Kotler, 2002, s. 10-11).
Under varje sådant P finns olika aktiviteter och strategier, på produkt finns exempelvis
kvalité, varumärket, design, paketering osv. P: et för pris kan olika rabatter ges, officiella
prissättningar, kredit och delbetalnings alternativ är några få exempel. Platsen kan innebära
distributions kanaler, lokaliseringar, transporter och sortimentet är några typiska fall på det.
Sista P: et är Promotion, som är säljfrämjande åtgärder, är den synligaste av de olika P: en och
är den som innebär att olika kommunikations kanaler utnyttjas för att nå ut till kunder. Om
tidningar, radio, television, personlig försäljning, sponsring osv. (De Pelsmacker, m.fl. s. 2-4).
Pris
Fördelar
Extra egenskap
Val
Kvalité
Design
Varumärke
Paketering
Service
Garanti

Plats
Pris lista
Reducerat pris
Kredit
Delbetalning
Incitament

Produkt

Promotion
(Marknadsföring)

Kanaler
Logistik
Sortiment
Transport
Sortiment
klassificera

Annonsering
Sponsring
Direkt marknadsför.
Hyllexponering
Säljmarknadsföring,
provsmak

Lokalisering

Personlig
försäljning
Utställning
Public relation
Internet

Figur 2 De fyra P: en i marknadsförings mixen (De Pelsmacker, m.fl. 2007, s. 3).

Där bland de olika kommunikationer kanalerna i sista P: et Promotion finns det en av dem
som är väldigt ny och annorlunda kanal som är ger chans till interaktiv kommunikation till en
relativ billig kostnad, som är Internet (De Pelsmacker, m.fl. s. 2-4). Exempelvis tog det 40 år
för telefonen att få 50 miljoner användare, vilket Internet har lyckats göra på endast fyra år.
Mellan slutet av 1990-talet och början av 20000-talet då trodde många att Internet skulle vara
helt revolutionerande och ta över mycket totala handeln. Ett citat som beskriver det bra är ett
som är sagt av Bill Gates: ” Internet är en tidsvattenvåg. Det kommer att svämma över nästan
alla industrier och dränka dem som inte lärs sig att simma i dessa vågor” (Gay, m.fl. s. 2).
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Men så har självklart inte vart fallet, utan det har varit väldigt få företag som lyckats och
mycket fler som inte lyckats. Eller som Jobber och Lancaster menar: ”För varje
framgångssaga, finns det hundratals av dyrbar e-handels misslyckande” (Jobber & Lancaster,
2006, s. 351). Men detta är inget nytt, att företag och investerare trott att den nya tekniken
skulle ta över världen med storm. Utan det skedde även när det elektriska kylskåpet kom,
bilen, radion och senast Internet (Philsgård m.fl. 2009, s. 14).
Men idag är Internet en del av väldigt många personers vardag och stor befolknings mängd
använder Internet för att handla och få Information. Exempelvis hade 89 % av alla privat
personer i Sverige mellan 16-74 år gammal tillgång till Internet i sitt hem våren 2009 (SCB,
2009). Vilket betyder att tillgången till Internet är väldigt stor i Sverige och betyder väldigt
stora möjligheter för de företag som planerar att eller redan agerar på Internet.

III.3 Fördelar med att verka på Internet
Det unika med just Internet i jämförelse med andra kommunikations kanaler är att det går att
ha olika sorters kommunikation. Från de olika fyra P: en, utifrån Promotion (marknadsföring),
är Internet en kommunikation kanal, men det finns andra som påstår att Internet är en
integrerad kommunikations kanal med försäljningskanal som skapar en helt ny industri (Gay,
m.fl. s. 7). Men hur det ses är något företag själva väljer att se eller utnyttja Internet som det
bäst behagar. Några av fördelarna är att Internet kan nå kunder runt om i hela världen, och ger
därför företag möjlighet att agera globalt. Internet skapar en låg kostnad, mätt i transaktion
kostnad och i jämförelse med traditionella säljkostnader, exempelvis lokal- och butikspersonal
kostnad. En webbutik kan vara öppen dygnet runt hela året, vilket är bra både för att öka
intäkterna och få en lägre kostnad, i jämförelse med att ha en kostnad för butiksanställda. Som
verktyg är Internet väldigt snabb och flexibel, även att kommunikationen kan anpassa efter
hur kunden vill, via livechatt, Internet telefoni eller e-post, bilder, text och video (Philsgård,
m.fl. 2007. s. 24 och 69)
Även att det är en masskommunikations kanal men samtidigt går det att specificera och ha en
skräddarsydd kommunikation men en viss kund. Andra mer interna fördelar är att Internet
tillhandahåller väsentlig mätbar data av aktiviteter och information vilket kan förse
marknadsförare med bra kundkunskap och minska risker. Ur ett globalt perspektiv kan
Internet leda till att nya distributörer och leverantörer hittas för att skapa fler konkurrens
fördelar (Gay, m.fl. s. 10-11). Vilket Jobber & Fahy också menar på, att företag som väljer att
agera på Internet expanderar och skapar en större kunskapskrets. Eftersom när företag och
kunder möts på Internet ökar interaktionen och storleken på information utbytet mer än i
traditionella kanaler (Jobber & Fahy. s. 272).

III.4 E-handel, e-marknadsföring för småföretag
Enligt Mulhern är de flesta företagen runt om i Europa småföretagare, som har mindre än tio
anställda. Småföretagare är de som ger flest jobb i samhällen, mer än vad stora företag ger.
Det har en stor betydelse hur vida småföretagare implementerar och utnyttjar den tekniska
utvecklingen, särskilt Internet eftersom det idag finns över 360 miljoner Internet användare
runt om i världen (Mulhern, s. 84; internetworldstats, 2001). För att få en indikation på vad
som menas med mindre företag menas det exempelvis eget företag, som drivs och skötts av
ägare, har väldigt liten marknadsandel, tillhör inte någon koncern och är helt självständiga
(Bolton Committe, 1971, s. 2).
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Mindre företag har en sämre förmåga att implementera nya teknologier, av en mängd olika
orsaker. Exempelvis som att de har mindre totala transaktioner vilket gör det mindre värt att
införa kostsamma affärssystem, kostsamt process att göra en ny implementering, problem att
integrera tillgängliga affärssystem internt och med affärspartners eller kunder (mercmcmaster, 2009). Men ju mer utvecklingen med Internet har pågått, har kostnaden blivit lägre
och mer kunskaps samt mer användarvänliga mjukvara har kommit till. Då har detta lett till
att en ökning av att småföretag implementerat Internet i deras affärsverksamhet skett. Mindre
företag skulle kunna ha mer effektiva marknadsaktiviteter, marknadsföring, kundservice,
försäljning och mer verksam om att kopiera större företags uteffekt (Gay, m.fl. s. 112).
Johnston m.fl. ställde frågan om e-affärer spelar småföretagare någon roll? Deras svar på
denna fråga var helt enkelt ja, på grund av att de kunde tjäna på det finansiellt och minska
kostnader. Men även att den största värmegivande delen av Internet var att de applikationer
som bemötes av kunden i jämförelse med interna processerna. Bland annat marknadsföringen
och kundservicen sparade pengar och effektiviserades med hjälp av Internet (Johnston, m.fl.
2007, s. 359; Avlonitis & Karayanni, 2000, s. 445; Lynn, m.fl. 2002, s. 36)

III.5 Interna och externa faktorer
En av anledningarna till att företag väljer att tillämpa Internet till verksamhet är på grund av
interna och externa faktorer. De interna faktorerna som påverkar är styrelsen eller ägarens
skicklighet i entreprenörskap (O El-Gohary, m.fl. 2008, s. 20). Vilket oftast är de som helt
enkelt avgör och bestämmer om olika affärsimplementeringar eller hur verksamheten ska
skötas, vilket alltså är den största och mest drivande faktor i att småföretag som påverkar
implementeringen av Internet. Andra interna faktorer är om det finns tillräckligt med resurser
rent ekonomiskt, tekniskt sätt, ledarskaps- eller personalmässigt som påverkar (Carson &
Gilmore, 2000, s. 5). Även företagskulturen kan avgöra om det skulle bli någon
implementering av e-handel eller inte. Samt vilka typer av produkter eller tjänster som
erbjuds, exempelvis om ett företag säljer digitaliserad musik, är det väldigt lämpligt att vara
verksam på Internet (O El-Gohary, m.fl. 2008, s. 20). Fler interna faktorer är leverantörer,
distributörer och konkurrenter som även kan påverka om implementering ska göras (Gay,
m.fl. 2007, s. 20).
Externa faktorer är bland annat tillgången på tekniken i samhället i stort, elektronik och ITinfrastrukturen, villigheten i samhället att ha Internet. Exempelvis antal hushåll, datorer, landlinor och tätheten på kommunikation tekniker (O El- Gohary, m.fl. 2008, s. 18). Kultur spelar
även in, kan det vara så att det finns viss samhällskultur som gör att elektronisk kommunikation inte används, där det endast görs affärstransaktioner personligt. Men främst är det
bransch kulturen som kan avgöra, särskilt för mindre företag som inte är marknadsledande,
utan de följer ofta normen för att kunna göra affärer (Fuller, 1994, s. 40-42). Fler externa faktorer är konkurrens trycket som sker i branschen som företag agerar i. Sist men inte minst
påverkar statliga stöden för att företagen ska tillämpa Internet som verktyg (Javalgi, m.fl.
2004, s. 570-71). Men kundernas acceptans får klart inte glömmas, exempelvis är bankomaterna ett exempel på att kunder accepterar och använder ny teknik (O El- Gohary m.fl. 2008,
s. 18).

III.6 Olika faser och utvecklingsnivåer
Bocij m.fl. har utvecklat en modell med namnet ”Levels of Web precence”, där sex olika steg
på hur närvaro ett företag är på Internet. Som beror helt på hur företag anser sig ha för
strategiskt beslut. På nivå 0 anser företagen att de klarar sig utan att finnas på Internet och att
de endast behöver göra de aktiviteter de gör nu och hoppas att det inte kommer att påverka
dem. Resterande nivåer kommer i figuren 3 här nedanför med beskrivning.
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1.
På nivå 1 funderar företaget om de ska använda sig av Internet som en möjlig
kommunikations kanal.
2.
I nivå två kommer företag exempelvis att lägga in deras katalog på deras
webbplats och inte mer än så, och all kommunikation kommer att vara via andra
kanaler och inte via Internet.
3.
Tredje nivån innebär att företaget har kontakt via Internet, främst via e-mail
som kommunikationen sker på.
4.
I det fjärde nivån har webbplatsen utvecklats för att kunna göra transaktioner
och en viss kundsupport har utvecklats, som att ha en sida där svar på vanligt
förekommande frågor står, eller länkar till support numer.
5.
Femte och sista högsta nivån på Internet är en fullkomlig e-butik, där hela köp
process stegen finns med. Allt från databas - och integrerad marknadsförning till
fullständig support finns på ens webbplats. Dessa olika steg är en orientering för att se
vart i utvecklingen av Internet världen ett företag förhåller sig till, samt för att sedan
kunna göra aktiviteter som motsvarar den sorts närvaro företaget befinner sig i.
Figur 3 Bocij Internet nivåer (Bocij, m.fl. 2006, s. 642).

Men det finns en liknade modell som jag tycker sammanfattar dessa fem punkter bättre och
ner till bara fyra olika stadier, se figur 4 här nedanför (O El-Gohary, m.fl. 2008, s. 16). För
läsaren kan det verka överflödigt med att visa två av liknade modeller, men idén är att visa på
att det finns flera olika typer modeller. Den modell som används här nedan passar bättre in i
denna studie, just för att det är företag som redan har implementerat Internet som kommer att
beröras längre fram i teorin.

Nivå

Diskussion

1: a nivån. Ingen
implementation

Företaget förlitar sig på de traditionella marknadsföringars kanalerna
som utan någon som helst tillgång till Internet

2: a nivån Låg
implementation

Vid denna nivå har företaget implementerat en egen webbplats som
fungerar som marknadsföring kanal och annonsering lika väl som det
kan verka som information sida. Genom att exempelvis länka till
andra företags webb- och Internetsidor. Kommunikation sker genom
vanlig e-post funktioner. För det mesta kommer webbplatsen inte att
vara djup och innehålla väldigt liten information. Sidan kommer inte
heller att uppdateras eller underhållas jätte mycket.

3: e nivån Medium
implementation

På denna nivå kommer företaget att utveckla webbplatsen och ha
systematiska uppdateringar regelbundet. Även ha
kopplingsmöjligheter till en databas station. Företaget kommer att
kommunicera via registrerings former, nyhetsbrev och e-post konton.

4: e nivån Högsta
implementationen

Nu kommer företaget att driva implementationen mycket längre än 3:
e nivån. En total transaktions modell kommer att implementeras, där
säkerheten kommer att höjas och betalnings möjligheter kommer att
finnas för att kunna genomföra hela köpprocessen. Där orderlistor,
order spårning och FAQ kommer att finnas. Manuellt arbete kommer
att minskas och automatiska transaktion och hantering av orders
kommer att finnas, allt för att kunden ska kunna sköta och söka alla
information själv.

Figur 4 Nivåer på Internets utveckling (O El- Gohary, m.fl. 2008, s. 14-15).
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III.7 Aktiviteter och verktyg
Här kommer olika marknads aktiviteter och verktyg att förklaras utifrån De Pelsmacker m.fl.
diskussion som finns på Internet. Det finns ingen sorts rangordning eller någon aktivitet som
är bättre andra, men vissa aktiviteter är mer lämpade och rekommenderas att använda
beroende på vilket ändamål ett företag försöker att nå. En av de många fördelarna som finns
med att använda Internet är att ljud, bild, video och text går att använda samtidigt eller var för
sig beroende på vilket intryck och budskap som vill förmedlas.
Varumärkes webbplats är en sida med information och reklam om ett specifikt varumärke.
Ett väldigt bra exempel är Coca Colas webbplats, där de alltså har information om drycken,
olika nyheter, spel och tävlingar som kräver att kunden registrerar sina personuppgifter för att
kunna ta del av allt detta. Mycket pekar på att denna sorts aktivitet är väldigt effektivt då
företag vill förstärka sin position på sin marknad. En sådan webbplats är nästan ett måste om
det finns väldigt hängivna kunder som använder och köper varumärket mycket. Om kunden
inte får mer information eller upplevd bekräftelse om varumärket är risken att företaget kan
tappa kunder eftersom de förväntar sig att en webbplats ska finnas. Samtidigt är denna
aktivitet mest lämplig för marknadsledande varumärke, eftersom ledande varumärken är de
enda som får spontan trafik på sin webbplats. För ett varumärke som inte är stor på sin
marknads och varumärkes webbplats ska generera trafik måste andra aktiviteter som ger trafik
åt sidan göra. Exempelvis annonsering både Online och Offline samt sökmotors optimering.
Det sistnämnda, sökmotoroptimering, är ett sätt skapa trafik till en webbplats. Orsaken till att
mer trafik skapas är för att 47 % av all trafik sker via sökmotorer. Vilket innebär att
sökmotorernas funktion blir viktigt och användbart för företag att försöka hamna väldigt högt
på sökningslistan, eftersom de tio högst placerade webbsidorna får 78 % mer trafik än andra
(Gay, m.fl. s. 415-417; De Pelsmacker, m.fl. 2007, s. 496-498).
Online annonsering är reklam annonsering i digital format som kan synas på andras företags
webbsidor. Baners kallas den rutan eller bild som syns för besökaren som ser detta, kan se ut
som en annons i en vanlig tidning, med fördelen att det går att ha både ljud och rörlig bild på
Internet. Sedan tas sju olika andra sorters Online annonseringar som uppfattas olika och
kostar olika mycket beroende på vilket som används. Nyckelords köp är en av de mer
effektiva annonseringarna, för denna är inte särskilt irriterande ganska specifikt givande för
företaget. Men även att används en så kallad pay per click används vid betalning, vilket
betyder att ett företag endast behöver betala för de antal klickningar som har gjorts av
besökare. Det är alltså en annons som kommer upp vid sidan av ett sökresultat och som
associeras med det sökord eller fras som en använder har sökt på (Philsgård, 2007, s. 149;
Gay, m.fl. s. 393-395; O El Gohary, m.fl. s. 14; De Pelsmacker, m.fl. 2006, s. 498).
Online events och seminarium är en väldigt bra aktivitet om man vill nå en direkt
kommunikation med sina kunder. Detta innebär att ha direkt kommunikation via kamera och
mikrofon och högtalare med en dator. Ett bra exempel är bland att om företaget Victoria
Secret i USA. Som annonserade i Tv och i tidningen New York Times om deras underklädes
show som skulle sändas på Internet. Denna sorts aktivitet kommer att vara väldigt populär
eftersom det är relativt billigt och effektiv kommunikation (De Pelsmacker, m.fl. 2007, s.
502).
Online spel eller reklamspel som det kallas, vilket innebär att ett varumärke stärks genom
själva spelet. Tanken är då att ett spel har utvecklats och i den kan olika budskap framkomma
och ge en bra bild av ett varumärke. Exempelvis hade Jurassic Park 3 ett spel som utvecklades
i syfte att skapa en image och ge ut ett budskap kring varumärket. Fördelarna är att ett företag
kan bädda in budskapet snyggt och ge ett extremt bra intryck eftersom spelaren integrerar
väldigt mycket i spelet. Nackdelen är att det kan vara extremt dyrt och komplext med att göra
ett spel i marknadsföringssyfte. Viktigt att poängtera är att det inte ska vara enbart loggan på
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ett varumärke som ska synas i bakgrunden eller på bilen i spelet, utan att ett budskap och
image ska förmedlas genom själva handlingen eller nått moment i spelet (De Pelsmacker,
m.fl. 2006, s. 502-503; Gay, m.fl. 2007. s. 401).
Viral marknadsförning som det heter i samlingsnamn, innebär en mängd olika tekniker vars
syfte är att skapa en word-of-mouth effekt, men kallas i den virtuella världen för word-ofmouse. Som kortfattat är att försöka skapa uppmärksamhet, prat och diskussioner kring en
händelse eller nått annat som kopplas till varumärket. Det viktiga är då att se till att folk delar
detta vidare till sina vänner och bekantskapskrets, att det blir en snöbollseffekt av det hela.
Bästa med denna aktivitet är att det blir ett väldigt trovärdigt budskap eftersom det hela går ut
på att vänner ska prata och rekommendera om produkten eller varumärket. Som är en av de
starkaste trovärdigheterna, att ens vänner rekommenderar om något väldigt starkt. Detta är
den näst största sättet att skapa trafik till en webbplats, efter att sökoptimera. Svåraste med
detta är att detta inte går att kontrollera, det går helt enkelt inte att veta om ett budskap eller
händelse kommer att tyckas vara tillräckligt intressant för passa vidare budskapet till sina
vänner (Gay, 2007, s. 411-413; De Pelsmacker, m.fl. s. 503- 505).
Online tävlingar och sweepstakes är kusin med reklamspel, för även i dessa aktiviteter går
det ut på att kunden, besökaren ska integrera och vara delaktig i situationen. Men det viktiga i
genomförandet av detta är att se till att priset är tillräckligt attraherande för att locka
tillräckligt med kunder till ens webbplats. Men denna aktivitet är det viktigt att olika motiv
finns bakomliggande, om ett företag exempelvis vill få en databas med information om sina
besökare eller kunder måste de anpassa tävlingen för att de måste fylla i all sådan information
(De Palsmacker, m.fl. s. 505-506).
E-sampling och e-kuponger kan innebära att kunder kan få en kupong eller provsmak eller
test av en vara. Exempelvis kan kunden få prova på att se hur en musikspelare på Internet
fungerar, får en kupong på sin e-post som går att skriva ut för att sen kunna handla med den i
en butik. Det positiva med denna sorts aktivitet är att den kan få in nya kunder, eftersom det
utmanar kunder att prova och testa produkten eller tjänsten. Ett exempel är spelföretag som
tillåter kunder att ladda ner ett demospel för att de får insyn hur ett visst spel är och
förhoppningsvis väcker intresse och till slut köper spelet, men även kanske rekommenderar
om spelet till sin bekantskapskrets. När det gäller e-kuponger är fördelen med dem att det är
mycket billigare att utföra i jämförelse med Offline kuponger, där företaget själva måste stå
för tryckning och utformningskostnader (Gay, m.fl. 2007. s. 430; De Pelsmacker, m.fl. 2007.
s. 506-507).
E-post marknadsförning handlar om att skicka ut e-post till olika kunder och ge information
om en produkt eller tjänst som de gillar. E-post funktionen är den mest använda tjänsten på
Internet, vilket erbjuds gratis av många olika aktörer som Google, MSN, Yahoo och många
fler. Denna sorts marknadsförning går att jämföra med exempelvis direktmarknadsförning
som är exempelvis det reklam utskick som kommer hem i brevlådan. Skillnaden är att det är
via e-post och är mycket billigare eftersom det går att skicka ut standard e-post till väldigt
många och samtidigt samt väldigt snabbt. Annan fördel som finns är att om tanken är att få en
direkt respons av denna sorts marknadsföring, då sker responsen mycket snabbare eftersom epost mottagaren antagligen klickar på annonsen eller länken direkt då de ser det. Till skillnad
från reklam utskick som kan dröja säkert flera veckor innan det blir någon sorts respons. Men
en av nackdelarna är att marknaden ser en neråt lutande trend när det gäller kunders acceptans
av spontana mottagande av reklam e-post. För det finns väldigt mycket företag som skickar ut
e-post reklam och detta har gjort att kunder bara slänger e-posten när de ser att det är från ett
företag (O El-Gohary, m.fl. 2008, s. 14; De Pelsmacker, m.fl. 2006, s. 507-508; Gay, m.fl.
2006, s. 404).
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III.8 Mått och utfall
Eftersom det kan var kostsamt med vissa aktiviteter och tidskrävande vill självklart företagare
och ägare veta hur marknadsföringsaktiviteterna har gått, om det har resulterat bra eller inte
gett någon effekt alls. O El-Gohary m.fl. har för sitt ändamål utvecklat vissa mått som jag
tycker passar väldigt bra för att se hur ett företags marknadsföringsaktiviteter har gett för
resultat. Som alltså är gjord för att mäta Internet marknadsförings mått, som är omfång av
trafik, besök varaktighet, antal transaktioner och antal användare eller kunder. Med omfång av
trafik menas hur mycket trafik som en webbplats kan ha. Besök varaktighet är hur mycket tid
varje besökare lägger ner på att titta runt och söka information eller shoppa. Antal
transaktioner är antal köp som görs med ett företag och antal användare är hur mycket kunder
som är registrerade i någon form av databas hos ett företag (O El-Gohary, 2008, s. 13). Denna
del har inte utvecklats mer på grund av att försöka ha ett mer öppen sinne för nya sätt att mäta
på.

III.9 Sammanfattning teori
Att driva företag är en komplicerad företeelse och för vissa företag funkar deras idéer väldigt
bra och för andra mindre bra. Men nu när det är många som börjar använd Internet då ökar
chansen för att fler företag ska kunna lyckas, om det görs på rätt sätt och lyssnar på sina
kunder. En av de största anledningarna till att företag implementerar Internet enligt teorin är
på grund av de interna faktorerna. I de mindre företagen är det mest de interna faktorerna
eftersom det ofta är en ägare som styr och bestämmer över vad som ska göras och utvecklas.
Mycket bygger på vad denna person har för kunskap och teknikintresse. Andra faktorer var
den interna ekonomin som kanske också är en väldigt står påverkan. Samt hur företagen ser
på dess fördelar med att implementera Internet i sin verksamhet.
Vidare när företag har bestämt sig eller helt enkelt är tvungna att implementera Internet i sin
verksamhet är det tid för att avgöra vilken sorts implementation som kan göras, hur utvecklat
och avancerad implementering väljer företag att göra? Vill de gå hela vägen eller börja smått
och känna av hur reaktionen från kunder är? Vilka av verktygen kan användas tillsammans
med den nivån företag har valt att implementera sitt Internet. För att till sist mäta och se olika
mått som visar vad de olika aktiviteterna har kan har resulterat i. En sammanfattande bild av
alla dessa steg finns i figur 5 på nästa sida.
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Figur 5 Sammanfattning av faktorer och steg som påverkar småföretag

Idén med figur 5 är att den ska sammanfatta teorin och ge en översiktlig bild av det som har
nämnts under detta kapitel. Påverkan består av två delar, som är externa och interna faktorer.
De interna faktorer är sådant som finns invändigt i verksamheten, som alltså de själva kan
påverka och besluta kring. Medens externa faktorer oftast är sådant som en verksamhet måste
anpassa sig efter och inte kan göra direkta beslut för att påverka det. Utifrån denna påverkan
kommer det alltså att ske någon sorts sysselsättning. Som då är att starta en webbplats och
vilket utgör att verksamheten automatiskt hamnar på någon av implementerings nivåerna.
Eventuellt har nivån också ett samband med val av verktyg och aktivitet, riktigt vad har inte
kommit fram med hjälp dessa teorier. Men förhoppningen är att det ska komma fram med
hjälp av empirin längre fram i denna studie. Sist görs det någon sorts mätning av något som
passar verksamheten, beroende på vad aktiviteter och nivån på implementeringen av Internet
till verksamheten.
Exempel på hur modellen kan beskriva en situation är som sådan, att om en Intern eller extern
faktor har påverkat till implementering av Internet. Kommer det alltså att hamna någonstans
på implementeringsnivån, som sen i sin tur kanske lägger eventuella tekniska förutsättningar
för att kunna gör viss aktivitet på Internet. Sen beroende på vad det är för sorts aktivitet, låt
oss exemplifiera med en e-kupong. Då kan det passa bra med att mäta hur pass många som
utnyttjat e-kupongen för att se om aktiviteten kanske var en effektiv och lämplig aktivitet.
Förutsättningen är då att tekniken och resursen finns för att kunna mäta det, som alltså har
förutbestämts av nivån på implementeringen. Alltså är det så att ju högre ett företag befinner
sig på implementeringsnivån, ju fler aktiviteter kan göras som sen i sin tur kan tillåta att fler
olika sorters mätningar kan göras.
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IV Praktisk metod
Under detta kapitel kommer en beskrivning kring utförandet av detta arbete, i mer praktiska
termer. Syftet med detta kapitel är att ge en bild och förståelse för hur intervjuerna gick till
och hur urvalsprocessen genomförts.

IV.1 Urval
Tanken med att välja de tre företagen Mode, Konst och Snö var att få lite olika perspektiv från
olika branscher. Ett företag skulle väljas utifrån att ha en fysisk butik som sen eller samtidigt
expanderat till Internet. Andra företaget skulle vara utifrån att ha startat direkt till Internet med
en webbshop. Tredje och sista typen av företag skulle vara av den karaktären att inte ha någon
webbshop men ändå vara verksam på Internet. Idén var att försöka täcka de flesta formerna av
företag som kan finnas, förutom ett så kallad agentföretag (se figur 6 där detta är ett typ X
företag). Som egentligen inte säljer något till konsumenter, utan är mer av en mellanhands
företag som ger information. Exempelvis är Pricerunner ett agent företag som ger information
och länkar till andra företags sidor men säljer inget själva. Tanken med detta urval var att
försöka få olika aspekter och inte bara få en och samma bild utifrån att samma sorts typer av
företag. För då kanske även mer fokus på själva branschens karaktär och dess oskrivna regler
hade behövts undersökas. Även att tre företag kontaktades hade ändå inte kunnat ge en
generell bild av hela den branschen, vilket inte heller är syftet med denna studie. Utan mer att
få ny kunskap om vad och hur det kan påverka och forma ett företags Internet är syftet i detta
arbete.
Utifrån vetenskapligt urvals aspekt, var matrisen ett försök till att skapa en populations lista,
som är att ställa upp en förteckning över alla enheter i populationen (Holme & Solvang, 2001,
s. 181). Vilket var själva tanken med matrisen.
Av praktiska själ blev det ett
bekvämlighetsurval sen när företag kontaktades. Som betyder att välja de enheter som är
lättast att få tag på, vilket gör att det inte blir sannolikhetsurval eller representativt för
populationen (Holme & Solvang, 2001, s 183). Samtidigt måste det påpekas att företagen
Mode, Konst och Snö som deltog i denna studie ändå fyllde de tre olika typer och kriterium
som var tänkt att använda. Kortfattat gjordes en modell om vilka typer av företag skulle göras,
men valdes sen inte slumpmässigt, utan valde företag som var lättast att få att delta i studien,
men som ändå representeras av det olika tre olika typerna som finns med i matrisen i figur 6
på nästa sida.
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Fysisk Butik
Ja

Nej

Typ 1

Typ X
Har inte försäljning, ska inte
vara med i studien

Typ 2

Typ 3

Information
Internet
Transaktion

Figur 6 Matris av olika typer av företag som finns verksamma på Internet

På vänster sida av matrisen i figur 6 där det står Internet, är de typer av webbplatser som
finns. Information är en webbplats som enbart erhåller information om produkter eller
tjänster, men detta menas alltså att det inte går att genomföra ett köp utan att få assistans
under transaktionen. Transaktion betyder att det går att genomföra ett köp på webbplatsen,
alltså se varan, lägga i någon sorts varukorg och sen betala för varan. Som sen blir skickad via
post eller bud dit kunden vill ha det levererat.
Typ 1 företag har alltså någon form av fysik butik, eller ett ställe kunder kan komma att
handla och få med sig varan hem. Sen även att en webbplats finns men endast med
information och inte någon form av handel, köptransaktion. Typ 2 företag har både en fysikt
butik och webbshop som det benämns, vilket innebär att det går att genomföra ett köp via
webbplatsen. Typ 3 företag har ingen fysik butik eller lokal dit kunder kan komma att hämta,
utan alla transaktioner och handel går igenom webbplatsen och webbshoppen.
Det som benämns som Typ X är alltså företag som enbart har en informationssida, exempelvis
som Eniro, Pricerunner och Prisjakt. De erbjuder en form av gratistjänst som ger information
som personen i fråga söker. Vilket är väldigt annorlunda och speciell företagsidé, vilket inte
stämmer bra överens med de tre andra typerna av företag. Därför valt att inte ha med denna
typ av företag, eftersom det skulle skilja sig för mycket och inte gå att jämföra med de andra
tre typerna. Även att de främst får inkomster från att sälja annonsplatser och dylikt.

IV.2 Access
Tillgången till företagens webbsidor var inte svåra att få access till, det gick utan problem att
navigera på deras webbsidor och inga särskilda krypteringar eller andra störande moment
fanns. Intervjuerna gick lite olika till däremot, två av företagen intervjuades personligen, ena
på den personens fritid och den andre på arbetstid. Intervjun som inte skedde personligen
skedde via telefon. Det var inga problem att förstå eller behov av att behöva vara närvara
personligen, eftersom frågorna bestod av väldigt praktiskt karaktär. Därför kan det tycka att
det inte behövdes läsas av flera drag än röstläge och ljudvolym för att tolka vad som sades för
att förstå kontexten. Två av respondenterna uttryckte önskan om anonymitet, som då har gjort
att det tredje företaget också har fått vara anonym. Det kan vara bra att anonymitet har skett,
för då har företagen kunnat svara mer ärligt. Eftersom respondenterna nu inte har behövt
tänka på att svara så deras företag enbart ska se positivt utåtsätt. Vilket ofta företag kan
tendera att göra ibland om de vet att andra ska läsa eller få del av information om dem,
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eftersom de kan ju inte säga negativa saker om sitt företag. Sista intervjun krävde inte
respondenten anonymitet, men fick information om att den intervjun skulle förbli anonym,
detta då för att få samma effekt i samtliga intervjuerna. Längden på intervjuerna har varierat
från 20 till 30 minuter, vilket har berott på att de olika företagen är lite olika utvecklade på
Internet och ena har då haft mer att säga än de andra.

IV.3 Kritik
Det finns lite kritik om hur respondera svarat, trots att de har både haft kunskapen och
befogenhet över sina företag. Inga missförstånd som uppstått, om det skulle ha skett har
frågan ställts om så att respondenten har förstått. Inga särskilda störningar har uppkommit
under intervjuerna, de har lyssnat noggrant på frågorna, om inte har de bara bett om
upprepning av frågorna. Däremot måste det noteras att intervjuformerna kan ha påverkat
intervjuernas svar till en viss del, både i positiv och negativa termer. Särskilt eftersom
personliga intervjuer kan påverkas på sådant vis att respondenten anpassar sig till
intervjuaren. Eller att jag som intervjuare har missat några kroppssignaler som förstärkt
budskapet eller svar under telefonintervjun.
Även att en av intervjuerna var under arbetstid och den andra på fritiden kan ha gjort att de
svarat annorlunda än vad de vanligtvis skulle ha svarat. Tidspressen på arbetstid kan ha gjort
att personen svara snabbare, eller inte utvecklade svaren mer. Det är svårt att egentlige
försöka göra en tolkning på hur det kunde ha blivit om jag gjort på annat sätt, men detta är
nått jag funderat på och har haft det i åtanke när empiri, analys och slutsatserna gjorts. Sen
känns det som en självklarhet att fler intervjuer hade gett mer trovärdighet och hade mer än
gärna även velat göra det. Men det va lite svårt innan jul då många företag har extremt mycket
att göra att få företag att delta i studien. Jag tror däremot ändå att många hade hamnat inom
ramarna av studiens syfte i slutända. För intervjuerna gjordes för att hämta mer information än
bara utgå från teorin, som en komplettering till kunskapssynen i studien.

IV.4 Standardisering och strukturering
Teorin om standardisering innebär att frågorna ligger på intervjuarens ansvar att utformningen
och inbördes ordningen. Som betyder att det är upp till intervjuaren att besluta om det ska
vara hög eller låg grad av standardisering, som betyder att frågorna anpassas för
respondentens skull eller inte. Enkäter är exempel på hög grad av standardisering, då alla som
får enkäten får svara på exakt samma frågor. Låg grad av standardisering innebär att frågorna
är flexibla och kan anpassas efter hur respondenten kan förstå eller ska tolka frågorna.
Strukturering innebär hur vida intervjuaren låter respondenten tolka frågan. Hög grad av
strukturering låter inte respondenten tolka frågan alls, utan att det ska tolkas på samma vis.
Meden låg grad av strukturering låter respondenten svara ganska fritt och tolka frågorna som
de känner för (Patel & Davidson, 2007, s. 71-72).
När intervjun gjordes innan det skulle äga rum, då var tanken att intervjun skulle vara ett visst
tema. Exempelvis var det önskvärt att respondenterna skulle tolka frågorna lika, men fick
ibland anpassas på grund av att de hade olika graders intresse och kunskap kring Internet och
marknadsföring. Intervjun skedde i formen med hög grad av strukturering, men låg grad av
standardisering. Eftersom frågorna rörde ett visst tema, som exempelvis om varför
implementering skedde och vad som drev dem till att göra det. Vilket hade i syfte att tolkas på
ett sätt, vilket uppfattades att respondera gjorde. Men vissa frågor kunde ena respondenten
inte förstå, då gjordes en omformulering av frågan så att respondenten skulle förstå exakt vad
som menades. Då anpassades alltså frågan och karaktiseras då av låg grad av standardisering.
Ett bra exempel är frågan kring om de mäter någon aktivitet eller variabel på sina hemsidor,
då förstod ena respondenten frågan väldigt bra och svarade att de mätte antal besökare och
kostnader. Meden den andra respondenten svara med att fråga vad som menades med den
frågan. Vilket då förklarades och omformulerades istället.
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IV.5 Intervjumanual
Grunden och intervjumanualen gjordes utifrån teorimodellen, som sammanfattades i slutet av
teori kapitlet. Frågorna gjordes utifrån fyra olika kategorier, externa och interna faktorer, nivå
på implementeringen, aktiviteter och mätning. I första delen externa och interna faktorer
ställdes frågor kring vad som drivit och fått dem att besluta om att implementera Internet.
Respondenterna kunde under denna del få prata ganska fritt och berätta hur de resonera när de
tog beslutet, vad som var tanken från början och varför de gjorde på ett visst sätt. Andra delen,
implementeringsnivån var lite mer ledande frågor. Tanken var mer att de skulle besvara om
varför de har gjort på ett visst sätt och om externa och interna faktorer som gjort att deras
webbsidor ser ut som de gör.
Tredje delen om aktiviteter rörde frågor kring hur de marknadsför sig och om de gör vissa
typer av satsningar på Internet, eller annat som stödjer Internet. Gav till viss del lite öppenhet
av att tolka frågorna, men det exemplifierades med olika aktiviteter som gav dem förståelse
om vad som menades med frågorna. Sista delen mätningar kom frågor kring om de gjorde
några sorters mätningar, eller kollade upp vissa variabler, varför de gjorde det och till vilken
nytta. Teorin var grunden för vilka frågor som skulle inkluderas och också angav ramen för
vad intervjun skulle innehålla.

IV.6 Intervjuerna med varje företag
Företagen är anonyma benämns som företag Mode, Konst och Snö i denna studie. Intervjun
med företag Mode skedde på arbetstid och var i ett kontor där intervjun kunde ske i lugn och
ro utan störningar. Respondenten är delägare och har insyn i hela verksamheten, samt även
befogenhet för att besluta och bestämma kring allt i verksamheten. Personen har varit delaktig
från början då konceptet och affärsidén kommit till, även då implementeringen av dessa fram
till Intervjun skedde. Rätt person intervjuades och hade den kunskap som krävdes för att
kunna besvara på frågorna. Intervjun tog 32 minuter att göra.
Intervjun med Konst skedde på dennes fritid, efter arbetstid i respondentens hem. Där
intervjun gjordes på 21 minuter utan några störningar och med rätt person, eftersom det är ett
ensamt ägt företag kunde inte någon annan intervjuas. Alltså var den personen den enda med
kunskapen som kunde besvara på frågorna.
Företag Snö intervjuade via telefon, på respondentens fritid utan några störningar och var den
som hade mest teknisk kunskap av alla respondenterna kring Internet. Intervjun tog 26 att
genomföra, som även var den med mest kunskap kring verksamheten i fråga. Samma gäller
med detta företag, ensam ägare med maximala befogenhet utan att någon annan bestämma
över verksamheten. Men har ibland hjälp av anställda som ibland hyrs in vid hög belastning
på arbetsplatsen.
Intervjuerna spelades in och antecknades, sen transkriberades även intervjuerna ifrån
inspelningarna. Det var lite känsligt med ett visst företag om att dess anonymitet skulle
behållas, även att inspelningen skulle bevaras säkert, vilket har gjorts.
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V Empiri
I detta kapitel kommer en bakgrund utifrån intervjuerna och observationerna som
genomförts. Namn och detaljer som kan avslöja vilka företagen är kommer inte att vara med.
Företagen kommer därför att benämnas Mode, Konst och Snö. Även en kort förklaring på
kommunikations möjligheter som dessa företags webbsidor har följer. Slutet av kapitlet
avslutas med konklusioner av materialet som presenteras här.

V.1.1 Företag Mode
Företaget Mode är verksamt i Umeå, och bedriver idag både en fysisk butik och Internet shop.
Det har två heltidsanställda och 12-15 timanställda. Det är ett handelsföretag och är
småföretagare med tre delägare, det finns inga andra externa ägare eller direkta intressen som
avgör eller kan ta beslut utifrån. Största marknaden är i Umeå och ägarna anser att de har ett
väldigt starkt varumärke på den marknaden. Affärsidén är att sälja handplockat utbud av
kläder, som kompletterar de stora kedjorna. Företaget har väldigt många indirekta
konkurrenter och väldigt få som direkta konkurrenter.
Möjligheterna för att kommunicera med företaget är väldigt bra, de har en webbshop där hela
köptransaktionen går att genomföra. Det går att skicka e-post och en sida för FQ finns, där det
vanligaste frågorna som kunder frågat finns sammanfattade. Kunderna har även möjlighet till
att registrera sig som medlemmar/kunder och prenumerera på nyhetsbrev. Det går det även att
kontakta dem via Facebook där mer nyheter och olika aktiviteter, samt allmänna rubriker och
fakta om vissa produkter eller dylikt. Betalningsmöjligheterna som de har är via Master-,
Visacard eller via faktura. Däremot finns det ingen information om telefonkontakt, vilket
troligtvis är för att de inte har den möjligheten, att ha telefonsupport då det inte finns mycket
personalresurser som kan svara i telefon under dygnet. Sen finns det möjligheter att kontakta
dem personligen i deras butikslokal där personal finns som då kan svara på frågor och
funderingar.

V.1.2 Företag Konst
Företag Konst är ett ensamt ägt företag, utan några anställda. Personen definierar branschen
som företaget agerar i som illustration och bildbranschen. Respondenten har idag en
konkurrent som den känner till på Umeå marknaden, men sett ur hela Svenska marknaden
finns det en hel del konkurrenter mer söderut i landet. Träffar och möten med kunderna sker
mest genom personliga möten, men även en del genom e-post kontakt. Affärsidén som
företaget har är att göra bilder och sälja bild till färdig produkt.
Webbplatsen har relativt mycket bilder på de produkter som erbjuds och även en kort och
sammanfattande information om själva företaget och affärsidén. Pris och plats finns däremot
inte. Kommunikations möjligheterna som finns är via telefon, e-post både via ett formulär för
kontakt på webbplatsen eller e-post adressen. Personlig kontakt går också om de kan
lokalisera personen i sig, men annars finns kontors- och bostadsadress.
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V.1.3 Företag Snö
Det främsta målet för företag Snö är att skapa en effektiv och kort väg mellan tillverkare och
kund. Detta för att kunna ge konkurrenskraftiga priser på eftermarknadsprodukter till
snöskotrar, tanken är att med hjälp av Internetshopen kunna behålla de låga priserna, istället
för att ha dyra butikslokaler och marknadsföring som ofta driver upp priserna på produkterna.
Företaget är väldigt nischat och inriktad till vissa leverantörer och distributörer som är lite
mer exklusiva eller speciella inom den branschen. Betalningsmöjligheterna som finns är via
faktura, postförskott, PayPal eller kreditkort via Pay & Read som är en extra funktion via
Paypal.
Företaget har tre olika kommunikationsmöjligheter, som är via telefon, e-post och besök i
lokalen som företagaren befinner sig i. Även webbshop finns, men det finns inte möjligheter
till att åka direkt till besökslokalen för att köpa och få med sig produkten direkt, om det inte är
en produkt som råkar finnas på plats. Vilket inte utgör mycket av deras produkter, eftersom
stora delar av deras sortiment måste de beställa hem via leverantörer.

V.2 Påverkans faktorer
Kring frågan om vilken eller vilka faktorer som påverkat dessa beslutfattare att implementera
Internet och göra en webbplats, hade de tre företagen lite olika tillvägagångssätt. Företag
Konst gjorde det på grund av att en försäljare kontaktade företagaren och gjorde en förfrågan
om personen ville ha en hemsida gjord.
”Det var faktiskt ett företag som kontaktade mig och frågade om jag ville att de skulle göra en
hemsida åt mig” - Konst
Företag Mode hade en helt genomtänkt plan, men väldigt stora tvivel om de ens skulle ha en
webbplats. Största frågan som de hade var om det fanns möjligheter att förmedla och ge
samma budskap via en hemsida som deras fysiska butik gjorde. Den avgörande faktorn var att
de såg stora möjligheter och potential att ha en webbshop, eftersom det inte finns några
geografiska hinder via Internet. Vilket var den mest drivande faktorn till implementeringen,
men även att webbplatsen faktiskt kunde var en kanal för att förstärka deras varumärke.
“Det var väl att vi såg den stora potentialen affärsmässigt som gjorde att valde att
implementera Internet” - Mode
Hobby och intresse för de produkter och sporten var orsak till implementationen av Internet
för företag Snö, som ville vidareutveckla sitt intresse och ansåg att den låga implementations
kostnaden definierat i pengar var ett av argumenten till att ha verksamheten på Internet.
Teknikkunskapen kring Internet var inte stor, men intresset för hobbyn drev personen i fråga
att lära sig och sköta webbplatsen själv till största del. Men till en början fanns det en person
utifrån som hjälpte till med det grundläggande i implementeringen, vilket den intervjuade lärt
känna och kommit i kontakt med via sin hobby.
”Jag har alltid sysslat med snöskotrar, så det föll sig liksom naturligt att fortsätta med hobbyn
via att driva en verksamhet” – Snö
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V.3 Marknadsföring och värdeskapande aktiviteter
Aktiviteterna och marknadsföringen var lite olika när det både gällde till antal och utförandet.
Men det som dessa företag hade mest gemensamt var att de alla har i syfte med deras
respektive webbplats var att de såg det som en investering i deras marknadsföring och som
aktivitet. Förutom det var även kommunikationen en gemensam aspekt med webbplatsen, att
kunna ha kontaktuppgifter samt kunna visa och ge information om olika produkter, tjänster,
meriter och annat som de ansåg vara av nytta för kunden. Dessa förfaranden såg de också som
en del av marknadsföringen, eftersom alla dessa variabler skapar attityd och image om deras
företag ansåg samtliga respondenter. Teknikintresse var det bara företag Snö som hade, de
andra två företagen var inte intresserade av själva tekniken, utan mer som en affärsmöjlighet.
Även om företag Snö till en början inte hade teknikintresset för Internet har växt eftersom.
Aktiviteter som företagen har gemensamt är att ha uppdateringar på sin nyhetssida på
respektive webbplats. Produktnyheter, aktiviteter som sker och eventuell rea kan det skrivas
kring. Vilket de alla påpekade var för att ge en viss information, samt varumärkesuppbyggnad
för kunder som kanske kolla deras sida och är väldigt intresserade av produkter. Företag Mode
hade bland annat en sida på Facebook som var ett sätt att få medlemmar och kunder mer
engagerade, med hjälp av tävlingar som de ibland har.
”Vi försöker att kommunicera med så många som möjligt samtidigt, vilket Facebook tillåter
en att göra ganska bra” - Mode
Företag Konst brukar informera om vart nästa utställning är, vilka broschyrer och jobb som
gjorts, om det exempelvis är offentliga uppgifter som gjorts för kommuner. Eller om personen
i sig ska ha en utställning eller visning om vissa av företagens produkter.
”När jag har utställning eller om det är något nytt jag vill berätta så brukar jag skriva det på
min Webbplats” - Konst
Företag Snö skriver bland annat om nyheter i sitt sortiment, även kring en del av snöskoter
sporten. Via webbplatsen kan kunder och besökare även välja att få nyhetsbrev skickade till
sin e-post. Sökoptimering är det bara företag Snö som aktivt har jobbat med, men kan
troligtvis vara att de två andra företagen har fått detta gjort av dem som hjälper dem tekniskt.
Då det är en väldig vanligt process som görs vid upprättning av en ny webbplats.
”Vi brukar alltid skriva om något nytt har hänt inom sporten eller om vi har fått in någon ny
pryl i vårt sortiment” - Snö
Företag Snö jobbar även mycket med att vara aktiv i forum som berör ämnet snöskoter och
sporten i sig. Där ett visst arrangemang och intresse är budskapen som vill förmedlas, även
länkar till webbplatsen syns då företagens skriver inlägg på olika forum. Företag Mode uttalar
inget om forum, däremot kontaktar olika bloggare dem och vill veta mer om företaget som
kan räknas som en marknadsföringsaktivitet, för de kan välja att neka att delta om de vill.
Företag Konst har länkar hos olika rikstäckande portaler där olika konstnärer och illustratörer
får chans att synas.
Vidare kommentera Företag Konst att bristen på teknikintresse hade gjort att personen inte
riktigt har velat ta tag i att skapa en webbshop, just för att personen känner att det kan vara lite
komplicerat. Även att själva tiden och resurser som måste investeras kanske inte lönar sig
eftersom det inte är många transaktioner via hemsidan idag. Utan mycket sker genom att det
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först tar kontakt via telefon för att sen ha ett personligt möte så kunden kan förklara och ge
anbud på vad de skulle vilja ha hjälp med och hur det ska se ut samt priset osv.

V.4 Mätning och uppföljning
Företag Konst brukar enbart kolla antal besökare som har besökt webbplatsen, eftersom
intresset för tekniken inte är stort har inte andra variabler vart särskilt intressanta att mäta eller
skapat något större intresse för att kolla upp vad det finns för variabler.
”Ne, jag brukar bara kolla hur många besökare som har vart på min sida. Annars vet jag inte
riktigt vad det skulle vara mer som jag skulle mäta” - Konst
Företag Snö däremot har vart mer aktiv i denna bit, där spårning gjorts, för att kunna se
varifrån besökaren navigera sig ifrån. Orsaken till detta var för att kunna fortsätta jobba mer
på kommunikationen från källan, för att kunna kontakta och marknadsföra sig innan kunden
ens nådde fram till webbplatsen. Även att kolla antal besökare var en sorts mätning, för att se
om vissa inlägg eller aktivitet har haft inverkan till att få besökare till webbplatsen.
”Det kan vara kul att kolla upp var ifrån besökare kommer, ibland kan det vara för att se om
det är från nått inlägg som vi har gjort eller om någon annan har länkat” - Snö
Av ekonomiska och tidsmässiga skäl mäter företag Mode vissa variabler, som kostnader och
antal besökare som både köper och besöker hemsidan. Svårigheter med att mäta kostnader är
att försöka värdera varumärkesuppbyggnaden, den interna tiden som läggs ner på
webbshopen/sidan är väldigt svårt att egentligen sätta ett pris på. Eftersom det exempelvis kan
vara den drivande marknadsföringen i hela verksamheten eller inget alls. Idag värderar
företaget deras Internet verksamhet till en mindre del av hela verksamheten, fysiska butiken är
den som bidrar i större skala till den totala omsättningen. Enligt respondenten var inte själva
webbshopen det centrala i verksamheten, men de ser en utveckling som går det hållet att den
verksamheten kommer att bli allt viktigare.
”Mest vill vi oftast försöka få oss en uppfattning om hur omfattande kostnaderna är kring den
verksamheten, men det är inte lätt som man tror när det kommer till nerlagd arbetstid
exempelvis” – Mode
På nästa sida i figur 7 kommer en sammanfattning av alla svar som har samlats in utifrån
intervjuerna. Bilden är ett försök till att försöka skapa en översiktlig tabell över varje företags
svar och är indelade utifrån varje kategori implementationen, aktivitet och mätning.

28

Företag Mode

Konst

Snö

Faktorer
Implementationen

Varumärkesuppbyggnad Försäljare ringde upp
och potentiella
och kontaktade
affärsmöjligheter på
företaget
Internet

Hobby och intresset
kring snöskoter och
sporten

Aktiviteter

Webbplats, Facebook,
nyhetsbrev, nyhetssida,
tävlingar, bloggar och
forum om mode och
kläder

Webbplats,
Webbplats, aktivt delta
nyhetssida, länkar hos i forum, visar länk från
vissa portaler
forum, delaktigt i
hobbyn och olika
arrangemang

Mätning

Kostnad, besökare,
försäljningen via
Webbshopen, försöka
uppskatta tid som läggs
ner på webbaktiviteterna

Besökare

Besökare, se var kunder
kommer ifrån,

Figur 7 Sammanfattning utifrån vad som kom fram från Intervjuerna

V.5 Konklusioner
Externa och interna faktorer
Faktorer som påverkade företagen var i stor utsträckning externa och interna faktorer, till att
implementera Internet till sin verksamhet. Företag Mode och Snö påverkades av interna
faktorer till deras beslut, just för att ena såg det som en intern affärsmöjlighet och det andra
företaget såg det som chans att expanderar och få jobba med sin hobby. Företag Konst fick
idén om att upprätta en webbplats via en extern faktor, som i det här fallet är en utomstående
försäljare som tog kontakt med företaget via telefon. Men det var i slutändan för dyrt att ha
funktionen via det företaget. Därför kontaktade företag Konst en bekantskap och tog hjälp av
den för att upprätta och implementera Internet till sin verksamhet betydligt billigare. Idag
bedrivs webbplatsen med hjälp av extern hjälp utan kostnad, förutom själva domän- och
server kostnader.
Varumärket är ett väldigt viktigt perspektiv för företag Mode, vilket är en av orsakerna till att
Internet implementerades. Ägarna tror och tycker att Internet förstärker varumärket eftersom
kunder som gillar deras sortimentet gärna vill veta mer om produkterna. Men även att det ger
en större chans för deras kunder att integrera mer med verksamheten och delta i aktiviteter
genom Internet, som kanske inte hade gått med bara butiken. Särskilt inte för de kunder som
inte bor i eller i närheten av Umeå. Mycket av de aktiviteter som de utför görs i syfte för att
skapa en varumärkeslojalitet, för att försöka skapa en anseende som väldigt viktig plattform
för modeintresse.
Hittills är dessa företag väldigt nöjda med hur deras sidor ser ut, de har själva bidragit väldigt
mycket till designen och formen för sidorna. Även om exempelvis företag Mode och Konst
har tagit mycket hjälp externt. Det är ändå dessa företags idéer och design som
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implementeras, lite som det är arkitekten som designar och byggarbetare som utför det
praktiska kring ett bygge. Anledning till att företagen har en viss struktur, modul och olika
betalningsmöjligheter är för att de har olika resurser. Företag Konst och Snö är av mindre än
företag Mode, vilket kanske märks när det gäller betalningsmöjligheter. Där företag Mode
exempelvis antagligen betalar för att inneha betalningsalternativet med VISA kort och
kreditkort. Medan företag Konst och Snö tycker att det skulle vara lite dyrt samt komplicerat
ifall detta skulle innehas, samtidigt tycker dessa två företag att det inte skulle vara värt den
investeringen för att ha dessa funktioner som exempelvis företag Snö har. Telefon är ett
kommunikations verktyg som både Konst och Snö har men inte Mode, som kan bero på att
Konst och Snö inte har samma storlek på transaktionerna. Vilket i sin tur gör att det kanske
inte ringer lika mycket folk till Konst och Snö som det kanske skulle ha gjort om Mode hade
haft det.
Aktiviteter och marknadsförning
Företag Konst är idag relativt nöjd med storleken på omsättningen av verksamheten via
Internet. Vilket märks lite med tanke på att det inte läggs ner några större ambitioner på att
försöka skapa ett starkt varumärke eller attityd för verksamheten via Internet. Företaget tycker
att det bästa stället för att göra det är personligen och i olika konstfack, utställningar och via
rykten som sprids via köpare eller kunder. När det gäller uppdrag är konstnärs portalerna
relativt viktigt, eftersom det är dit olika uppdragsgivare söker sig till för att hitta illustratörer
och konstnärer till deras behov anser den intervjuade.
Som tidigare nämnt är det till en början och som under en väldigt kort tid var en
hobbyverksamhet som gått över till att vara en vinstgivande verksamhet, just att kombinera
intresse med affärsverksamhet kan ibland vara en bra kombination för framgång. Även
företag Konst är relativt nöjd med omsättningen och storlek på sin verksamhet. Det finns
ingen uttalat framtidsmål för vart dessa två företagen vill vara eller kommer att vara, utan
ägarna tycker att så länge det är kul att driva företagen och att Snö ska kunna kombinera det
med sin hobby kommer företaget att finnas om inget går snett längs vägen. Men utifrån deras
marknader är deras produkter relativt nischade och lite special kunskap krävs kring dem.
Vilket också var ett av argumenten till att driva verksamheten via Internet, även att de
geografiska hindren slopas och att marknaden blir mycket större i jämförelse med att ha en
fysisk butik tror respondenten. Vilket företag Snö lägger märke till när de skickar iväg
produkter ganska spritt i hela Sverige, Norge och Finland.
Respondenterna hade ett gemensamt tycke angående att Internet gör deras kommunikation
enklare med sina kunder. Företag Konst kan visa sina bilder som är mycket enklare att visa än
att försöka förklara exempelvis telefon eller enbart text. Företag Mode kan ge mer
information om ursprung och bakgrundsfakta av deras produkter, vilket skulle ta extremt långt
tid att förklara för alla kunder verbalt i butiken. Företag Mode tror därför att
implementeringen av Internet har hjälpt till mycket med kommunikationen. Även att
alternativkostnaden för att annonsera och marknadsföra sig på mer traditionella kanaler hade
varit mycket dyrare i längden, även svårare att egentligen rikta rätt marknadsaktiviteter mot
målgruppen i Umeå. I jämförelse med att ha aktiviteter och marknadsföra sig via Internet.
Vilket var de argumenten som företag Snö blev påverkad av och valde just Internet som
verksamhetskanal. För att kunna visa och kommunicera med sina kunder effektivare och
relativt billigt i jämförelse med om de skulle annonsera i en tidning för exempelvis snöskoter.
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Uppföljning och mätningar
Företag Snö var det företag som hade mer intresse kring just de fördelar som Internet kan ge,
som exempelvis de möjligheterna att spåra sina kunders navigation till företagets webbplats.
Mode och Konst har inte samma intresse av de mer specifika fördelarna med att kunna få viss
kunskap om sina kunder. De är nöjda med att veta antal kunder, besökare. Företag Mode
försöker också att kartlägga sina kostnader för Internet verksamhet, men har svårt att få en
riktigt korrekt kostnad, men ändå tillräckligt för att kunna göra beslut kring den informationen
för att fortsätta den processen.
Variabler som dessa företag mätte var bland annat att se antal besökare som de har på deras
respektive webbplats, men lite av olika anledningar. Företag Mode kollar det exempelvis för
att se om deras satsningar som görs eventuellt skapar någon slags respons, exempelvis att
antalet besökare ökar eller minskar. Företag Konst gör det egentligen inte av någon direkt
anledning, utan mer för att se att om det är några besökare alls, men till respondentens
förvåning är det väldigt många besökare på webbplatsen. Anledningen till att företag Snö gör
det är för att se att inte något drastiskt har hänt att kunder inte besöker webbplatsen.
Branschskillnader kan vara en faktor till att de utgör en del val av aktiviteter, exempelvis är
klädbranschen betydligt större och fler intressenter än snöskoter och lite mer annorlunda än
illustrationer och bild. Vilket kanske kan ha påverkat och att just företag Mode har fler
aktiviteter och finns på fler kanaler på Internet. Företagen har väldigt mycket
marknadsförning och aktiviteter utanför Internet vilket också kan vara faktor som gör att det
inte är intressant att mäta fler variabler på Internet.
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VI Analys
Under detta avsnitt kommer en analys att presenteras, utifrån empiri materialet och teorin. I
slutet av avsnittet presenteras en sammanfattning och konklusioner från hela detta kapitel.
Kapitlet kommer att presenteras utifrån slutliga modellen från teorin.

VI.1 Analys av externa & interna faktorer
Implementationen av Internet skett på grund av en del interna och externa faktorer. Främst har
Internet påverkat samtliga tre företag ur lite olika aspekter, exempelvis hade företag Snö
eventuellt inte ens startas och kommit igång om det inte var för att Internet fanns. Företag
Konst hade kanske inte fått lika mycket jobb om inte kunder kunde titta runt och försöka
bygga en uppfattning kring vad Konst gör för något. Företag Mode hade troligtvis påverkats
av dyrare marknadsföring med tanke på att de har en del aktiva kunder/medlemmar på
Facebook som integrerar och läser en del av deras nyheter. Utan Internet kanske Mode hade
skickat vanliga brev och haft andra forum som kanske hade kostat mer i form av tid och
resurser för att få ungefär samma effekt som de får idag.
Men företag Mode implementation är en kombination av både externa och interna faktorer.
Eftersom ägarna ser Internet som en affärsmöjlighet samtidigt som en
varumärkesförstärkande process. Just att det ses som affärsmöjlighet kan anses som om det är
en extern faktor, som påverkat, att det är en enorm stor marknad att agera på. Men även
ägarnas förhållande och kunskap kring att Internet används av många svenskar kan anses som
en extern faktor till att just det interna beslutsfattandet gjordes. Kombinationen består av
ägarnas affärssinne som är internt påverkan och den externa påverkan som att många
använder Internet idag.
Om en försäljare ringer hem till en kan det anses som att det är en extern faktor som påverkat
de interna för att implementera Internet. Sen ju mer kunskapen och mer intresse har skapats
har företag Konst helt enkelt tyckt att Internet var ett bra verktyg och kommunikations kanal
och därför sen fortsatt med det mer självständigt. Även om det fortfarande krävs hjälp med att
underhålla webbplatsen är det mer självständigt i jämförelse med tidigare. Då det företag som
ringde var tvungen att kontaktas för att ändra eller uppdatera Konst webbplats.
O El-Gohary, m.fl. menar på att i småföretag är det främst ägarens kunskap och
entreprenörskap som bidrar till att affärsimplementeringar görs. I denna studie har
implementeringen vart Internet (O El-Gohary, m.fl. 2008, s. 20). När det kommer till de
externa faktorerna går det att yttra att de tre företagen befann sig ett ganska välkommande
stadium utav Internet i Sverige. För i Sverige är det en enorm andel av befolkningen som
använder Internet (O El- Gohary, m.fl. 2008, s. 18; internetworldstats, 2007). Dessa tre
företag har alltså befunnits sig i en ganska bra samhällsstruktur där Internet används flitigt,
som vart basen till att dessa företag ens övervägt att implementera Internet. Men det är i
slutändan det ägarna för respektive företag som tagit beslutet av att utnyttja Internet i sin
verksamhet, vilket O El- Gohary m.fl. också bekräftar (O El- Gohary, m.fl. 2008, s.18).
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VI.2 Analys av marknadsföring & aktivitet
Företag Mode har en väldigt genomtänkt plan när det gäller olika aktiviteter och
marknadsföring. Mycket som görs är för att stärka varumärket, vilket teorin också bekräftar.
Särskilt aktiviteter som tävlingar och Facebook vilket räknas som ett forum, där
kunden/besökaren integrerar med företaget i ganska stor utsträckning (Gay, m.fl. s. 415-417;
De Pelsmacker, m.fl. 2007, s. 496-498)
Någon form av varumärkes webbplats går att påstå att dessa företag innehar, eftersom särskilt
företag Mode har i syfte att stärka sitt varumärke, vilket teorin också påstår att denna sorts
aktivitet är till för. Bara genom att ha en hemsida som informerar och berättar om företaget
och dess produkter kan det anses vara en varumärkes webbplats. Även om det i teorin finns ett
exempel där Coca Cola har en webbplats, som marknadsföringsstöd för dess återförsäljare går
det att påstå att dessa tre företag har en varumärkes webbplats (Gay, m.fl. s. 415-417; De
Pelsmacker, m.fl. 2007, s. 496-498). Eftersom de även har i syfte att fungera som stöd för sin
försäljning, även om det är i samma kanal där försäljningen pågår. Särskilt företag Konst är
webbplatsen som stöd för företagets varumärke och förstärker dess attityd och image utåt sett.
Företag Mode och Snö har det som en fullständig försäljningskanal också, från att kunden
klickar på en vara, betalning och att kunden får hem varan. Skillnaden är bara att företag Snö
har mycket bakomliggande processer ”manuellt”, som att se över sitt lager och göra ordning
beställningen i sitt system. Medens företag Mode har detta integrerat med sitt lagersystem, de
skannar in en vara då dras det av i lagersaldot automatiskt. Utifrån detta går det att påstå att
företag Mode befinner sig på nivå 4 i utvecklingsnivån, eftersom de uppfyller de olika
kriterium som O- El- Gohary m.fl. modell visar. Där egenskaper som att automatisk skött
lagersaldo, förhöjd betalningssäkerhet och att kunden letar det mesta information själv är
klassificerade för nivå 4 (O El- Gohary, m.fl. 2008, s. 14-15).
Företag Konst har egenskaper som stämmer överens med steg 2 i utvecklingsnivån, där
kommunikationen endast sker via e-post, även att det inte uppdateras allt för ofta stämmer
överens med företaget. Designen är ganska enkel och har nästan inte alls någon beskrivning
om produkterna, utan det är enbart bilder på dem och rubrik på vad det är för något (O ElGohary, m.fl. 2008, s. 14-15). Anledningen till att det inte är utvecklad är nog för det låga
intresset kring tekniken Internet och att det inte verkar vara någon bra investering i att
utveckla sidan till en högre nivå. Mer som Konst har gemensamt med beskrivningen på nivå
2 i utvecklingsfasen är att webbplatsen används för att kunna länka sin sida med som i det här
fallet portaler för konstnärer och illustratörer.
Nivå 3 är företag Snö på i utvecklingsnivån, där webbshop finns men inte med den
integrerade betalningssystemet som exempelvis företag Mode innehar. Företag Snö har som
betalningsalternativ att betala via PayPal, som då fungerar som en tredje part, där företaget
och kunden måste ha ett särskilt konto för att kunna föra över transaktionen, men även faktura
betalning finns som möjlighet för kunderna. Att företaget har en mindre utvecklad databas där
kunder som anmält sig för att få nyhetsbrev från företaget finns, gör att företaget passar in i
utvecklingsnivån 3 (O El- Gohary, m.fl. 2008, s. 14-15).
Utvecklingsfasen är relativt relaterat till de aktiviteter och marknadsföring som väljer,
eftersom för att kunna anordna tävling på Internet beskriver teorin att det måste finnas en
djupare anledning till det. Vilket kan vara att försöka skapa en databas på sina kunder eller
annat som kräver att företaget befinner sig på steg 4 nivån i utvecklingsfasen om en tävling
ska kunna genomföras (De Palsmacker, m.fl. s. 505-506). Även e-post marknadsföring som
företag Mode och Snö innehar, krävs det att företaget har en viss utvecklad teknik av
registrerings former för att kunna skicka ut till kunder. Vilket gör att ett företag minst hamnar
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på nivå 3 om det innehas. Samt att webbplatsen uppdateras oftare än vad det görs på nivå 2,
vilket både Mode och Snö gör, de båda uppdaterar sidan nästan varje dag. Företag Konst gör
det mest om ny produkt kommit eller om utställning ska ske någonstans.
Mycket av det som dessa företag gör har ofta mycket att göra med vart det befinner sig på
utvecklingsnivån, men även lite vilken ambition de har på att verka på Internet. Mode nämnde
att när det implementera Internet då resonera de att ifall Internet skulle användas, skulle de
satsa fullt ut och inte göra det halvdant som de uttryckte det. De befinner sig på nivå 4. I
jämförelse halkade företag Konst in i att implementera Internet i verksamheten, vilket kanske
också förklarar varför företaget befinner sig på nivå 2. Medens företag Snö har ingen jätte
stora ambitioner på att växa eller bli större, utan är nöjd med vart de befinner sig idag och
kanske just därför hittas på nivå 3 i utvecklingsfasen. Företaget är inte långt ifrån nivå 4, det
som skulle behövas göra är att skapa en intern betalningsmöjlighet och utveckla deras databas
och affärssystem att mer skötts automatiskt för att hamna där. Vilket respondenten var
medveten om, men som tidigare nämnt var de inte särskilt intresserad av det.

VI.3 Analys av mätning & uppföljning
Även vid mätning och uppföljning går det att se ett samband med ambition och företagens
utvecklingsnivå på Internet. Nivå 4 företaget Mode har en väldigt kostnadsorienterad mätning
och uppföljning syn, eftersom de anser själva att de lägger ner väldigt mycket tid på
verksamheten. Som gör att de måste se till att kostnaden inte överstiger deras gräns och
påverkar resterande verksamhet negativt på grund av höga underhållningskostnader av
Internetverksamheten. Företag Konst har inte höga driftkostnader eftersom det inte läggs ner
så där jätte mycket tid på sin webbplats. Som kanske utgör anledningen till att ingen särskild
variabel är intressant att se över, eftersom det antas att den investeringen betalar av sig väldigt
snabbt ändå. Företag Snö försöker utnyttja informationen som finns med i de modulerna för
att underhålla sin webbplats. Så i det program som företaget använder finns funktionen för att
se antal besökare och vart de kommer ifrån. Vilket alltså inte var något som företaget självt
hade hittat på att mäta, utan mer kom på automatik när de insåg att det fanns med i
mjukvaran.
Skillnaden mellan företagen är att företag Konst inte har höga driftkostnader och antar därför
att den investeringen som görs redan är återbetalt. Eftersom det enbart var domän och server
som hade som kostnads, om inte nerlagd tid räknas in vilket detta företag inte gör. Företag
Snö verkar också tycka att investeringen är återbetald, och att det gör det varje år eftersom
webbplatsen är den enda verksamheten som bedrivs av företaget. Där blir ganska naturligt att
nerlagda resurser känns som om det återbetalas. Företag Snö däremot har svårt att se detta,
med tanke på att de har fler faktorer som påverkar deras försäljning. Särskilt den fysiska
butiken, företaget kan omöjligt veta om en viss kund handlar, deltar eller finns i deras
omgivning på grund av butiken eller webbplatsen. Men de vet med stor säkerhet att butiken är
den som har det mesta av omsättningen, vilket gör att de måste prioritera butiken och se till att
inte kostnaden för att driva Internet blir för hög.

VI.4 Samordning av analys
Oavsett vilken variabel de mäter känns det ändå inte som om dessa företag utnyttjar Internet
fullständiga kapaciteter. Som kan bero på att det kanske saknas tillräckligt med kunskap kring
det, eller att de vet om att de kan kolla upp fler variabler men inte vet hur de skulle tolka och
reagera från den informationen. Det ger dessa företag helt enkelt inget värde för dem att mäta
sådant de inte kan tolka eller analysera.
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De olika stegen påverkar alltså varandra i en viss ordning. Externa och interna faktorer
påverkar utformningen i utvecklingsnivån. Ju högre ambition ett företag innehar att verka på
Internet, desto högre kommer företaget att implementera Internet på utvecklingsnivån. Vilket
kan avgöra vilka aktiviteter som kan utnyttjas och användas, exempelvis kan inte ett företag
som befinner sig på nivå 2 göra en tävling på sin webbplats om de inte uppgradera sig till nivå
3 eller 4 för att kunna spara information om det tävlande eller kunder. I detta exempel kan inte
en nivå 2 företag alltså ha en tävling på sin webbplats på grund av att teknik nivån inte finns.
Sen kommer olika sorters variabler och faktorer som går att mäta, som alltså väljs med tanke
på de tre olika stegen innan. Men det är nog inte bara för att ett företag har valt ett steg 2 nivå,
kommer de att befinna sig där för evigt och inte kunna göra vissa aktiviteter. Utan externa och
interna faktorerna är något som inte är konstant, utan det följer med och ändras med i tiden.
Men det är alltså de interna faktorerna som avgör utvecklingen, till vilka val av aktiviteter och
nivån på implementeringen som avgöra. Som sen i sin tur påverkar vilka mätningar som ska
göras.
Externa Faktorer

Interna faktorer

Utvecklingsnivån formas och bestäms utifrån de faktorer som påverkat i steget
innan.

Aktiviteter och marknadsföring bestäms och implementeras utifrån nivån och
dess möjligheter den ger. Men även externa eller interna faktorerna har
påverkat detta steg.

Beroende på aktiviteter, syfte och tanke med stegen innan så kommer en viss
sorts eller typ av mätning kanske att ske.

Figur 8 Slutliga modellen utifrån analysen

Modellen försöker beskriva ordningen av stegen som görs, som går in lite i varandras rutor.
Som exempelvis företag Konst, där interna tillsammans med faktorer påverkade på så vis att
implementeringsnivån gjordes om på egen hand. Som då alltså direkt påverkade de andra
stegen. Stegen i modellen är inte ristade i sten, utan det hela kan börja om från början. Interna
faktorer i företag avgör främst vad som kommer att ske, men externa faktorer kan även
påverka direkt hur utformningen kommer att ske. Exempelvis var det en extern faktor,
försäljare som avgjorde att företag Konst implementera Internet, vilket också utformade och
gjorde webbplatsen åt företaget.

35

VII Slutsats
Under detta kapitel kommer slutsatser att presenteras utifrån uppsatsen syfte och resultat.
Efter det kommer en avslutande diskussion att utföras för att sen avsluta med förslag på
framtida forskning.

VII.1 Studiens svar
Uppsatsen syfte och frågeställningar var: Varför väljer småföretag att börja med
marknadsföringsinsatser på Internet? Hur utformar de dessa och vilka är orsakerna till
att de valt den typen av utformning på sin digitala marknadsföring? Vilka uppföljningar
görs utifrån de aktiviteter som genomförts?

Det som går att påpeka är att Internet påverkar småföretagare, som driver en webbplats.
Särskilt när det gäller att kunna kommunicera med många samtidigt. Där företagen väldigt bra
förstod att Internet kan ge effektiv masskommunikation till ett betydligt lägre pris, till en viss
del gratis i jämförande med andra alternativ. Men det har även påverkat småföretagare genom
att de kan serva och ta hand om fler kunder samtidigt som de inte hade kunnat göra i en vanlig
butik, särskilt ur en marknadsförings synvinkel. Eftersom kunder själva kan istället för att
vänta i eventuella köer i butiken för att köpa, fråga eller ta reda på mer information om nått
kan de gå in på företagets webbplats. Vilket kan effektivisera kommunikationen och förhindra
att återupprepning av samma budskap eller information ges, då kunden själv kan välja vilken
information de vill ta till sig på en webbplats.
Anledningar till att företag implementerar Internet i sin verksamhet kan däremot variera
väldigt mycket från externa till interna faktorer, eller både och i vissa fall. Ur intervjuerna
under denna uppsats var det bland annat ägarens kunskap, hobby och intresse som varit de
interna faktorerna, medens det var en försäljare som varit den externa drivande faktorn till
implementeringen. Men i stora hela kan det egentligen vara i stort sätt vad som helst som
påverkar implementationen av Internet, men troligtvis är det ofta att det är ägarens tycke kring
Internet som påverkar mest, eftersom det är ju dem som ofta slutändan tar beslutet för att
utföra saker, definitivt i småföretag.
Bara att upprätta en webbplats är en marknadsföringsaktivitet, eftersom det kan liknas vid att
sätta upp en affisch på en anslagstavla för nått event eller händelse. Företag spikar upp en
adress dit kunder eller nyfikna personer kan ta sig för att få mer information om företaget och
dess produkter. Men företag kan välja att försöka öka trafiken till webbplatsen i form av
aktiviteter och marknadsföring som finns på Internet. Vilka aktiviteter som företag väljer
verkar vara det som företagen själva känner till och känns naturligt för dem att utföra.
Exempelvis var det naturligt för företag Snö att länka till sin webbplats när de själva deltog
med ett inlägg i ett forum för snöskoter som de vanligtvis ändå skulle delta i fast än företaget
inte skulle drivas. Eller ett till exempel, som att finnas med i en portal där illustratörer och
konstnärer finns upplagda och länkas till en webbplats. Likaså delta i bloggar och forum för
mode om ett modeföretag bedrivs på Internet.
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Men detta hör lite ihop med ambition och målsättning med ett företags på respektive forum.
Som också kan kopplas till företags utvecklings nivå på deras webbplats. Ju mer ambition och
högre målsättning företag har för Internet ju mer applikationer och aktiviteter kommer ett
företag ha och kunna genomföra. Uppföljning och mätningen av verkan utifrån företags
aktiviteter verkar även höra ihop med ambitioner och målsättning på Internet. Eftersom ju mer
tid och resurser som läggs ner på en process eller aktivitet, ju mer benägen kan den som utför
det vara att veta hur resultatet sluta. Lite som att träna löpning, ju mer du löper ju mer vill
man veta hur långt den träningen kan ta en i termer av avstånd.
Sammanfattningsvis är det så att de olika faserna och erfarenheter påverkar varandra. Det vill
säga att beroende på vad som sker i första steget, kommer det att avgöra hur nästa fas kommer
att se ut. Som i det här fallet kommer erfarenhet, kunskap, intresse, målsättningar och
ambitioner att påverka implementationen. För att därefter påverka vilken nivå på utvecklingen
som kommer att ske, vilket i sin tur påverkar de aktiviteter som väljs att utföra. Sist påverkar
aktiviteterna vilka variabler som kan vara intressant att mäta beroende på de tidigare stegen.
Ju mer tid och resurser det läggs ner på en process, ju högre måls och ambition finns det,
alltså är beroende på nerlagda resperser som kan avgöra hur intressant det blir att mäta.
Interna faktorer är det centrala aspekterna som styr hur resterande moment och nivåer
kommer att utformas. Men som alltså kan bli påverkade av externa faktorer också, som
exempelvis en försäljare som påverkat genom att kontaktat ägaren. Främst är det ägaren som
är en intern faktor som har påverkat mest, kunskap, idéer och ambition är de egenskaper som
påverkar hur ägarna utformar sin marknadsföring.

VII.2 Vidare studier
Även om denna studies teoriram är ganska vid, hade det kunnat vara intressant att se mer
specifika faktorer som påverkar, exempelvis om företagarens utbildning, ålder, kön eller annat
kan ha påverkat implementationen. Eller dess form av webbplatsen, funktioner, aktiviteter,
utvecklingsnivå eller följt upp helt andra mätningsvariabler. Särskilt när det gäller Internet kan
oändligt nya variabler mätas, som tid som spenderas på en webbplats, varukorgs analys,
kunders navigerings mönster och mycket mer. När det gäller Internet är själva plattformen
antagligen fortfarande väldigt ung och kommer småningom ändra många branschers sätt att
arbeta mot.

VII.3 Avslutande ord
Min intention med denna studie har vart att försöka få fram ny kunskap kring ämnet som
berörs. Ur vissa ståndpunkter har jag försökt att vara objektiv, men ej har gått hela vägen då
min kunskap och förståelse har påverkat studien till viss del. Min förhoppning är att läsaren
har fått den information som behövts för att kunna bedöma om det har gått vetenskapligt till.
Att studien sen har påverkats av personlig kunskap, behöver inte betyda att studien förlorar
trovärdighet. Utan det kanske kan ha vart till fördel då analys och slutsatser gjorts, i
jämförelse med om en person som är helt okunnig och obekant i ämnet skulle försöka ge sig
på att göra liknade studie. Jag hoppas att läsaren fick ny kunskap och vet nu mer om Internet
och småföretagare.
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Bilaga 1
Intervjumanual

Allmän bakgrunds fakta
Vad är det för affärsidé?
Omsättning?

Anställda?
Bransch?
Konkurrenter?
Marknad?
Mer djupgående frågor om påverkans faktorer
Varför valde du/ni att implementera Internet?
Vad påverkade dig/er att ta detta beslut?
Hur ser det ut i din/er bransch, har många företag en webbsida?
Påverkade det att du/ni implementera Internet?
Anser du att Internet är vanligt verktyg att använda idag?
Vad det kostsamt med implementeringen av Internet i verksamheten?
Är du/ni teknik eller Internet intresserade i ditt/ert företag?
Har antalet användare av Internet gjort att du tänkte på att använda Internet?
Något mer du kan tänkas tillägga om genomförandet av Internet?
Mer djupgående frågor om implementationen av Internet samt kunskap om det
Vem gjorde hemsidan?
Hur fick du/ni kontakt med dem/den personen?
Varför ser din/er hemsida ut som den gör och vad var det som avgjorde att den blev så?
Går detta ihop med ditt/ert syfte och mål med företaget?
Vilka typer av marknadsaktiviteter har du/ni gjort på Internet förutom hemsidan?
Vad ville du/ni uppnå med din/er hemsida?
40

Effekt frågor
Hur kollar eller kontrollerar du/ni effekten av att driva en webbsida? Vilka data och information använder du för att kolla effekten? Och varför just den variabeln?
Finns det någon aktivitet som ni alltid mäter efteråt?
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