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Sammanfattning 
 
Problembakgrund: Det är otroligt viktigt för småföretag att hela tiden försöka hitta nya 
innovativa kanaler för att nå ut med sin marknadsföring. Kunderna idag blir allt svårare att nå 
på grund av den massiva påtryckningen av reklam som sker och att kunden väljer att ta 
avstånd från detta. En utveckling av Internet har skett där vi numera talar om Web 2.0 ”den 
nya webben”, en kanal som möjliggör för tvåvägskommunikation. Detta har gjort att Internet 
blivit en betydande kanal för företag att marknadsföra sig, samt erbjuder stora möjligheter till 
interaktivitet och samarbete. I och med Internets framväxt har sociala nätverk blivit allt 
starkare. Genom till exempel Facebook kan vem som helst enkelt och snabbt kommunicera 
och dela med sig av information på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Facebook riktar sig 
inte bara till privatpersoner utan även till företag, som får en ny kanal för marknadsföring.   
 
Problemformulering: Varför väljer småföretag att marknadsföra sig via Facebook samt hur 
interagerar småföretag med sina användare?  
 
Syfte: Studiens huvudsyfte är därmed att skapa en ökad förståelse för varför småföretag väljer 
att marknadsföra sig på Facebook. Studien ska utreda vilka faktorer som ligger bakom valet 
att implementera Facebook i verksamheten. Vidare är ett syfte med studien att ge ökad 
kunskap kring hur småföretag anpassat sin marknadsföring till Facebook. 
 
Metod: En kvalitativ forskningsmetod har använts för att besvara denna studies 
frågeställning. Där utvalda befintliga teorier i form av vetenskapliga artiklar och litteratur 
ligger till grund för studien. Insamlingen av det empiriska materialet har skett genom tre 
intervjuer med respondenter från olika småföretag i Umeås omnejd. Viktigt för att erhålla god 
kunskap i ämnet var att välja småföretag som aktivt marknadsför sig på Facebook. Likaså att 
småföretagen verkar inom samma bransch för att erhålla en djupare förståelse i ämnet. Syftet 
med valet av småföretag var att få svar på varför företag har valt att marknadsföra sig på 
Facebook samt hur de interagerar med sina användare.        
 
Slutsats: Den slutsats som jag kommit fram till är att flera faktorer ligger bakom varför 
småföretag valt att marknadsföra sig på Facebook. Främst på grund av att småföretagen ansåg 
att kunderna numera befinner sig på Internet och Facebook. Men även att det är ett 
kostandseffektivt sätt för dem att marknadsföra sig, samt att det underlättar för dem att 
interagera och ha en dialog med användarna. Detta pekar på att småföretagen antagit ett nytt 
sätt att se på marknadsföring. Vidare är slutsatsen att småföretag likt stora företag är i stort 
behov av en marknadsföringsplan för att bättre kunna anpassa sin kommunikation och 
effektivare uppnå sina mål, något som bara ett av de tre företagen hade. Företagen använder 
sig av en rad aktiviteter såsom bilder, filmer, tävlingar, events för att interagera och nå sin 
målgrupp på Facebook. Genom att implementera en marknadsföringsplan i verksamheten kan 
aktiviteter och verktyg anpassas på ett bättre sätt och de mål företagen har uppnås på ett 
effektivare sätt.  
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1. INLEDNING 
 

Det inledande kapitlet syftar till att skapa en generell uppfattning om hur viktigt det är för 
företag att hela tiden försöka hitta nya innovativa kanaler för att nå ut med sin 
marknadsföring. Internetanvändandet ökar i samhället och sociala nätverk som exempelvis 
Facebook blir allt populärare och en del av vår vardag. Därav vill jag ge läsaren en bild av 
hur Facebook kan användas som marknadsföringskanal idag och i framtiden. Kapitlet 
innehåller en problembeskrivning vilket mynnar ut i studiens frågeställning och syfte. 

 
 

1.1 Problembakgrund  
 
Reklam har blivit en naturlig del i vår vardag och något vi exponeras för dagligen i hemmet, 
staden, skolan, arbetet, busshållplatser, tunnelbana med mera. Likaså utsätts vi ständigt för 
post reklam genom dagstidningar, tv, radio, Internet samt genom de kläder och prylar vi väljer 
att köpa och att använda. Dock har vi som konsumenter på grund av den massiva 
påtryckningen av marknadsföring blivit allt svårare att nå fram till. Vi väljer bort reklam i 
brevlådan, anmäler oss till nix för att slippa telefonförsäljare, filtrerar bort reklam vi 
exponeras för och byter kanal på teven då det uppkommer. Massmarknadsföring är det som i 
årtionden dominerat marknaden men idag anses det mer kostsamt än effektivt. I och med att 
denna typ av marknadskommunikation inte upplevs särskilt trovärdig och snarare skapar 
irritation hos kunden. (De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, 2007, s. 22-23). Under 
1990-talet tvingade lågkonjunkturen företagen att bli kostnadsmedvetna och mer effektiva i 
sin marknadsföring. Detta gjorde att massmarknadsföringen kompletterades eller helt enkelt 
byttes ut till direkt marknadsföring, vilket innebär att den anpassades till den enskilda 
individen på ett mer personligt plan. Exempelvis med adresserad direktreklam vilket visade 
sig nå fram till kunden och mera lönsamt. Dock kan vi idag se en ny trend som utvecklats, 
vilket innefattar verklig interaktivitet där företag når individ face-to-face inom en specifik 
grupp, samt att individen har en möjlighet att svara och interagera med sändaren. Detta har 
möjliggjorts genom den utveckling som skett av nya interaktiva media såsom Internet och 
mobiltelefonen (De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, 2007, s. 22-23).  
 
1996 gjorde Ines Uusmann före detta kommunikationsminister ett uttalade angående Internets 
framtid, vilket löd så här: 
 
”Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja 
ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet.” (Sveriges Riksdag, 2009) 
 
Detta visade sig vara en oerhörd felbedömning av Ines Uusmann då vi idag använder Internet 
mer än någonsin. I publikationer från statistiska centralbyrån framgår att Internet är en snabbt 
växande kommunikationskanal, som under perioden 1998 till och med 2009 haft en stark 
tillväxt. Under 1998 visar det att endast cirka 31 procent i åldrarna 16-74 år hade tillgång till 
Internet hemma i Sverige, något som under våren 2009 ökat till närmare 89 procent. Under de 
senaste sex åren, från 2003 till 2009, innebär detta att det skett en ökning från knappt 4, 7 
miljoner användare till närmare 6,1 miljoner som har tillgång till Internet i hemmet. Idag 
använder närmare 95 procent av Sveriges befolkning Internet regelbundet, det vill säga en till 
flera gånger i veckan. (SCB, 2010a; SCB, 2010b; SCB, 2010c)  
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Tidigare har Internet handlat om Web 1.0, en kanal som kännetecknats av enbart 
envägskommunikation. Detta har utvecklats till att vi numera talar om Web 2.0 eller ”den nya 
webben”, en kanal för tvåvägskommunikation. Denna utveckling har lett till att Internet blivit 
en betydande kanal för företag att marknadsföra sig genom och den erbjuder stora möjligheter 
till interaktivitet och samarbete (Tapscott & Williams, 2007, s. 19, 37). Likaså innebär det att 
företag kan nå en global publik 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan med lägre kostnader 
för distribution av information (Jobber & Fahy, 2009, s. 265). Choueke (2009) betonar att 
företag därför måste bli mer personlig i sitt sätt att marknadsföra sig till kunden, och befinna 
sig där konsumenten är idag, vilket är på Internet. Ett företags stora intresse är att nå ut till 
sina kunder för att skapa varumärkeskännedom, medvetenhet men även skapa ett behov 
(Keller, 2003, s. 64). Detta till så låg kostnad som möjligt. Således bör ”den nya webben” 
eller Web 2.0 ses som en plattform där användaren kan påverka och bidra till innehållet. 
Internet är mer flexibelt och dynamiskt än tidigare, vilket möjliggör utvecklingen av sociala 
nätverk likt Facebook. Dock har dessa alltid varit en viktig del för privatpersoner där ett 
utbyte av information skett, men växt sig starkare på grund av utvecklingen av Internet. 
Genom sociala nätverk Msn, Myspace och Facebook kan man kommunicera på ett enklare 
sätt oavsett var man befinner sig skolan, hemmet, arbetet eller på resande fot.  
 
Word-of-mouth eller Word-of-mouse marknadsföring som det ofta kallas i 
Internetsammanhang, innebär att personlig information kring en tjänst, produkt etcetera 
kommuniceras vidare från en konsument till en annan (De Pelsmacker et al., 2007, s. 503). 
Detta anses vara den mest förtroendeingivande källan i och med att en individs opartiska 
bedömande av en produkt eller tjänst förs vidare utan någon som helst egen vinning 
(Grönroos, 2000, s. 269). Detta är inget nytt fenomen utan något som alltid förekommit inom 
sociala nätverk där rekommendationer kring produkt/tjänster alltid överförts från mun till 
mun. Däremot har utvecklingen av sociala nätverk möjliggjort att detta växt sig starkare. 
Likaså kan privatpersoner nå ut till en större mängd människor genom ett enda musklick och 
sprida ett budskap snabbt. Detta gör det till ett effektivt kommunikationsverktyg där 
förändringen ligger i hur informationen överförs mellan privatpersoner. Något företag kan 
påverka och dra nytta av i sin marknadsföring.   
    
Det finns en hel del forskning kring Internetmarknadsföring men i stort sätt inget kring 
marknadsföring via Facebook. Däremot finns en hel del artiklar och uppsatser kring Internet 
och sociala nätverk mer generellt. Detta kan förklaras med att Facebook är ett relativt nytt 
media för allmänheten och företag varav kunskapen kring marknadsföring är begränsat. 
Däremot finns en hel del forskning kring fenomenet word-of-mouth vilket blir en betydande 
del gällande marknadsföring via Facebook. Därmed kommer forskning kring 
kommunikationsteorier ligga till grund för denna studie.  
 
Sociala nätverk som Facebook och Youtube skiljer sig från traditionella 
marknadsföringsaktiviteter där information ”trycks” ut till kunden till att det här är kunden 
själv som söker och delar med sig av informationen. Detta gör att privatpersoner numera har 
makten och därmed inte upplever marknadsföring som störande eller påtryckande. Som daglig 
användare av Facebook har detta kommit att intressera mig under en längre tid. Att 
marknadsföra sig via Facebook är ett billigt sätt att nå ut till privatpersoner då det i stort sett 
är gratis. Men för att företagen ska lyckas med sin marknadsföring krävs att privatpersoner 
upptäcker dem. Som konstaterats innan är forskning kring Facebook som 
marknadsföringskanal oerhört magert och därmed ett intressant ämne att forska kring. Hur 
kommer det sig egentligen att småföretag inom tjänstesektorn väljer att marknadsföra sitt 
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företag via denna kanal, samt vilka faktorer ligger bakom valet. Detta för oss vidare till 
uppsatsens frågeställning vilket ligger till grund för denna forskning. 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Varför väljer småföretag att marknadsföra sig via Facebook samt hur interagerar småföretag 
med sina användare?  
 
  
1.3 Syfte 
 
Studiens huvudsyfte är därmed att skapa en ökad förståelse för varför småföretag väljer att 
marknadsföra sig på Facebook. Detta för att utreda vilka faktorer som ligger bakom valet att 
implementera Facebook i verksamheten. Vidare är ett syfte med studien att ge ökad kunskap 
kring hur småföretag anpassat sin marknadsföring till Facebook. 
 
För att uppnå studiens syfte kommer följande forskningsfrågor att: 
 
Vilket/vilka marknadsföringsmål har småföretag med att marknadsföra sig via Facebook, 
samt vilka verktyg och aktiviteter använder de för att kommunicera med sina användare? 
 
Vilka möjligheter och svårigheter ser småföretag med att marknadsföra sig på Facebook? 
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2. METOD 
 
Detta kapitel har för avseende att presentera de teoretiska metodval som ligger till grund för 
denna forskning. Även de olika val av angreppssätt kommer att beskrivas i denna del. Således 
kommer detta kapitel att innefatta delar som kunskapssyn, vetenskaplig ansats, 
forskningsmetod, sekundär- och primärdata, val av teorier och källkritik.  
 
 
2.1 Förförståelse  
 
Förförståelse avser de uppfattningar och den kunskap kring ett visst fenomen som en forskare 
har sedan tidigare eller kan komma att utveckla i början av forskningsarbetet. Något som 
kommer att användas i tolkandet av denna studie (Hartman, 2004, s. 191). Den förförståelse 
och kunskap som ligger till grund för denna forskning består till viss del i teoretisk 
förförståelse, vilket jag förvärvat under min studietid på Campus i Helsingborg samt på 
Handelshögskolan i Umeå. Således har kunskap förvärvats genom olika teoriområden såsom 
marknadsföring, varumärkesstrategier, service management, logistik och försäljning. 
Kurserna behandlade kommunikationskanaler såsom Internet samt teorier kring word-of-
mouth, marknadsföringsstrategier, olika aktiviteter och verktyg på Internet. Vidare ligger även 
praktisk förförståelse till grund för denna forskning, vilket består i mina egna intressen och 
erfarenheter av Facebook och marknadsföring. Detta kommer således oundvikligt spegla 
valen av tillvägagångssätt och arbetssätt. Personliga erfarenheter påverkar en människas sätt 
att förstå och tolka andra människor (Hartman, 2004, s. 191). 
 
 
2.2 Kunskapssyn  
 
En studie kan grunda sig på två helt skilda synsätt nämligen hermeneutik och positivism. 
Ibland kan ett inslag innefatta båda synsätten. Hermeneutik är det synsätt vilket bygger på 
tolkning och förståelse av det mänskliga beteendet och hur människor uppfattar världen. 
Tolkningen blir således det centrala i forskningsmetoden där strävan inte blir att finna den 
absoluta sanningen, vilket i hermeneutiken inte existerar. Intresset är därmed inte hur världen 
är konstruerad utan hur den tolkas och uppfattas (Bryman & Bell, 2005, s.30; Hartman, 2004, 
s. 107). Detta innebär att en mer subjektiv förståelse och tolkning uppnås i användandet av 
detta förhållningssätt, vilket lämpar sig bäst vid en kvalitativ studie. Det positivistiska 
synsättet är raka motsatsen till det hermeneutiska synsättet där syftet är att finna ett orsak- 
verkan samband. Detta innebär att forskaren intar en naturvetenskaplig ansats där man utifrån 
teoretisk grund studerar den sociala verkligheten för att se om ett kausalt samband existerar 
eller inte. Detta synsätt förespråkar också att forskaren ska vara objektiv och fri från sina egna 
värderingar (Bryman & Bell, 2005, s.26; Hartman, s.105).  
 
Den hermeneutiska kunskapssynen kommer således att ligga till grund för denna forskning, 
där en mer tolkande samt analyserande karaktär kommer antas. Denna kunskapssyn lämpar 
sig bäst utifrån denna studies problemformulering och syfte, där en djupare förståelse vill 
uppnås för varför småföretag väljer Facebook som marknadsföringskanal. Likaså passar 
denna metod sig bäst då syftet är att undersöka hur småföretag, sett ur deras perspektiv 
uppfattar Facebook. Detta gör att denna kunskapssyn lämpar sig bäst då det inte är möjligt 
som forskare att vara helt objektiv. Vidare kan mina förkunskaper och värderingar komma att 
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spela in och påverka mitt resultat till viss grad, även om det inte är syftet. Valet av 
forskningsstrategi och kvalitativ ansats kan även härledas till tolkningen, då vikten läggs vid 
ord, snarare än siffror.   
 
 
2.3 Vetenskaplig ansats 
 
Det finns olika synsätt när det gäller relationen mellan teori och empiri, vilket kommer att 
spegla forskningens arbetssätt. Ofta talas det om två olika angreppssätt, den deduktiva och 
den induktiva metoden, vilket även benämns som bevisandets kontra upptäckarens väg. 
Vidare kan ett tredje arbetssätt, abduktion, antas i det vetenskapliga arbetet vilket innebär att 
en kombination mellan den deduktiva och det induktiva tillvägagångssättet används (Bryman 
& Bell, 2005, s. 23; Holme & Solvang, 1996, s. 51). 
 
Den induktiva metoden innebär att forskaren följer en upptäckandets väg, där information 
samlas in och utifrån det härleds en ny teori. Detta skapar mer en generell teori vilket baseras 
på information insamlat vid en speciell situation. En blandning av de båda synsätten, 
abduktion är en ansats som ofta leder till att ny spännande kunskap uppkommer. Det innebär 
att forskaren inte tar avstamp i någon speciell metod, utan rör sig emellan teori och empiri för 
att på så vis låta en förståelse växa fram (Patel et al., 1996, s. 21, 24-25).  
 
Den deduktiva metoden, bevisandets väg innebär att forskaren utifrån befintlig teori utformar 
en frågeställning. Denna frågeställning prövas sedan genom empiriska undersökningar för att 
därefter dra en slutsats. Något som innebär att redan befintlig teori blir grunden för hur 
material kommer att samlas in och hur den sedan kommer att tolkas. Detta genererar således 
ny kunskap och ökad förståelse i ämnesvalet. Dock blir en teori aldrig fullständig varpå denna 
studie senare kan användas till nya möjliga forskningsstudier (Holme & Solvang, 1997, s.51; 
Patel & Davidson, 1996, s. 21).   
 
Enligt Bryman & Bell (2005, s. 27) brukar det positivistiska synsättet ofta innefatta den 
deduktiva metoden, samt det hermeneutiska ofta kännetecknas av en induktiv metod. Dock 
kommer det deduktiva angreppssättet att ligga till grund för denna studie där jag utifrån redan 
befintliga teorier söker stöd för detta i empirin. Valet av teorier har således anpassats mitt 
ämnesval samt ligger till grund för den information som kommit att samlas in. 
Intervjumanualen har baserats på de teorier som valts ut för att erhålla så djup och riklig 
information som möjligt. En kvalitativ undersökning med en deduktiv ansats kommer således 
att användas i denna studie.     
 
 
2.4 Kvalitativ forskning  
 
En vetenskaplig undersökning kan genomföras utifrån två olika metodologiska inriktningar, 
kvantitativ eller kvalitativ metod. Skillnaden ligger i hur forskaren väljer att bearbeta och 
analysera den informationen som samlats in (Patel et al., 1996, s. 12). Den kvantitativa 
metoden innebär att forskaren efterstävar mer statistisk kvantifierbara resultat, det vill säga 
hård data i form av siffror. Denna metod innebär att ett mer generaliserbart resultat erhålls, då 
det är lättare att undersöka flera variabler från en större mängd. Denna forskningsmetod 
karakteriseras också av enkäter vilket underlättar vid en eventuell upprepning av studien. 
Forskaren har i en kvantitativ metod i större utsträckning kontroll över vilka tänkbara svar 
som ska vara med i undersökningen, genom så kallade slutna frågor. Forskningen blir därmed 
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väldigt strukturerad där data sedan kan analyseras objektivt och statistisk fakta redovisas 
(Holme et al., 1997, s. 14). 
 
Denna forskning kommer att innefatta en kvalitativ forskningsmetod då den är mer inriktad på 
ord och mjuka värden, snarare än enbart siffror. En metod som lämpar sig bäst i denna studie 
då den ger en djupare förståelse och en bättre helhetsbild av det problemkomplex som 
studeras (Holme et al., 1996, s.14). En orsak till valet av kvalitativ metod är att jag försöker 
närma mig problemet utifrån företagen och se världen ur dessas perspektiv. Det för att få en 
bild av hur individerna tolkar och uppfattar sin verklighet samt tillåta flexibilitet i studien 
(Backman, 2006, s. 50). Valet av metod grundar sig även i studiens problemformulering samt 
de resurser och erfarenheter som forskaren har sedan tidigare. En kvalitativ metod lämpar sig 
bäst i denna studie med tanke på ämnesvalet Facebook, vilket är ett relativt nytt och 
outforskat ämne. Likaså lämpar denna metod sig bäst då syftet är att studera företagens 
upplevelser och tankar kring detta fenomen.  
 
 
2.5 Primär data 
 
Forskningens primär data har bestått i intervjuer som genomförts med tre småföretag inom 
tjänstesektorn. Detta skedde genom en så kallad öppen form, vilket innebär att den tillåter 
respondenten att vara flexibel och öppen i sina svar. Intervjumallen behöver inte heller följas 
till punkt och pricka utan intervjuaren tillåts att hoppa mellan frågorna som ska ställas. 
Motsatsen är strukturerad intervju där intervjumallen följs till punkt och pricka och där 
svarsalternativen är mer förutbestämda (Patel et al., 1996, s. 61). Användandet av en öppen 
intervju ledde i detta fall till att en dialog utvecklades mellan intervjuaren och respondenten, 
samt ledde till att god kunskap i ämnet kunde erhållas. För att uppnå studiens syfte och för att 
få en djupare kunskap i ämnet ansågs denna metod lämpa sig bäst. Att använda en 
strukturerad intervju i detta fall hade lett till att inte en lika djup och riklig information hade 
kunnat erhållas.     
 
Observationer kring småföretagens Facebooksidor har skett i stort sett dagligen och sidorna 
har lagts till i min profil. Ett av de tre småföretagen har en Facebooksida som tillåter vem som 
helst utan förfrågan erhålla access. I detta fall har observationen skett i dold form vilket 
innebär att företaget inte har haft vetskap om att de blivit observerade (Holme et al., 1997, s. 
111). De andra företagen tillät inte att användare vistas på deras sida utan att göra en 
vänförfrågan, där de kan välja att godkänna eller avböja detta. I de fallen har observationerna 
till viss del skett i öppen form. Öppen form kännetecknas av att deltagaren är medveten om 
och accepterat att vi medverkar (Holme et al., 1997, s. 111; Bryman & Bell, 2005, s. 338-
339). Mina observationer har till viss del skett i öppen form då företagen godkänt min närvaro 
på sidorna. Dock har företagen inte haft kännedom om att observationer skulle ske, varav det 
också kan härledas till den dolda formen. Dessa observationer gav en inblick i företagens sätt 
att marknadsföra sig på Facebook, vilka aktiviteter som används samt antalet användare. 
Genom dessa observationer kunde en ökad förståelse för hur företagen använder sig av 
Facebook erhållas, vilket visade sig vara ett bra stöd under mina intervjuer. Detta i form av 
ökad förståelse för de svar och förklaringar som företagen gav under intervjuerna. 
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2.6 Sekundär data 
 
I den studie har sekundär data i form av vetenskapliga artiklar och litteratur använts, vilket 
underlättat insamlingen av information (Bryman & Bell, 2005, s.231). De vetenskapliga 
artiklarna har till stor del hämtats ur Umeå Universitets referensdatabaser, Business source 
premier och Emerald fulltext. Sökord som användes var bland annat marketing, Communitys, 
word-of-mouth, service dominant logic, relationship management, viral marketing och buzz 
marketing. Detta resulterade i en hel del artiklar där vissa av dem visade sig innefatta djupare 
och rikare information. Genom att markera och klicka i peer rewieved före samtliga sökningar 
resulterade det i att mer trovärdiga och pålitliga artiklar kunde erhållas. Detta säkerställer att 
artiklarna är vetenskapligt granskade och är därmed mer trovärdiga. 
 
Vidare har en hel del litteratur använts för att förstärka och bygga upp forskningens teoridel. 
Här användes Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor (ALBUM) för att finna lämplig och 
passande litteratur för denna studie. Litteratur kring forskningsmetoder och metodik har 
framförallt använts för metodavsnittet men även för att få en bättre förförståelse inför studien. 
Likaså har denna litteratur legat till grund för den struktur och det arbetstillvägagångssätt som 
använts. För att få en djupare kunskap inom ämnesområdet har kurslitteratur använts, samt för 
att ge tyngd i vissa delar. Till exempel har litteratur av den nordiska författaren Christian 
Grönroos och Vargo & Lusch använts där teorier kring tjänstelogiken, 
kommunikationscirkeln och word-of-mouth gett stöd till denna forskning. Likaså har 
kurslitteratur från c-kursen i försäljning, Marketing Communications samt från 
marknadsföringskursen, Foundations of marketing använts. Dessa visade sig passa väldigt bra 
in i mitt val av ämne och för att svara på studiens problem och syfte.    
  
 
2.7 Val av Teorier  
 
Mitt val av teorier grundar sig i denna studies ämnesval, frågeställning och syfte. De teorier 
som presenteras i denna studie är således den nya tjänstelogiken, relationsmarknadsföring, 
word-of-mouth, marknadsföringsmål och aktiviteter på Internet, vilka jag funnit relevanta för 
detta ämnesval. Inledningsvis redogörs därmed för det skift som skett gällande 
marknadsföring från att tidigare haft ett varudominerande synsätt där varan/tjänsten är bärare 
av värdet till kunden, till att nu se det som att kunden är medskapare av värdet. Tidigare 
kännetecknades marknadsföringen av en enkelriktad marknadskommunikation tills att nu ha 
fokus på att skapa en dialog med kunden, något som möjliggjorts genom utvecklingen av 
Internet och Communitys. Vidare presenteras teorier kring relationsmarknadsföring vilket fått 
en ökad betydelse för företag i och med utvecklandet av Internet. Detta är relevant då Internet 
har erbjuder nya möjligheter för företag att skapa en relation till kunden genom sociala 
nätverk som Facebook. Därav blir detta en väldigt intressant teori för denna studie och för att 
skildra förhållandet mellan småföretag och användarna.  Word-of-mouth eller Word-of-mouse 
som det kallas är inte ett nytt fenomen men det har fått en ny och utökad betydelse inom 
marknadsföring. Med Internet och sociala nätverk kan information spridas till en stor mängd 
människor snabbare än någonsin tidigare. För marknadsförare blir det därför viktigt att förstå 
betydelsen av att implementera word-of-mouth i sin marknadsföring för att påverka kunderna 
i positiv riktning. Till sist presenteras teorier kring marknadsföringsmål samt olika aktiviteter 
på Internet. Genom att ha tydliga marknadsföringsmål där aktiviteterna är välanpassade detta 
kan ett företag uppnå sina mål på ett bättre och effektivare sätt. Därav blir det relevant att se 
vilka marknadsföringsmål företagen har, och vilken aktivitet som används för att uppnå dessa 
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mål. Facebook är en kanal som erbjuder olika aktiviteter och verktyg för företagen varav 
dessa teorier blir högst intressanta.  
 
 
2.8 Källkritik 
 
Syftet med denna studie är att erhålla en ökad förståelse för varför och hur småföretag 
marknadsför sig via Facebook. Därmed har en hel del sekundärkällor i form av redan 
tillgänglig information såsom vetenskapliga artiklar och litteratur, använts till denna studie. 
Teorier som använts har till största del grundat sig i vetenskapliga artiklar, men även en del 
kurslitteratur för få en tydligare och djupare förståelse för vissa. Stor del av den kurslitteratur 
som använts har jag kommit i kontakt med genom olika kurser vid Umeå Universitet och 
Campus Helsingborg och kan därmed ses som pålitliga. Genom att använda sig av flera olika 
källor gällande ett fenomen eller teori kan en ökad trovärdighet erhållas. Detta då flera källor 
helt oberoende av varandra kan visa sig stämma väldigt bra överens och på så vis öka 
trovärdigheten (Holme & Solvang, 1997, s. 130-136). Så var fallet gällande teorierna 
tjänstelogiken, relationsmarknadsföring och word-of-mouth där en utveckling skett på grund 
av utvecklandet av Internet. Det blev viktigt att först erhålla en nyanserad bild och förståelse 
av dessa fenomen, innan den kunde användes till denna studie. När det gäller teorierna kring 
marknadsföringsmål och aktiviteter på Internet har enbart kurslitteratur använts. Dock anser 
jag inte vetenskapliga artiklar vara nödvändig inom dessa områden då det inte ter sig särskilt 
olikt. Men även att den litteratur som använts består i kurslitteratur, vilket fortfarande används 
vid Umeå och Lunds Universitet höjer trovärdigheten.  
 
Primärdata kännetecknas av den information som forskaren själv samlar in utifrån studiens 
ändamål. Det är därmed närheten till informationslämnaren som blir avgörande för en studie 
(Patel & Davidsson, 1994, s. 56). Den primärdata som har använts baseras på de kvalitativa 
intervjuer som genomförts med marknadsföringsansvarig för respektive företag. Dessa 
personer är också de som är ytterst ansvariga för den marknadsföring som sker på Facebook 
och god insikt i detta. De respondenter som deltog i studien kontaktades i god tid innan 
intervjun för att klargöra syftet med studien. Vid ett senare tillfälle kontaktades 
respondenterna där syftet återigen klargjordes och tid för intervjun bokades in utifrån vad som 
passade dem. Några dagar före själva intervjun mailade jag den intervjumanual som sedan 
kom att användas under intervjun. Det för att respondenterna i god tid skulle hinna bekanta 
sig med frågorna och ha tid att förbereda sig för intervjun. I mailet klargjorde jag även att de 
var välkomna att kontakta mig vid eventuella frågor och funderingar. Det var ingen som 
gjorde det, vilket jag förmodar beror på att de informerats väldigt utförligt om studien vid 
tidigare tillfällen. Genom att sända frågorna i förväg får respondenterna därmed tid att 
förbereda sig samt risken för spontana och impulsiva svar minimeras. Likaväl kan detta ha lett 
till att en större trygghet hos respondenten inför intervjun skapades. 
 
När det gäller presentationen kring företagen har en hel del information hämtats från deras 
hemsidor. Detta gav god och pålitlig information då det är företagen som bestämt vad som ska 
finnas tillgängligt. Självklart är jag medveten om att denna information kan vara vinklad till 
fördel för dem själva. Om det är så anser jag det inte påverkat denna studie märkbart då 
informationen enbart används för att ge en bakgrundsbild av respektive företag. Utöver den 
information kompletterades presentationen om företagen med information som framkom 
under intervjuerna.  
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3.  TEORETISK REFERENSRAM 
 
I mitt tredje kapitel presenteras den teoretiska bakgrund som jag finner relevant för mitt 
problemområde. Inledningsvis beskrivs tjänstelogiken, relationsmarknadsföring och word-of-
mouth för att sedan beskriva olika aktiviteter på Internet och företagens marknadsföringsmål. 
 
 
3.1 Från varulogik till tjänstelogik – Nytt sätt att se på Marknadsföring 
 
Enligt Vargo & Lusch (2004) har ett skifte skett gällande marknadsföring där vi gått från ett 
varudominerande synsätt till ett idag tjänstedominerande synsätt. Ett synsätt som även styrks 
av Grönroos (2008) och Gummesson (2008). Denna förskjutning från den varudominanta 
logiken (Goods dominant logic, GDT) till den tjänstedominanta logiken (Service dominant 
logic, SDL) är därmed något som skett inom näringslivet såväl som inom den akademiska 
världen.  
 
Under 1900-talets första del och det traditionella varudominerande synsättet var fokus inställt 
på de påtagliga resurserna, varorna och transaktionerna av dessa. Detta medförde att 
produktion och konsumtion sågs som två separata enheter där kunden var helt åtskild från 
produktionen. Likaså ansågs kundvärdet redan vara inbakat i produkten vid produktionen och 
att värdet övergick till kunden först genom utbytet, transaktionen av varan (value-in- 
exchange). Utifrån ett marknadsföringsperspektiv sågs kunden därmed som en passiv 
mottagare och betalare. Det gjorde att marknadskommunikationen kom att kännetecknas av 
en envägs- och masskommunikation mot kunden. Även ett företagsperspektiv snarare än ett 
kundperspektiv låg till grund här vilket ledde till att marknadsföringsmixen med faktorer som 
pris, produkt, promotion och plats (4P) blev det centrala. Detta för att som företag försöka 
erbjuda ett så attraktivt val som möjligt till den okände efterfrågan hos kunden. (Vargo & 
Lusch, 2004) 
 
Fram till 1990-talet vidhöll den mesta litteraturen gällande tjänstemarknadsföring, tjänster och 
varor som helt olika varandra (Grönroos, 2008). Men från och med 1990-talet har detta 
kommit att långsamt förändras till det Vargo & Lusch (2004) benämner som den nya 
tjänstedominerande logiken. Detta genom att man började se på marknaden utifrån ett 
konsumtions och värdeskapande perspektiv, där det inte visade på någon större åtskillnad 
mellan varor och tjänster (Grönroos, 2008). Denna tankeställning innebär att i stället för att 
som tidigare där antingen produkten eller tjänsten skapade värde för kunden, skapas värde när 
kunden använder/konsumerar en produkt eller tjänst (value-in-use).  
 
Begreppet tjänst har därmed fått en vidare betydelse. Tidigare sågs tjänst som motsatsen till 
en vara som opåtaglig och något som kunde addera produkten mervärde eller som en bransch. 
De har lett till att tjänst idag innefattar det värde som uppstår genom en kunds användande av 
de resurser som tillhandahålls av en organisation. Inom det vidgade begreppet görs därmed 
ingen åtskillnad mellan varor och tjänster. En tjänst avser det värde som skapas i samarbete 
med kunden i användandet.   
 
Enligt Vargo & Lusch (2004) och den nya tjänstedominerande logiken (SDL) är definitionen 
av en tjänst därmed… 
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… the application of specialized competences (knowledge and skills) through deeds, 
processes, and performances for the benefit of another entity or the entity itself.” 
 
Den tjänstedominerande logiken kommer därför att handla om såkallade operanta och inte 
operanda resurser. Vargo & Lusch (2004) menar att det sist nämnda innebär maskiner, 
verktyg med mera vilket inom Goods dominant logic (GLT) varit de resurser som använts för 
att skapa värde. Den nya logiken avser i stället operanta resurser som kunskap, expertis och 
färdigheter hos människan, företag och kunder som viktiga för att skapa värde. Något som 
började uppmärksammas redan under början av 1900-talet (Vargo & Lusch, 2004; Vargo, 
2009). 
 
“Customers do not buy goods or services: they buy offerings which render services which 
create value….The traditional division between goods and services is long outdated. It is not 
a matter of redefining services and seeing them from a customer perspective; activities render 
services, things render services. The shift in focus to services is a shift from the means and the 
producer perspective to untilization and the customer perspective.” (Källa: Vargo & Lusch, 
2004) 
 
Värdet definieras och skapas tillsammans med kunden och dess input, snarare än som tidigare 
att värdet var inbakat i output. Konsumenten köper därmed inte en vara eller en tjänst av olika 
anledningar, utan för att bistå dem med en tjänst vilket ska skapa värde för dem. Producenten 
och konsumenten kan därför båda ses som medskapare i den värdeskapandeprocessen. 
(Grönroos, 2008; Gummesson, 2008; Vargo och Lusch, 2008). Centrala begrepp inom denna 
tankeställning blir opåtaglig, kunden som medskapare samt relation. 
 
Ovan har skillnader presenterats angående de olika synsätten, det vill säga varu- och 
tjänstedominerande marknadsföring. Vargo & Lusch (2004) sammanställde från början åtta 
stycken så kallade Foundation premises (FPs), vilka är idéer, antaganden som ligger till grund 
för den tjänste dominerade logiken. Det har under åren kommit att utökats till att idag bestå av 
tio stycken FPs (Vargo, 2009). Dessa fokuserar på skillnaden mellan operanda och operanta 
resurser och presenteras nedan. 
 
 Foundational premises 

 
Förklaring 

FP1 Service is the fundamental basis of 
exchange 

Alla erbjudanden varor/tjänster är en 
tjänst 

FP2 Indirect exchange masks the 
fundamental basis of exchange 

Varor, pengar och institutioner av olika 
slag verkar vara något annat än en tjänst. 
De maskerar för att allt i grunden som 
erbjuds kunden i slutänden är en tjänst. 

FP3 Goods are distribution mechanism 
for service provision 

Varor är endast värdefulla genom 
användandet av dem och den tjänst de 
förmedlar. 

FP4 Operant resources are the 
fundamental source of competitive 
advantage  

Det är människors kunskap, skicklighet, 
expertis och andra färdigheter som skapar 
konkurrenskraft. Till exempel innovativa, 
kvalificerade eller motiverade arbetare.  

FP5 All economies are service 
economies 

Allt är en tjänst (inte tjänster) och därmed 
uttryckas i singularis.  

 14



FP6 The customer is always a co-
creator of value 
 

Organisationer kan inte skapa värde på 
egen hand. Det är genom kunden som 
medskapare som värde skapas. 

FP7 The enterprise cannot deliver 
value, but only offer value 
propositions 

Att organisationer inte kan skapa värde 
på egen hand utan endast ge ett 
värdeerbjudande till kunden. 

FP8 A service-centered view is 
inherently customer-oriented and 
relational 

All marknadsföring måste utgå från 
kunden. Genom att skapa en relation med 
kunden, kan kunskap genereras och 
förståelse för kundens behov och vad 
som driver denna förstås.  

FP9 All economic and social actors are 
resource integrators 
 

Att alla organisationer, grupper och 
människor i samhället integrerar resurser, 
vilket är förutsättningen för en tjänst. 

FP10 Value is always uniquely and 
phenomenologically determined 
by the beneficiary 
 

Hur vi tolkar är subjektivt. Därmed kan 
organisationer enbart erbjuda 
förutsättningar för en tjänst. Hur kunden 
sedan upplever tjänstens värde skiljer sig 
ofta åt från individ till individ  

                 
Figur 1. Foundational premises (Vargo & Lusch, 2004; Vargo, 2009). 
 
 
Marknadsföringen får här således en annan betydelse där beslutsfattande och problemlösande 
funktioner står i fokus. Det bör därför ses som ett antal aktiviteter och processer med vilka 
organisationer söker tillvägagångssätt för att skapa värdeerbjudanden till kunden. Dessa 
processer inkluderar de verktyg, mekanismer, aktiviteter och interaktioner vilket kan stödja 
värdeskapandet (Payne, Storbacka & Frow, 2007). Det innebär att marknadsföring ska ha en 
central roll i hela organisationen med ett kundcentrerat och marknadsdrivet fokus. Det innebär 
att företagen måste vara kundorienterade och samarbeta med kunden för att på så vis lära av 
dem. Det för att företagen sedan ska ha möjlighet att anta samt anpassa sig efter kundernas 
individuella och dynamiska behov. Marknadskommunikationen bör därför karakteriseras av 
en dialog med kunden och inte som tidigare genom direktmeddelanden riktade mot kunden. 
Kunden bör därför inte ses som en passiv deltagare här. (Vargo & Lusch, 2004)   
 
 
Nedan kommer en sammanställning av de viktigaste skillnader mellan den varudominanta 
logiken (GDL) och den tjänstedominanta logiken (SDL) 
 
 
 GDL SDL 
Fokus  Varor och Tjänster (Tjänster 

hur de kan adderas produkten 
el. som bransch) 

Tjänst, det som kunden 
upplever i användandet. Vara 
eller produkt spelar ingen roll

Kundens roll En mottagare av vara/tjänst En medskapare av en tjänst 
Värdet Företaget skapar värde 

genom att baka in det i 
produkten (value-in-
exchange) 

Kunden skapar värdet genom 
deltagande och användandet 
av vara/tjänst (value-in-use) 
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Tillgångar Operanda, det vill säga 
fabriker, verktyg, maskiner 
kan skapa värde. 

Operant, det vill säga 
kunskap, expertis och 
färdigheter hos människan 
skapar värde.  

Marknadsföring Går ut på att segmentera 
kunder, distribuera varor och 
göra attraktiva varor så att 
avslut sker. (4P)  

Ser på detta som en 
process/aktiviteter där 
organisationen tillsammans 
med kunden skapar värde. 

Marknads 
kommunikation  

Består av envägs och 
masskommunikation till 
kunden 

Kännetecknas av en dialog 
med kunden 

Företagets roll  Tillverkar varor och sedan 
förse kunden med varor som 
resurs. 

Tillhandahålla en service 
process och tillsammans med 
kunden producera och skapa 
värde i kundens 
konsumtionsprocess.  

      
Figur 2. Skillnader mellan GDL och SDL (Vargo & Lusch, 2004; Grönroos, 2008). 
 
 
Företagens roll i den värdeskapande processen 
 
Utifrån ett tjänsteperspektiv kan företag anpassa sina företagsstrategier och marknadsföring 
efter kundens konsumtionsbaserade och värdeskapande process. En kunds process kan 
definieras som en rad aktiviteter utförda av kunden för att uppnå ett specifikt mål (Payne et 
al., 2007). I den värdeskapande processen blir företagets roll därför att tillhandahålla kunden 
med nödvändiga resurser för att på så sätt underlätta den värdeskapande processen. Det gör att 
organisationer ses som skapare av resurser och värdeunderlättande processer. Likaså förser 
kunden denna process med sina resurser (varor, tjänster, information och andra resurser). Om 
kunden inte har de färdigheter och den kompetens som krävs för att använda de resurser som 
producenten erbjuder, kommer inte value-in-use att uppstå eller i alla fall bli lägre än annars. 
Företagets roll i den värdeskapande processen blir att utveckla ett så bra värdeerbjudande som 
möjligt för att kunden i användandet ska acceptera detta och addera dess färdigheter samt 
ytterligare resurser som krävs för att skapa value-in-use. (Grönroos, 2008) 
 
Genom att anta en tjänstedominerade logik och skapa interaktioner med kunden ges företaget 
en utvidgad roll i värdeskapandet. Genom att inte endast fungera som underlättare för 
värdeskapande, bör företaget aktivt ta en roll i kundens värdeskapande process och därigenom 
direkt påverka dem. På så vis kan företag bli medskapare av värde tillsammans med kunden. 
Value-in-use blir därmed ett lika viktigt koncept för företagen såväl som för kunden. 
Företagen måste därför förstå innebörden av value-in-use då värde skapas i kundens sfär och 
uppstår i dess vardagliga användande. Genom att aktivt skapa möjligheter till att delta och 
interagera (samverka) i kundens värdeskapande process kan företag skapa värde för kunden. 
Företagen kan genom interaktion med kunden fokusera på att försöka förstå kundens 
vardagliga aktiviteter och de processer som skapar värde. Genom att förstå kunden kan de 
skapa och förse kunden med den tjänst (vara, tjänst, information eller andra resurser) som 
behövs för att skapa value-in-use. En tvåvägskommunikation leder också till att kunden får 
möjlighet att påverka de aktiviteter och processer som producenten erbjuder, vilket då kan 
anpassas och förbättras till kunden. (Grönroos, 2008) 
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”From the supplier’s perspective, creating value for the customer begins with an 
understanding of the customer’s value-creating processes.”  (Payne et al., 2007) 
 
Som företag är det viktigt att hela tiden försöka identifiera förändringar i kundens preferenser 
och livsstil för att skapa värde till kunden. Nya teknologiska lösningar såsom utvecklandet av 
bredband, digitaltv och tredje generationens mobiltjänster har skapat nya möjligheter samt 
tillvägagångssätt för företagen. Till exempel har det skapat möjligheter för företag att 
tillsammans med kunden skapa innovativa varor, tjänster och upplevelser samt interagera 
under tiden tjänsten konsumeras. Möjligheter till att skapa värde kan även sökas och 
identifieras av producenten, vilket sedan ”lär” kunden hur denna kan skapa värde. Genom att 
börja med att identifiera och förstå kundens värdeskapande processer kan företag ge bättre 
support för att skapa värde. Värdeskapande har därmed kommit att förändrats inom 
marknadsföring från att tillverka, sälja och serva kunden till att idag lyssna, kundanpassa 
samt agera som medskapare. (Vargo & Lusch, 2004; Payne et al., 2007; Grönroos, 2008)  
 
Företagets roll blir därmed: 
 

• Att underlätta för kunden i skapandet av värde genom att tillhandahålla rätt resurser 
• Att identifierar kundens vardagliga aktiviteter och de processer som skapar värde. 
• Att aktivt ta en roll som medskapare i kundens värdeskapande process. 
• Att interagera med kunden för att få ökad förståelsen och kunna utveckla nya 

innovativa tjänsterbjudanden. 
 
 
3.2 Relationsmarknadsföring och Internet  
 
Idag spenderar en hel del marknadsförare mer resurser på att attrahera nya kunder i stället för 
att se till de redan befintliga kunderna och att de är tillfreds och lojala gentemot företaget. 
Något som blir allt viktigare i en hård konkurrens om kunderna (De Pelsmacker et al., 2007, s. 
404 & Grönroos, 2000, s. 21). Relationsmarknadsföring är en företagsstrategi vilket syftar till 
att försöka upprätthålla och förstärka en pågående relation till kunden eller till en grupp. Detta 
genom att först identifiera potentiella kunder för företaget, etablera kontakt med dem samt 
sedan försöka bevara den relation som skapats. Även om det är viktigt att skaffa nya kunder är 
det huvudsakliga intresset att marknadsföra till befintliga kunder, detta genom interaktiv 
marknadsföring. Det blir därmed viktigt för företag att försöka skapa en god relation till sina 
kunder då det stärker kundens förtroende för organisationen, och resulterar i att lönsamheten 
förstärks. Men det är betydligt mer kostsamt att attrahera nya kunder än att försöka behålla 
befintliga kunder i företaget. (Grönroos, 1997, 2000, s. 154, 243-244; Hamid & Kassim, 
2004) 
 
För att tydliggöra detta kommer nedan en definition där syftet med relationsmarknadsföring… 
 
”…is to identify and establish, maintain and enhance, and when necessary terminating 
relationship with customers (and other parties) so that the objectives regarding economic and 
other variables of all parties are met. This is achieved through mutual exchange and 
fulfilment of promises” (Kassim et al., 2004). 
 
Evert Gummesson definition skiljer sig från Grönroos, dock anser han att 
relationsmarknadsföring är marknadsföring vilket sätter relationer, nätverk och interaktioner i 
centrum (Gummesson, 1999, s.1).  Något som sammanstämmer ganska väl med definitionen 
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ovan. Värde för kunden skapas således först när en relation skapats och i interaktion med 
producenten. Fokus för företag blir därmed att försöka skapa interaktions- och 
kommunikationsmöjligheter för att underlätta utvecklandet av en relation (Grönroos, 2000, s. 
243).  
 
Genom utvecklandet av World Wide Web har Internet blivit en populär kanal gällande 
relationsmarknadsföring. Det innebär nya möjligheter för företagen att effektivt bedriva 
relationsmarknadsföring. Internet är ett medium där interaktivitet och en 
tvåvägskommunikation med kunden kan skapas på ett effektivt sätt som tillåter att interagera i 
realtid. Företag kan på så sätt lättare lära av kunden och sedan anpassa existerande produkter 
och tjänster till kunden eller helt enkelt skapa nya. Det centrala i relationsmarknadsföring blir 
därför att förstå kundernas beteende och behov, och att leverera enligt individens preferenser. 
Internet blir i detta sammanhang ett kostnadseffektivt medium och en betydande källa för 
insamlandet av kundinformation. Genom mail, chattar och sociala nätverk kan företag erhålla 
värdefull information om kunden för att anpassa personliga erbjudanden tillbaka. Om 
företaget lyckas med detta kan det resultera i skapandet av en långtgående relation till kunden, 
vilket även kan leda till ökade intäkter för företaget i form av återköp. Internet blir därmed ett 
betydande verktyg i relationsmarknadsföring och underlättar för företagen att nå kunden. Ett 
lättillgängligt och kostnadseffektivt val av kanal om företagen lyckas med sin 
relationsmarknadsföring. Internet har möjliggjort för en bättre och snabbare länk mellan 
företaget och insamling av information om kundernas beteende idag. (Grönroos, 2000, s. 243 
& De Pelsmacker et al., 2007, s. 516, 517, 524; Kassim et al., 2004) 
 
I och med utvecklingen av Internet har ett maktskifte skett. I dag är det kunden som innehar 
makten och inte företagen. Det är kunden som initierar till första kontakt och därmed den som 
kontrollerar relationen. Det gör att det krävs mer av företagen för att väcka uppmärksamhet 
hos kunden och för att skapa en relation. Utvecklandet av Internet har även medfört att 
kunden fått utökad tillgång till information och ökad kunskap, vilket gör att olika erbjudanden 
lätt kan jämföras och sedan kanske inhandlas av någon annan leverantör. Att som kund hoppa 
från webbplats till webbplats är enkelt och därmed är det viktigt för företag att försöka skapa 
en relation. Samtidigt möter företag idag svårigheter i att särskilja sig från sina konkurrenter 
på Internet och skapa nya kundrelationer. Företag försöker hela tiden söka nya innovativa 
tillvägagångssätt för att nå kunden, öka sin försäljning och skapa en relation med dem 
.(Kassim et al., 2004; De Pelsmacker et al., 2007). Sociala nätverk såsom Facebook och 
twitter har blivit nya innovativa kanaler för företag att interagera och skapa en relation med 
sina kunder (Luke, 2009). De företag som väljer att inte dra fördel av Internet och den nya 
teknologin riskerar att förlora en stor del av sina kunder till konkurrenter, om inte konkurreras 
ut helt och hållet. Det då kunden idag ser Internet som värdehöjande för ett företag i sitt sätt 
att kommunicera till kund. (Grönroos, 2000, s. 249; De Pelsmacker et al., 2007, s. 516; 
Kassim et al., 2004) 
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3.3 Kommunikationscirkeln  
 

 
 

Word-of-Mouth 
(WOM) 

referenser 

Förväntningar/ 
Inköp 

Erfarenheter 

(Gamla/Nya kunder) 

 
Figur 3. Kommunikationscirkeln (Grönroos, 1997, s.169). 
 
Grönroos (1997) redogör i denna modell (figur 3) hur kunder behandlar och använder den 
information som de blir exponerade för. Denna cirkel består av fyra delar Word-of-mouth 
referenser, förväntningar/Inköp, interaktion samt erfarenheter. 
 
I första steget innebär det att kunden genom erfarenheter av såväl förespråkare, word-of-
mouth eller andra kanaler skapar vissa förväntningar hos kunden. Utifrån dessa förväntningar 
bestämmer sig kunden för att göra ett inköp från företaget. Det kan vara från en redan 
befintlig kund eller helt enkelt ett nytt affärstillfälle. Genom detta kommer således kunden i 
kontakt med företaget, vilket gör att ett interaktionstillfälle skapas mellan dessa två par. Under 
denna interaktion kommer kunden att exponeras för de funktionella samt tekniska kvalitéer 
som produkten/tjänsten har att erbjuda. Det är även under denna konsumtionsfas som kunden 
upplever sanningens ögonblick. Exempelvis påverkar de anställdas agerande, systemets olika 
funktioner och miljön hur detta kommer att upplevas för kunden. Viktigt att tänka på som 
företag är att det oftast inte räcker med att skapa enbart en bra interaktion för kunden. Utan ett 
företag bör sträva efter att försöka skapa en väldigt bra erfarenhet för kunden för att det ska 
leda till positiv word-of- mouth senare. Utifrån denna köpare -säljare interaktionen skapar sig 
kunden antingen positiva eller negativa erfarenheter. Det är dessa erfarenheter som kommer 
att mynna ut i antingen, positiv eller negativ word-of-mouth om företaget. Spridningseffekten 
varierar kraftigt mellan olika branscher och situationer, dock är det känt att negativ word-of-
mouth sprids snabbare än vad positiv erfarenheter gör. Därav är det otroligt viktigt som 
marknadsförare att förstå vilken kraftfull inverkan word-of-mouth kan ha på kundernas 
förväntningar. (Grönroos, 1997, 2000, 2008a, s. 45, 168-172, 269, 295). Bildandet av sociala 
nätverk likt facebook kan jämföras med denna kommunikationscirkel, där referenser (word-
of-mouth) är orsaken till utvecklandet av dessa (Trusov, Bucklin & Pauwels, 2009). 
Kommunikationscirkeln blir ett viktigt verktyg för marknadsförare i att förstå hur word-of-
mouth fungerar och vilka konsekvenser marknadskommunikationen kan få, positiva som 
negativa (Grönroos, 2008a, s. 296). 

 Interaktion 
(sanningens 
ögonblick) 
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3.3.1 Word- of-mouth (WOM) 
 
De flesta definitioner angående Word-of-mouth är snarlika, dock har Grönroos (2008a) en 
väldigt enkel och tydlig beskrivning av detta fenomen. 
 
”Word of mouth är budskap om organisationen dess pålitlighet och tillförlitlighet, dess 
driftsätt, dess varor och tjänster och så vidare, som förmedlas från en person till en annan.”  

(Grönroos, 2008a, s. 294) 
 
Word-of-mouth uppfattas av de flesta författare som det mest effektiva marknadsföringssättet 
att påverka en kunds preferenser, attityd och köpbeteende (Grönroos, 2000, 2008a, s. 269, 
294; Trusov et al., 2009). Det då en nära vän eller familj hos kunden ses som en objektiv källa 
och därmed mer pålitlig än övriga marknadsföringsinsatser. Vidare menar Grönroos (2008a) 
att en rekommendation från en vän, i relation eller i konflikt med ett reklambudskap slår 
högre hos kunden, samt att massmedia och reklam numera inte anses lika trovärdigt hos 
kunden som tidigare (Grönroos, 2008a, s. 269, 294; De Pelsmacker et al., 2009, s. 22-23).  
 
Begreppet word-of-mouth är ingenting nytt utan privatpersoner har sedan långt tillbaka 
lämnat rekommendationer till varandra och därmed något som alltid förekommit inom våra 
nätverk. Kozinets, De Valck, Wojnicki & Wilner, (2010) menar att likaväl som marknaden 
har förändrats så måste marknadsföringsteorierna förändras och anpassas efter detta. 
Utvecklingen av word-of-mouth, teoretiskt och i praktiken kan därför sägas ha genomgått tre 
tydliga evolutionära shiften fram tills idag (Kozinets et al., 2010) .    
 
De första etablerade teorierna kring word-of-mouth såg detta fenomen som en betydande 
social kraft, något som påverkade marknadsförares sätt att tänka samt dess utförande. 
Marknadsförare ansågs inte ha någon direkt påverkan eller pådrivande roll utan 
konversationen mellan köpare och köpare ansågs ske helt avskilt från detta.  word-of-mouth 
ses som något ”organiskt” då det sker mellan en kund och en annan utan någon direkt 
påverkan av marknadsförare. Det som motiverar till word-of-mouth är i stället viljan att 
hjälpa, rekommendera eller varna varandra från dålig service (Kozinets et al., 2010). Vidare 
menar Kozinets et al., (2010) att word-of-mouth uppstod naturligt emellan kunderna medan 
marknadsförarna utförde deras arbete med att utveckla effektiva och attraktiva produkter 
genom annonsering och marknadsföring. 
 

 
 
Figur 4. Ingen direkt påverkan av WOM (Kozinets et al., 2010).  
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Nästa evolutionära steg i utvecklingen av word-of-mouth enligt Kozinets et al., (2010) var att 
marknadsförare såg att de kunde påverka kunden under word-of-mouth processen. 
Marknadsförares intresse blev att försöka identifiera och försöka påverka inflytelserika, 
respekterade och trovärdiga individer till att sprida word-of-mouth vidare till andra kunder. 
Det innebar aktiva försök från marknadsförare att genom traditionella medel såsom reklam 
och marknadsföring påverka kundens word-of-mouth. Efter andra världskriget, vilket 
kännetecknades av svårigheter i att försöka övervinna de allt mer motsträviga köparna. Det 
blev därför allt mer viktigt som marknadsförare att hitta nya innovativa tillvägagångssätt. 
Detta ledde till att företag började vända sig till starka individer, opinions ledare som de visste 
hade en stark påverkan på många människor. Realistisk och trovärdig information var viktigt 
för marknadsförare att förmedla till opinions ledare, då de ansågs trovärdiga och inte förändra 
det budskap som skulle förmedlas vidare (Kozinets et al., 2010). Exempel på hur detta 
används idag är genom bloggar, där inflytelserika personer skriver om olika varumärken och 
tillåter andra konsumenter att svara (Jobber & Fahy, 2009, s. 265). 
 
 
 

 
 

Figur 5. Indirekt påverkan av word-of-mouth (Kozinets et al., 2010). 
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Det senaste utvecklingssteget menar Kozinets et al., (2010) har sammanfallit med 
utvecklandet av det betydelsefulla Internet. Dock menar de att teorin på grund av detta inte 
bara ska ses som begränsat till Internet. Till en början innan utvecklandet av web 2.0 bestod 
marknadsföringen i traditionell form där ett företag marknadsförde sig till många kunder det 
vill säga en till många (one-to-many). Detta är något som företag fortfarande använder sig av i 
sin marknadsföring. Dock har marknadsförare idag blivit mer intresserade av att direkt 
försöka hantera word-of-mouth aktiviteterna genom att nå kunden en mot en (one-to-one). 
Något som genom utvecklingen av Internet blivit betydligt enklare för marknadsförare. 
(Kozinets et al., 2010; Vargo & Lusch, 2004; Chaffey, Chadwick, Mayer & Johnston, 2009, s. 
21)  
 

 
 
              One-to-many (Traditionellt)                            One-to-one (Internet) 
 
Figur 6. Marknadsföring one-to-many samt one- to one (Chaffey, 2009, s. 452). 
 
 
Likt Vargo & Lusch (2004) menar Kozinets et al., (2010) att det också skett en utveckling 
gällande marknadsföring från ett transaktionsorienterat till ett idag relationsbaserat. Denna 
förändring och Internets utveckling har gjort att sociala nätverk ökat i betydelse för 
marknadsförare. Det särskilt då Internet och olika nätverk tillåter kunderna att dela sina 
åsikter, preferenser eller erfarenheter med varandra. Det har inte endast underlättat för 
marknadsförare utan inneburit en rad möjligheter för dem i användandet av word-of-mouth 
marknadsföring (Trusov et al., 2009). Även konsumenten har fått en annan betydelse till att 
idag ses som en aktiv medskapare av värdet. Det innebär att word-of-mouth idag skapas 
gemensamt inom olika nätverk och bland konsumenterna (Kozinets et al., 2010; Vargo & 
Lusch, 2004). Men trots medvetandet om den komplexitet som denna relation ger så har 
marknadsförare just börjat förstå utformningen, reaktionerna och effekter av att basera sin 
marknadsföring på det här viset. Likaväl innebär denna utveckling inte att de tidigare 
modellerna är inaktuella idag utan tvärtom så används de fortfarandet av företag och i 
marknadsföringssyfte (Kozinets et al., 2010).  
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Figur 7. Direkt påverkan av word-of-mouth (Kozinets et al., 2010).  
 
Två tydliga förändringar kan därmed identifieras där det första är att marknadsförare idag 
använder nya taktiker för att avsiktligt och direkt nå fram till samt påverka kunden eller 
opionledares åsikter och word-of-mouth (Kozinets et al., 2010). Detta får medhåll från 
flertalet forskare som menar att marknadsförare idag försöker använda sig av word-of-mouth 
för att påverka den dagliga kommunikationen mellan kund till kund (Jobber & Fahy, 2009, s. 
263: Kotler & Keller, 2009, s. 585; Trusov et al., 2009). Det andra är kunskapen om att 
marknadsförarens budskap och innebörd inte endast sker enkelriktat utan att ett utbyte sker 
mellan och bland medlemmarna inom nätverket (Kozinets et al., 2010). Till exempel har 
sociala nätverk, såsom Facebook och Myspace blivit en viktig och effektiv kanal gällande 
kommunikation mellan företag och kund där word-of-mouth angående produkter och 
varumärken sker dagligen. Gällande Internetsammanhang kallas detta fenomen ofta ”word-of-
mouse” marknadsföring (De Pelsmacker et al., 2007, s. 248-249). Även Grönroos (2008a) 
poängterar också att det inte bara är företaget som ska tala till kunden, utan att 
kommunikationen ska gå i båda riktningar för att en relation ska kunna uppstå. Vidare menar 
Grönroos (2008a) att de optimala är att en dialog inträffar, vilket kan ses som en interaktiv 
process där företaget och kunden kan resonera tillsammans. Detta gör att en ömsesidig 
förståelse kan utvecklas samt en ökad förståelse för ett problem och att en lösning kan nås 
gemensamt. Viktigt är att båda part har viljan att lyssna och förmågan att diskutera samt 
kommunicera med varandra för att uppnå det gemensamma målet. För att en relation ska 
utvecklas krävs att de båda parterna ständigt lär av varandra. Det kommer leda till att 
leverantören får en större förståelse för kundens behov, värderingar och köpvanor och kunden 
hur de ska medverka i interaktionsprocessen för att få snabb och korrekt information samt 
välfungerade varor och tjänster. Genom att föra en dialog med kunden kan det leda till att 
interaktionsprocessen med kunden kan förbättras, vilket i sin tur bådar för positiva 
erfarenheter och word-of-mouth (Grönroos, 2008a, s. 304- 307). Oavsett vilken 
kommunikationsstrategi företaget använder sig av ligger nyckeln till framgångsrik 
marknadskommunikation i hur interaktionen mellan företaget och kunderna sker. Hur väl ett 
företag lyckas anpassa sig efter kundens behov och önskemål samt företagets förmåga att 
producera en utmärkt upplevd kvalitet och på så vis generera positiv word-of-mouth. Detta 
blir betydligt enklare om företaget lyckas skapa en dialog och relation med kunden. Internet 
och sociala nätverk blir här en betydande kanal för att lyckas med detta. Sociala nätverk likt 
Facebook har blivit en viktig kraft i marknadsföring mellan företag till företag såväl som 
företag till kund där word-of-mouth blir en naturlig del i detta. Likaså har det möjliggjort för 
kunden att initiera kontakt med företaget samt ge direkt feedback tillbaka (Grönroos, 2008a, s. 
304-307; Kozinets et al., 2010; Kotler & Keller, 2009, s. 585; Chaffey et al., 2009, s. 21).  
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3.3.2  Positiv Word-of-mouth (pWOM) 
  
Det finns en rad fördelar för en organisation om de lyckas skapa positiv word-of-mouth 
(pWOM) hos kunden. Exempelvis menar Grönroos (2008a) att positiv word-of-mouth ofta 
leder till att företaget kan minska på sin marknadsföringsbudget för annonsering och så 
vidare. Det då positiv word-of-mouth i större utsträckning lockar kunderna att besöka 
företagets butik/webbplats än andra marknadsföringsinsatser, detta för att kunden vill ha en 
lösning på ett problem eller av ren nyfikenhet. Vidare menar Grönroos (2008a) att pWOM 
framgångsrikt kan driva runt små, lokala verksamma företag. Det då Internet erbjuder ett 
snabbt, relativt enkelt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att nå många kunder på 
samma gång (Grönroos, 2008a, s. 296). Likaså anses kommunikationsstrategier kring word-
of-mouth vara attraktiva och effektiva för marknadsförare idag då det visat sig kunna 
överbrygga kundernas motstånd mot reklam. Likaså blir det enklare för marknadsförare att 
mäta word-of-mouth på nätet jämfört med till exempel TV-reklam. Dock har pWOM störst 
påverkan på nya kunder än redan befintliga, även om det fortfarande har en påverkan på dem 
(Trusov et al., 2009). Vidare menar De Pelsmacker et al. att cirka två tredjedelar av alla 
kundernas inköp påverkas av word-of-mouth marknadsföring vilket gör det till ett kraftfullt 
verktyg (De Pelsmacker et al., 2007, s. 248). 
 

3.3.3  Negativ Word-of-mouth (nWOM) 
 
För många negativa interaktioner med företaget för kunden leder till negativ word-of-mouth 
(nWOM). Det kan uppstå genom att den planerade marknadskommunikation som sänds ut 
genom personlig försäljning, mass- eller direkt kommunikationen inte stämmer överens med 
servicemötets kommunikation. Till exempel lovar företaget mer än vad de kan hålla och 
leverera, varav nWOM skapas (Grönroos, 2008a, s. 297). Om nWOM blivit en regel snarare 
än undantag kvittar det hur mycket företaget försöker kommunicera via reklamkampanjer, 
direkt kommunikation och andra säljansträngningar för att försöka rädda ”ryktet”. Det krävs 
större ansträngningar än så av företaget för att lyckas vända det. Likaså leder det till att 
kunden blir motståndstagande mot all marknadskommunikation som organisationen försöker 
förmedla (Grönroos, 2008a, s. 297). Det är svårt för marknadsförare att styra och kontrollera 
den Word-of-mouth som sprids, både på Internet samt övrigt. Dock blir det viktigt att försöka 
hantera nWOM direkt när och om det uppkommer för att förhindra att det sprider sig vidare 
(De Pelsmacker et al., 2007, s. 248).  
 
 
3.4 Olika aktiviteter och verktyg på Internet 
 
De Pelsmacker et al. menar att det finns det en rad olika aktiviteter och verktyg som ett 
företag kan använda sig av i sin marknadsföring på Internet. En stor fördel med Internet är att 
ljud, bild, video och text kan användas samtidigt eller helt enkelt var för sig för att 
kommunicera ut ett budskap till kunden. Många av de traditionella kommunikationsverktygen 
kan med framgång användas på nätet såsom kuponger (e-kuponger), tävlingar (online) och 
events (online). I stort sett alla Internetanvändare har idag en e-mailadress som tillåter direkt 
kommunikation med kunden. Likaså innebär det att kunden på ett enkelt och effektivt sätt kan 
ge respons tillbaka (De Pelsmacker et al., 2007, s. 496; Kotler & Keller, 2009, s. 585). 
Marknadsföring idag innebär att de måste kommunicera med kunderna där de befinner sig, 
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vilket allt mer är online. Likaså har Internet och utvecklandet av sociala nätverk under senare 
år underlättat för företag att kommunicera till kunden genom en rad olika verktyg och 
aktiviteter (Jobber & Fahy, 2009, s. 263; Kotler & Keller, 2009, s. 580).    
 
Website 
Företag kan skapa en egen webbplats för varumärket där specifik information kring 
varumärket presenteras (De Pelsmacker, 2007, s. 497). Vidare menar Kotler & Keller (2009) 
att ett företags webbsida bör uttrycka deras syfte, historia, produkter samt vision men också 
om när nya varor släpps, kampanjer med mera. Lika viktigt för en webbsida är att skapa en 
sida som attraherar kunden vid ett första besök och att den är intressant nog för att locka till 
återbesök (Kotler & Keller, 2009, s. 580). En webbsida kan användas till att kommunicera 
med företagets målgrupp och som plattform för att möjliggöra interaktioner med eller mellan 
kunder. På en webbsida kan företaget erbjuda kunden att fylla i sina personuppgifter samt e-
mailadress för att erhålla nyhetsbrev från företaget direkt till sin inbox (De Pelsmacker, 2007, 
s. 297).  
 
Den största fördelen med att marknadsföra sig via Internet är den låga kostnaden, samt den 
grad och nivå av kundanpassning som detta tillåter (Chaffey, 2009, s. 550). En webbsida 
tillåter en kund att själv söka information kring varumärket som de önskar eller relevant för 
dem. Detta kan innebära början till att en relation skapas mellan företag och kund (Keller, 
2008, s. 249). En webbsida kan också hjälpa till att skapa en attityd samt positionera ett 
varumärke genom dess utformning. Likaväl kan webbsidan vara ett sätt att skapa lojalitet till 
kunden. Det genom att en webbsida kan kommunicera med kunden året runt, 24 timmar om 
dygnet (De Pelsmacker et al., 2007, s. 496). Dock kräver det en del av företaget såsom att 
leverera relevant information och att uppdatera hemsidan kontinuerligt. Likaså är det viktigt 
att den information som läggs upp är så kundanpassad som möjligt, detta då kunden hellre 
söker informationen själv än att få den presenterad av någon. En webbsidas design blir därför 
viktig för om kunden inte får en positiv erfarenhet av sidan kommer de inte med all 
sannolikhet inte besöka den igen. Företaget kan på olika innovativa sätt sprida informationen 
kring att de har en webbsida med hjälp av Internet (Keller, 2008, s. 249). Exempelvis erbjuder 
Facebook både användare och företag att länka till olika Internetsidor och på så sätt sprida 
detta vidare (Facebook, 2010).    
 
Online advertising  
Annonsering på Internet innebär att företag använder sig av Internet som 
marknadsföringskanal för en produkt eller tjänst. Genom att hyra olika platser eller genom 
andra företags webbsidor försöker företaget förmedla ett kommersiellt budskap ut till 
kunderna med hjälp av en annons. Banners är en annons eller reklamruta i grafisk form som 
företaget betalar för att den ska visas på en relevant webbsida. Denna annons kan liknas med 
en vanlig annons i en tidning men skillnaden är att Internet erbjuder möjlighet att använda 
rörlig bild och ljud i kombination med text. Ofta är banners länkade till företagets hemsida så 
att kunden genom att klicka på den snabbt kommer till deras webbsida. Dessutom går det att 
se hur många som kommit till din hemsida genom att de som klickar på ett företags banners 
registreras. Annonser på Internet kan användas för att skapa medvetenhet, öka trafiken till 
företagets webbsida eller för att öka försäljningen av en produkt eller tjänst (De Pelsmacker et 
al., 2007, s. 498; Keller, 2008, s. 249). Många annonser används för att locka kunden att 
interagera med företaget på ett eller annat vis (Chaffey, 2009, s. 539). Online annonsering har 
visat sig vara mest effektivt när det är välriktade, det vill säga fångar upp rätt målgrupp. 
Därmed gäller det för företag att skapa en annons som påverkar och attraherar kunden. Det är 
även viktigt att annonsen är målinriktad för att företaget ska få bästa tänkbara resultat. Internet 
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erbjuder en rad tillvägagångssätt till att nå utvalda målgrupper. Till exempel genom Internet 
där användarens profil samt information om denne lagras vilket gör att marknadsförare kan 
välja att rikta sin marknadsföring mot en målgrupp med ett visst intresse, ålder eller någon 
annan variabel. (Kotler & Keller, 2009, s. 583; De Pelsmacker et al., 2007, s 501)  
 
Det finns en hel del olika sätt att annonsera online där storlek, utseende och kostnad skiljer sig 
åt. Några olika av dessa är pop-ups, vilket är en typ av banners som uppkommer i ett separat 
fönster när konsumenten besöker en webbsida. Ytterligare en variant är Interstitials vilket 
innebär att en annons temporärt uppkommer när kunden laddar upp en ny webbsida. Dessa 
kan ibland täcka hela webbläsaren men oftast en bara en del av denna. Dessa två exempel av 
online annonsering har visat sig ha en hög klick grad men också den typen av annons som ofta 
upplevs som irriterande för kunden. Den vanliga rektangulära banners som beskrivits 
inledningsvis är det som fortfarande dominerar marknaden. På grund av Internet och olika 
sociala nätverk så fortsätter annonsering på nätet att öka. Detta då fler idag använder Internet 
än tidigare vilket möjliggör för företagen att nå en bred publik på ett effektivt sätt. ( De 
Pelsmacker et al., 2007, s. 499; Caffey et al., 2009, s. 635) 
 
Video Ads 
Videomarknadsföring är i dag det digitala medium som ökar snabbt på nätet och tros fortsätta 
öka. Detta är ett effektivt verktyg för att nå ut till kunderna (Keller, 2008, s. 250). Se bara på 
YouTube och den framgång de haft på Internet. Mitsubishi´s Super Bowl annons 2004 var en 
av de första Online annonserna samt otroligt lyckad. Deras reklam avslutades med ett 
dramatiskt slut med meddelande om att fortsättningen kunde ses på Internet. Detta drog 
närmare en miljon besökare varav cirka 70 procent valde att se annonsen igen (Keller, 2009, 
s. 250-251). Fördelen med denna typ av annonser är att de är lätta att spåra och företag kan se 
hur länge och vad kunden gör. Online ads blir ett underhållande interaktivt media för 
Internetanvändare. Genom användarvänliga webbsidor likt Youtube och MySpace Video kan 
kunder och annonsörer ladda upp specifika annonser och videos för Internet och därmed dela 
detta med ett stort antal människor (Kotler & Keller, 2009, s. 583). Denna typ av annons har 
visat sig mer attraktiva än andra typer av annonser online. Videoannonsering har idag funnit 
en ny nisch i mobiltelefoner, iPods med mera där nedladdning av film är möjligt. Problemet 
ligger i hur företagen ska få kunderna att anta detta och vilja ladda ned dessa. (Keller, 2008, s. 
250; Kotler & Keller, 2009, s. 583) 
  
Online events 
Events marknadsföring är en metod där företagen skapar ett eget events med aviskt att 
kommunicera ett budskap. Likaså kan företagen välja att sponsra olika events tillexempel 
fotbollscuper, tävlingar med mera för att interagera med kunderna. Events marknadsföring är 
något som idag blivit vanligare på Internet och ett effektivt verktyg för företagen att 
interagera med kunden. Syftet bakom ett events kan skilja sig åt men några av dessa är att 
skapa varumärkesmedvetenhet till företaget eller en produkt, skapa en erfarenhet till 
varumärket eller identifiera sig med en viss målgrupp eller livsstil. Victoria Secret ett känt 
varumärke som tillverkar underkläder, var bland de första att introducera ett events på 
Internet. Detta skedde så tidigt som 1999 och bestod i en Webbaserad modeshow. Denna blev 
otroligt populär och ett stort antal människor kom att se den. (De Pelsmacker et al., 2007, s. 
501; Keller, 2009, s. 512, 561) 
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E-mail marketing  
E-mail marknadsföring innebär att marknadsföraren sänder e-mail till kunder med 
information om ett varumärke (produkt/tjänst). Ett effektivt tillvägagångssätt för företag som 
vill nå kunden genom direkt marknadsföring. Internet har till skillnad från traditionell direkt 
marknadsföring såsom adresserade brev, möjliggjort att detta kan ske på ett snabbare, mer 
flexibelt och till en lägre kostnad än tidigare. Dessutom är det lättare att kundanpassa och 
skicka individualiserad information till kunden. Även att sända information till större grupper 
kan ske på ett mer effektivt sätt och till en lägre kostnad genom Internet. Ytterligare en fördel 
är att kunderna snabbt kan ge respons tillbaka till företaget i motsats till traditionell 
markandsföring som kan ta veckor att få respons. Likaså har det visat sig att e-mail 
fortfarande är det media som används flitigast på Internet, något som kan bero på att det 
erbjuds gratis av bland annat företag som Google och MSN. En nackdel med e-mail 
marknadsföring är att kunden om den inte vill ha reklam till sin e-mail kan välja att sålla bort 
reklam som de ser kommer från olika företag. Därför är det viktigt att företaget lyckas 
anpassa marknadsföringen till kunden, ger kunden en orsak till att svara, erbjuder kunden 
något i mail och förenkla för kunden att avsäga sig information om denna vill det. Detta då 
kunden vill ha en rolig och spännande upplevelse på Internet. Om kunden är nöjd sprider 
denna information vidare till cirka tio vänner. En missnöjd kund sprider det dåliga budskapet 
till det dubbla. (De Pelsmacker et al., 2007, s.507-508; Kotler & Keller, 2009, s. 584-585; 
Chaffey, 2009, s. 550-551)  
 
E-sampling and E-couponing  
Traditionellt har olika prov och kuponger delats ut på köpgator, via events, olika tidningar och 
magasin med mera. Idag kan marknadsförare genom Internet erbjuda kunden kuponger, gratis 
prov och på så sätt locka till att testa ett varumärke. Exempelvis erbjuds kunden via e-mail att 
ladda ner kuponger som sedan kan användas i butik eller ladda ner demoversioner såsom spel 
och musik gratis. Detta är ett bra sätt att skapa medvetenhet samt locka kunden till att testa ett 
varumärke eller till inköp. Även att en nöjd kund väljer att rekommendera varumärket till sina 
vänner och familj är stor om kunden är nöjd. Kuponger kan erbjudas via en hemsida eller e-
mail och därmed en lägre kostnad för företaget än traditionella kuponger, vilket innebar en 
högre kostnad i form av tryckning och distribution. Eftersom kundernas shoppingvanor på 
nätet kan spåras och kontrolleras genom cookies, möjliggör det för företag att anpassa e-
kuponger och gratis prov efter olika målgrupper. Internet kan därmed erbjuda marknadsförare 
att nå ut till kunder som de annars inte hade nått. Till exempel de som inte har någon 
dagstidning eller inte orkar klippa ut kuponger ur tidningen. (De Pelsmacker et al., 2007, s. 
506; Chaffey et al., 2009, s. 634-635).   
 
Online contest and sweepstakes  
Tävlingar och lotterier på Internet kan liknas med Online spel där kunden uppmanas att 
interagera med företaget och dess varumärke. Denna typ av marknadsföring är effektiv när 
företaget vill skapa entusiasm, varumärkes igenkännedom och skapa lång variga relationer till 
kunderna. En tävling bör därför väcka intresse och kräva att deltagaren interagerar med 
företaget. Till exempel hade bryggeriföretaget Heineken en tävling där deltagarna 
uppmanades att vara kreativa och designa ett eget bidrag på en ölbricka. Nyckeln till att 
lyckas blir att kunna anslå kunden ett värde av något slag beroende på målet med tävlingen. 
Om företagets syfte är att skapa en kunddatabas bör företaget erbjuda en av företagets 
produkter som pris. Detta gör att företaget kommer attrahera rätt målgrupp det vill säga de 
som kan och vill köpa företagets produkter. Likaväl bör priset i sig skapa värde för kunden i 
någon form för att kunden ska ta sig tid att bidra samt registrera sig. Likaså bör ett värde 
finnas för att det ska leda till att de som deltar sprider detta vidare till vänner och familj. 
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Tävlingar Online är otroligt populärt och ett bra sätt för företag att interagera med kunderna. 
(De Pelsmacker et al., 2007, s. 506)  
 
Advargames and online games 
Genom online spel och reklamspel kan företaget marknadsföra sitt varumärke på ett 
underhållande och roligt sätt. Marknadsföraren vill på detta vis interagera varumärket med 
kunden och skapa en positiv erfarenhet av detta, vilket levereras inbakat i spelet. Reklamspel 
kan i användas för att lära kunden om de fördelar som varumärket innebär. Även att öka 
medvetenheten och kunskap kring varumärket är möjligt genom att låta detta bli det centrala i 
reklamspelet. Nackdelen med online spel och reklamspel i marknadsförings syfte är att det är 
dyrt att använda. (De Pelsmacker et al., 2007, s. 502-503)  
 
Viral marketing 
Viral marknadsföring är en marknadsföringsmetod som bygger på marknadsföringsbegreppet 
“word-of-mouth” och innebär att information sprids på Internet. I denna metod används ett 
antal tekniker för att sporra användare till varumärket att sprida information vidare till vänner 
och familj. Ofta förknippas viral marknadsföring med e-mail där företag uppmanar kunden att 
sprida budskapet vidare till sina vänner och bekanta. Ett annat tillvägagångssätt är genom sms 
marknadsföring. Viral marknadsföring eller virus marknadsföring som det ofta kallas drar 
fördel av Internet och att ett budskap kan spridas till miljoner ”offer” otroligt snabbt (Jobber 
& Fahy, 2009, s.269). Detta innebär att information kring ett varumärke sprids från en person 
till en annan genom e-mail, Communitys med mera. Om man lyckas med en effektiv viral 
marknadsföringskampanj kan effekterna bli extremt positiva. Till exempel innebär det att när 
“bollen är i rullning” och budskapet sprids att kostnaderna för marknadsföring blir minimala. 
Nackdelen med Viral marknadsföring är att det innebär ett stort risktagande för företagen. Det 
finns ingen garanti för att det företaget vill kommunicera kommer att spridas så som de avser 
när det gäller Internet. Likaväl som positiv word-of-mouth kan spridas otroligt snabbt på nätet 
så kan negativ marknadsföring göra detsamma. Viral marknadsföring kräver att företagen har 
en bra idé som väcker uppmärksamhet eller uppseendeväckande på något sätt. Detta kan ske 
genom annonsering, video, roliga foton, meddelande eller genom någon annan aktivitet. (De 
Pelsmacker et al., 2007, s. 503; Chaffey, 2009, s. 559-660) 

Buzzmarketing 
Buzzmarknadsföring är en form av viral marknadsföring och kan liknas med word-of-mouth. 
Detta är ett sätt att sprida information om företagets produkt eller tjänst elektroniskt från en 
person till en annan på Internet. Förenklat är buzz organiserad word-of-mouth där företagen 
ger konsumenterna något att ”surra” om. Buzz är därmed inte något som händer ett företag 
utan på initiativ från ett företag. För att skapa ett kraftfullt buzz krävs ofta att det någonting 
nytt, spännande eller häpnadsväckande som väcker uppmärksamhet och i sin tur skapar ett 
buzz. Ett exempel där buzz är vanligt är bloggar på Internet där individerna i realtid ger sina 
synpunkter och rekommendationer i sina webbdagböcker. Detta genom att företag mot 
betalning får bloggare att sprida deras information via dess bloggdagbok. Bakom detta står 
den teknologiska utvecklingen som möjliggjort för buzzmarknadsföring och att information 
idag kan spridas otroligt snabbt och på ett effektivare sätt. Första steget i Buzzmarknadsföring 
blir således att identifiera trendsättare som tidigt tar sig an ny teknologi och idéer som kan 
sprida informationen vidare. Dessa personer har en förmåga att påverka individer inom sitt 
sociala nätverk och på så vis föra varumärket vidare. Det är inte ovanligt att mindre företag 
kan komma att klarar sig på att endast använda word-of-mouth och buzzmarknadsföring. 
Detta då det är en effektiv metod, kunden upplever budskapet mer trovärdigt samt att kunden 
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inte alltid uppfattar det som sprids som reklam. (De Pelsmacker, 2007, s. 248; Jobber & Fahy, 
2009, s. 270, 271; Keller, 2008, s. 265; Chaffey et al., 2009, s. 556)   
 
 
3.5 Företagets marknadsföringsmål 
 
Det är viktigt att ett företag har ett tydligt marknadsföringsmål samt utifrån detta anpassa 
olika aktiviteter och verktyg (De Pelsmacker et al., 2007, s. 495 ). Marknadsföringsmålen ska 
ligga till grund för beslutsfattande och ge vägledning i beslut om fördelning av företagets 
olika medel såsom kommunikationsmål, produktmål, distributionsmål. Om det inte finns 
tydliga marknadsföringsmål vet företaget inte heller om resultatet som erhålls är bra eller 
dåligt (Mårtenson, 1994, s. 107). Vidare menar Hultman & Sanner (1999) att små och 
medelstora (SME) företag ofta inte har en marknadsförings plan överhuvudtaget. Om ett SME 
företag har en marknadsplan så är det då ofta ett väldigt strukturerat företag. Att ett mindre 
företag inte har detta beror dels på att företaget ofta inte har nog med resurser samt kunskap 
kring marknadsföring som större företag oftare har. Men också att SME företag, på grund av 
sin storlek har en annan närhet till marknaden där länken mellan beslut och agerande blir 
betydligt kortare. Det gör att en marknadsplan ibland kanske inte blir lika verkningsbart som i 
ett stort företag med mer resurser eller att beslut kring marknadsföring fattas och genomförs 
av en och samma person (Hultman & Sanner, 1999, s. 37-41, 88, 91). De Pelsmacker et al., 
(2007) & Mårtenson (1994) menar vidare att det finns fyra mål som ett företag bör anta och 
ligga till grund för val av digitala verktyg och aktiviteter som företaget ska använda sig av. 
Dessa fyra mål är att skapa varumärkesmedvetenhet, skapa eller förändra varumärkesimagen, 
skapa köpavsikter eller skapa lojalitet. Hur företaget väljet att kommunicera dessa ut till 
kunden bör förankras i företagets marknadsföringsmål samt utgå från tre problem, vad vill vi 
säga, hur ska vi säga det och vem ska säga det. Om företaget lyckas kommunicera på ett 
effektivt sätt kan det resultera i att inte bara ett mål utan att flera av dessa mål uppnås. Det är 
viktigt att företagens kommunikationsmål utgår från vilka marknadsföringsmål som företaget 
har för att lyckas med att uppnå detta. (De Pelsmacker, 2007, s. 495; Keller, 2009, s. 517; 
Mårtenson, 1994, s. 107-121) 
 
Skapa varumärkesmedvetenhet 
Genom att försöka synas med sitt varumärke där konsumenterna är skapas en medvetenhet 
hos kunden. Om en kund inte vet att ett varumärke existerar eller varför det är ett bra 
alternativ för dem så leder det inte till något inköp. På så vis kan konsumenten när behovet 
eller begär uppstår koppla detta till det specifika varumärket samt välja att göra ett inköp. För 
att skapa varumärkesmedvetenhet lämpar det sig bäst att använda online annonserig, 
sponsorship, genom spel samt viral marknadsföring. (De Pelsmacker et al., 2007, s. 495; 
Mårtenson, 1994, s. 107-120; Keller, 2009, s. 517) 
 
Skapa, bevara eller förändra varumärkesimage och varumärkesattityd 
Genom att definiera, förstärka nuvarande eller förändra de associationer som kopplas till 
varumärket så kan företaget särskilja sig från sina konkurrenter. Likaså kan detta förstärka 
kundernas kunskap och omdöme om varumärket. En kund vill köpa ett varumärke som de har 
en attityd till. Detta skapas på bästa sätt genom en hemsida för varumärket samt olika online 
tävlingar och online spel. (De Pelsmacker et al., 2007, s. 495; Mårtenson, 1994, s. 120) 
 
Skapa köpavsikter 
Innebär att företaget försöker attrahera kunder till varumärket. Fokus blir att få nya kunder att 
vilja prova produktkategorin eller försöka få konkurrenters kunder att byta varumärke. Det 
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handlar därmed om att stimulera kunderna till ett försök exempelvis genom att erbjuda 
kuponger på olika produkter och tjänster eller provtillfällen. För att uppnå detta mål så anses 
mobil marknadsföring, e-mail marknadsföring, online tävlingar, e-kupong eller e-sampling 
vara de mest effektiva verktygen för att locka till ett köp. (De Pelsmacker et al., 2007, s. 495; 
Mårtenson, 1994, s. 120; Keller, 2009, s. 517) 
 
Skapa lojalitet 
Företaget har som mål att försöka öka antalet nöjda och plikttrogna köpare. Det genom att 
försöka inverka på kundernas köpbeteende med syftet att skapa en relation. Att sträva efter 
kundlojalitet är en kostnadseffektiv strategi, då forskning visat att det är cirka sex gånger så 
dyrt att försöka attrahera nya kunder än att arbeta för att behålla nuvarande kunder i företaget. 
För att lyckas utveckla och behålla varumärkeslojalitet är e-mail, en hemsida för varumärket, 
virtuella Communitys samt tävlingar lämpliga online. (De Pelsmacker et al., 2007, s. 495)  
 
Genom att anpassa de aktiviteter och verktyg efter det mål företaget har uppnår företaget 
bästa möjliga resultat (De Pelsmacker, 2007, s. 495; Mårtenson, 1994, s. 107). 
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4. PRAKTISK METOD 
 
I detta kapitel följer en beskrivning kring själva utförandet av denna forskningsstudie. Syftet 
med detta är att ge en tydlig bild samt förståelse av hur urvalet skett samt hur 
intervjuprocessen genomfördes. Kapitlet kommer därmed att innefatta delar såsom urval, 
access, standardisering och strukturering, konstruktion av intervjumall och 
intervjuförfarandet. I slutet av detta kapitel presenteras sanningskriterierna, trovärdighet och 
äkthet.  
 
 
4.1 Urval 
 
Denna studies urval har skett genom ett icke sannolikhetsurval i form av ett 
bekvämlighetsurval. Detta innebär att forskaren väljer de enheter som finns tillgängliga eller 
kan nås på ett enkelt sätt, relevanta för studien. Vidare menar Holme och Solvang (1997) att 
detta kanske inte ger en representativ undersökning men fortfarande generera intressant data 
för studien (Holme & Solvang, 1997, s. 183; Bryman & Bell, 2005, s. 124).  
 
Som daglig användare av Facebook föll det sig naturligt att urvalet av företag skedde 
därigenom. Utifrån min egen profil och mina tillagda vänners profiler valdes tre företag ut. 
Det visade sig finnas en hel del företag, stora som små som marknadsför sig via Facebook. 
Endast de företag som fanns lokaliserade inom räckhåll valdes ut på grund av den 
tidsbegränsning som denna studie har. Likaså valdes mindre företag ut för att anpassas denna 
forsknings frågeställning och syfte att undersöka varför småföretag marknadsför sig via 
Facebook. Enlige EU:s definition av småföretag är det företag med 10-49 stycken 
heltidsanställda och en omsättning som understiger 7 miljoner euro (Europa, 2010). Genom 
hjälp från mina vänner och min statusuppdatering på Facebook inkom en hel del tips om 
småföretag som marknadsför sig på Facebook. De tre företag som valdes ut för denna studie 
är alla verksamma inom tjänstesektorn i Umeå, Vilhelmina samt Kittelfjäll. För att erhålla en 
tydligare och mer djupgående bild av problemkomplexet, valdes tre företag inom samma 
bransch. Vidare har urvalet skett med utgångspunkt från undersökningens ämnesval, syfte och 
frågeställning. Det blir därför viktigt att de företag som väljs ut faktiskt marknadsför sig på 
Facebook i nuläget för att erhålla god information i ämnet. Jag är medveten om att detta urval 
kan ha påverkat mitt resultat då det skett utifrån mitt egna sociala nätverk på Facebook, samt 
att det kan ha lett till missvisande slutsatser. Dock anser jag inte urvalet snedvridet eller 
missvisande på något sätt utan representativa för denna forskning då samtliga är aktiva på 
Facebook i nuläget. Inte heller att detta urval påverkat min studie felaktigt i någon större 
utsträckning, då jag valt att använda en semi-strukturerad intervju för samtliga respondenter. 
Att försöka finna företag på annat vis än genom Facebook hade inte bara varit svårare utan 
också väldigt tidskrävande. Det då många företag inte marknadsför sig via andra kanaler om 
att de finns på Facebook. Resultatet som erhölls över småföretag som marknadsför sig på 
Facebook i och runt Umeå, anser jag hade sett i stort sett likadan ut som den som erhölls via 
Facebook. Syftet med urvalet är att försöka välja enheter representativa för tjänstesektorn, 
vilket kunde uppnås genom detta tillvägagångssätt. 
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4.2 Access 
 
Access eller tillträde är ett av de viktigaste stegen i en undersökning och avgörande för att ge 
svar på den frågeställning som studien har (Bryman & Bell, 2005, s. 336). Genom Facebook 
och mitt personliga sociala nätverk kunde jag relativt snabbt lokalisera ett antal småföretag i 
och runt Umeå som marknadsför sig på Facebook. Det visade sig att några av de företag som 
tillfrågades inte hade tid att ställa upp eller möjlighet först vid ett senare tillfälle, varav de inte 
var aktuella för denna studie. Så på grund av denna studies tidsbegränsning, valdes tre andra 
småföretag ut som ville ställa upp i en intervju. Av dessa företag är ett verksamt i Umeå, ett i 
Vilhelmina och det tredje i Kittelfjäll. Genom att träffa respondenterna på en plats vald av 
dem kan detta ge en större trygghet. Därför valde jag att genomföra samtliga tre intervjuer på 
respektive ort, vid en tidpunkt vald av respondenterna själva. Intervjuerna genomfördes sedan 
i en lokal inom företagens verksamhet.  
 
 
4.3 Standardisering och strukturering 
 
När vi talar om standardisering menar vi i den grad frågorna och situationen är detsamma för 
alla intervjuade, vilket är upp till intervjuaren att bestämma. Hög grad av Standardisering 
innebär att det inte finns någon variation och att frågorna är exakt samma för samtliga 
intervjuade. Enkäter är ett exempel där frågorna har en hög grad av standardisering. Låg grad 
av standardisering innebär att intervjuaren är mer flexibel i sitt tillvägagångssätt och att 
frågorna är flexibla och kan anpassas till respondenten (Trost, 2005, s. 19-21; Patel & 
Davidsson, 1994, s. 60-63). 
 
Med strukturering däremot menas två helt skilda företeelser. Dels i vilken grad frågorna anses 
vara strukturerade, det vill säga hur respondenten tillåts tolka frågorna själv. Öppna 
svarsalternativ tillåter tillexempel respondenten att bestämma vilken struktur svaren får, 
medan slutna frågor har förutbestämda svar bestämt av intervjuaren. Det gör att låg grad av 
strukturering tillåter respondenten att tolka frågorna själva och tolka dem helt fritt (Trost, 
2005, s. 19-21; Patel & Davidsson, 1994, s. 60-63). Men enligt Trost, (2005) har strukturering 
även en annan innebörd där graden av strukturerad/ostrukturerad även innebär till vilken grad 
studien handlar om ett område och inte flera. Om studien rör sig inom ett välavgränsat område 
anses studien ha en hög grad av strukturering. Därmed kan graden av strukturerad kopplas till 
båda termerna, dels hela datainsamlingen men även frågornas karaktär (Trost, 2005, s. 19-21).  
  
Denna kvalitativa forskning kommer att kännetecknas av en hög grad av strukturering och låg 
grad av standardisering. Frågorna ställdes utifrån den färdigkonstruerade intervjumallen till 
samtliga respondenter där syftet vara att följa ordningen i mallen. Dock gavs det under 
intervjuerna utrymme för ändringar av frågornas ordningsföljd utifrån hur respondenterna 
svarade. Likaväl ställdes vissa följdfrågor under intervjun när det behövdes. Vidare kommer 
denna kvalitativa intervju att hålla sig till samma ämnesområde, vilket gör att respondenterna 
inte tillåts tolka frågorna i allt för stor utsträckning. Något som också visar på en hög grad av 
strukturering är att respondenterna inte hade några som helst problem med att förstå eller 
tolka de frågor som ställdes.  
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4.4 Konstruktion av Intervjumall  
 
Hela denna intervjuundersökning har genomförts med utgångspunkt i Kvales sju 
intervjustadier, vilka betonar att forskaren bör se till hela processen vid genomförandet av en 
kvalitativ intervju. De olika stegen i processen är tematisering, design, Intervjuandet, 
överföring till berarbetningsbar form, bearbetning och analys samt resultat (Trost, 2005, s. 28-
29). Jag har därför med utgångspunkt från Kvales sju steg valt utforma en egen modell över 
mitt tillvägagångssätt (figur 8). Undersökningens frågeställning och syfte ligger till grund för 
hur intervjumallen kom att konstrueras, likaså de teorier som presenterats i teorikapitlet. 
Teorierna indelades sedan i fyra olika teman/kategorier där frågorna utformats utifrån detta. 
De olika kategorierna är företagets syfte och mål, möjligheter och svårigheter, företaget och 
användaren, aktiviteter och verktyg. Denna indelning gjordes för att underlätta för 
insamlandet av data men även för det fortsatta arbetet i form av bearbetning samt analys.      

Utifrån teori utformat  
Intervjumallen   

Insamling av 
primärdata 

Transkribering 
av insamlad data 

Sammanställning 
av Empiri 

Analys och 
Resultat 

 
Figur 8. Förklaring av tillvägagångssätt av intervjuundersökning (Kvale, 1996). 
 
Vidare bör en intervju utformas med frågor av olika kategorier, där några som borde ingå är 
inledande frågor, uppföljningsfrågor, indirekta frågor och direkta frågor (Bryman & Bell, 
2005, s. 370). Inledningsvis ställdes frågor kring antalet anställda, affärsidé med mera för att 
skapa en trygghet och ett förtroende inför intervjun. Därefter ställde frågor om varför 
företagen marknadsför sig via Facebook, vilka målen är med det samt syftet bakom detta. 
Även frågor hur de arbetar för att uppnå detta mål ställdes samt om Facebook är den 
huvudsakliga marknadsföringskanalen eller ett komplement till något annat. Vidare ställdes 
frågor kring ryktesspridning samt möjligheter och svårigheter med Facebook som 
marknadsföringskanal. Det för att se hur företagen ser på detta fenomen samt hur de använder 
sig av detta på Facebook. Sedan kom intervjun att övergå i frågor om företagens syn på 
användare och dess roll i den värdeskapande processen. Frågor som ställdes var hur de 
interagerar med sina användare, hur de skapar värde för sina användare samt vilka fördelar 
och nackdelar de ser med att interagera med sina användare. Även frågor kring hur företaget 
ser på relationer och hur de försöker skapa en relation till kunderna ställdes till 
respondenterna. Avslutningsvis ställdes frågor kring vilka verktyg och aktiviteter företaget 
använder sig av i sin marknadsföring på Facebook, samt hur anpassade dessa är de mål de har 
med sin marknadsföring.  
 
I intervjumallen valde jag även att formulera vissa frågor om nästan samma sak för att på så 
sätt försöka ringa in svaren. Detta resulterar i att mer tillförlitlig data kan erhållas samt att svar 
kan ringas in (Trost, 2005, s. 17). Tillexempel ställde jag en fråga om hur de interagerar med 
sina användare på Facebook, för att lite senare fråga vilka aktiviteter och verktyg de använder 
för att interagera med sina användare.   
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4.5 Intervjuförfarandet med företagen  
 
Första kontakt med småföretagen skedde via Facebook och den meddelande funktion som 
finns i form av mail. Endast ett av småföretagen kom att kontaktas via ett telefonsamtal. Till 
en början redogjordes för undersökningens syfte och mål för att på så vis väcka intresse hos 
företagen till att delta. De företag som visade intresse kompletterades sedan med ett nytt 
meddelande, innehållande rikligare information kring studiens syfte och mål. I detta mail 
bifogades även frågeformuläret för att ge en tydligare bild av vad studien avser att mäta samt 
ge respondenterna god tid att förbereda sig till intervjun. När det gäller val av tidpunkt fick 
respondenterna bestämma detta helt och hållet för att försäkra mig om att de hade tid att ge en 
så grundlig intervju som möjligt. I samtliga fall skedde det på respektive ort, Umeå, 
Vilhelmina samt Kittelfjäll. 
 
Jag har valt att använda en semi-strukturerad intervju där teorierna kom att indelas i olika 
kategorier. Utifrån dessa kategorier konstruerades en rad underfrågor som sedan ställdes vid 
intervjun. En semi-strukturerad intervju innebär att det finns en intervjumall med färdiga 
frågor men som under intervjuförfarandet tillåter flexibilitet. Det innebär att intervjuaren inte 
slaviskt behöver följa intervjumallen utan kan variera ordningsföljden samt när det behövs 
ställa uppföljningsfrågor. Vid behov kan intervjuaren även ställa nya frågor för att på så vis få 
ett rikare svar i frågan (Bryman & Bell, 2005, s. 362-363). Denna intervjumetod användes då 
jag ansåg den generera mer djupgående information när en har för avsikt att fördjupa sig inom 
ett ämne. Utifrån ämnesvalet ansåg jag denna mer passande än en strukturerad intervju där 
intervjuaren har en mer strikt intervjumall till hjälp. Den strukturerade intervjumallen innebär 
att intervjuaren följer frågorna mer strikt samt att följdfrågor bör undvikas. Det för att alla 
intervjuer ska ske på samma strukturerade vis (Bryman & Bell, 2005, s. 361). En semi-
strukturerad intervju anser jag därför ge mer fylliga och detaljerade svar i mitt val av ämne då 
en större flexibilitet ges. 
 
Intervjun inleddes med att ge information kring studien och hur den insamlade datan kommer 
att hanteras. Detta för att skapa en trygghet och ett förtroende för den kommande intervjun. 
Efter denna introduktion påbörjades intervjun med hjälp av intervjumallen vilket konstruerats 
för att ge högre trovärdighet till denna studie. Intervjumallen kom inte att följas strikt utan 
anpassades efter hur respondenterna svarade. Likaså fick respondenterna själva styra lite vilka 
områden som skulle få störst fokus så länge som alla områden täcktes in och att vi höll oss till 
ämnesvalet. Under intervjun ställdes en del följdfrågor för att ge djupare kunskap i frågan 
samt skapa en dialog med respondenten.  
 
Den första intervjun genomfördes med Andreas Johansson på Teatercafet i Umeå. Denna 
intervju genomfördes den 4 mars i en av TC´s lokaler, närmare sagt restaurangdelen. Det var 
efter lunchtid så det var väldigt lugnt vid tillfället och inga större störningsmoment. 
Respondenten är för tillfället ansvarig för Facebook sidan samt skapare av denna, vilket gör 
att han har god insikt i ämnet. Det gjorde att samtliga frågor kunde besvaras utan problem. 
Intervjun på TC tog 1 timme och 17 minuter att genomföra. Min andra intervju genomfördes 
med Sara Norman, ägare och ansvarig för marknadsföring för Hotell Vilhelmina. Även denna 
intervju skedde i en lokal inom verksamheten Hotell Wilhelmina. Den intervjuade Sara 
Norman, ägare och huvudansvarig för marknadsföringen har god insyn i verksamheten och 
kunde därmed besvara samtliga frågor. Denna intervju skedde torsdagen den 11 mars klockan 
15.30 och pågick under 1 timme och 26 minuter. Den sista intervjun ägde rum i Kittelfjäll 
med verkställande direktör Roger Wikström samt Mickael Englund ansvarig för 
marknadsföringen på Facebook. Även denna intervju skedde inom verksamheten i en av 
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Hotellets restauranger. Detta skedde efter lunchtid, vilket innebar att det var väldigt lugnt i 
restaurangen och att inga större störningsmoment förekom. Denna intervju skedde lördagen 
den 13 mars och tog 1 timmen och 31 minuter att genomföra. 
 
Samtliga intervjuer kom att spelas in på godkännande av respondenterna. Detta gjorde att jag 
kunde fokusera och vara uppmärksam på vad respondenterna svarade och slapp därmed 
anteckna under själva intervjun. Att banda intervjun gjorde det lättare att återge till vad som 
sades samt återigen lyssna på intervjuerna när det behövdes. Direkt efter var och en av 
intervjuerna valde jag att transkribera dem för att underlätta för fortsatta arbetet. Detta var en 
tidskrävande process men underlättade vid sammanställningen av intervjuerna samt vid 
analysen. Alla tre intervjuer genomfördes under samma vecka på respektive ort, vilket innebar 
en del resande för att träffa två av respondenterna. 
 
 
4.6 Sanningskriterier 
 
Validitet och reliabilitet används i kvantitativa forskningsstudierna för att styrka studiens 
trovärdighet och giltighet. Dessa kriterier anses dock inte relevanta för den kvalitativa studien 
utan det finns andra som anses mer passande, trovärdighet och äkthet. Där trovärdigheten 
omfattas av fyra kategorier närmare bestämt: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjligheten att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005, s. 307-308).  
 

4.6.1 Trovärdighet 
 
Tillförlitlighet innebär att forskaren försöker skildra verkligheten på ett korrekt sätt. Detta 
genom att påvisa att den data som samlats in gjorts på ett sätt som är seriöst och relevant 
utifrån studiens problemställning (Bryman & Bell, 2005, s. 307; Trost, 2005, s. 111-112). 
Studiens problemformulering och valet av metod i form av en semi-strukturerad intervju ger 
en ökad trovärdighet till denna studie. Manualen konstruerades i olika teman utifrån teorierna, 
där en rad underfrågor konstruerades utifrån dessa. Intervjumanualen kom sedan att användas 
när det vid samtliga intervjuer när det behövdes. Under intervjun om en rad följdfrågor att 
ställas för att erhålla relevant och djupgående information kring vissa frågor. Detta 
tillvägagångssätt ledde till att relevant information kunde samlas in samt bidra till hög 
tillförlitlighet. Samtliga intervjuer kom att spelas in samt transkriberas vilket möjliggjort för 
att lyssna på intervjuerna igen när behov funnits.  
 
Det andra trovärdighetskriteriet överförbarhet syftar till hur överförbar denna studie är till en 
annan miljö. Människan är inte statisk utan hela tiden deltagare och aktör i en process, varav 
en fråga inte nödvändigtvis behöver ge samma svar varje gång den givna frågan ställs (Trost, 
2005, s. 307, 112). Då detta är en relativt ny kanal gällande marknadsföring och en lärande 
process finns risken att svaren skulle skilja sig åt något om studien genomfördes igen. Dock 
tror jag inte svaren skulle skilja sig markant om andra småföretag intervjuats i nuläget. Det då 
många av de svar som erhölls visade på en hel del likheter mellan företagen vilket stärker 
trovärdigheten samt överförbarheten till andra företag. Likaså att de tre företagen som deltog 
är verksamma på olika orter styrker trovärdigheten, då de visade på en hel del likheter i deras 
svar. Syftet med denna studie är dock att eftersträva djup och inte först och främst bredd, 
vilket kan vara svårt i en kvalitativ studie inom denna tidsram. Men genom att tre intervjuer 
på över en timme vardera genomfördes gav det riklig och god information i ämnet och till stor 
del vara överförbart till andra småföretag. Dock anser jag att det hade gett en ökad 
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trovärdighet om fler intervjuer hade genomförts, något som inte var möjligt inom denna 
tidsram.  
 
Det tredje kriteriet pålitlighet är en motsvarighet till den kvantitativa forskningens reliabilitet, 
vilket innebär att forskaren ska inneha ett granskande synsätt. För att nå en hög grad av 
pålitlighet kan personer utifrån tillfrågas för att granska materialet under studiens gång eller 
när det är färdigställt (Bryman & Bell, 2005, s. 307). För höja pålitligheten i denna studie har 
jag flertalet gånger läst och bearbetat uppsatsen, samt låtit vänner med erfarenhet av forskning 
granska och läsa min uppsats. Allt för att försöka uppnå en ökad pålitlighet till studien.  
 
Det fjärde och sista trovärdighetskriteriet är möjlighet att styrka och bekräfta. Det innebär att 
det som forskare är viktigt att försöka säkerställa att denna har agerat i god tro, samt inte låtit 
personliga värderingar påverka studiens utförande och slutsatserna i undersökningen (Bryman 
& Bell, 2005, s. 307-308). Genom att under arbetets gång hela tiden försökt återkoppla till 
studiens problemformulering och syftet har jag försökt säkerställa detta. Likaså har det 
inledningsvis redogjorts för min förförståelse i ämnet samt hur det kan ha påverkat studien för 
att inte missleda läsarna. Att säga att denna studie är helt fri från egna värderingar är svårt och 
kan ha påverkat mig omedvetet. Dock anser jag mitt tillvägagångssätt och valet att 
transkribera samtliga intervjuer underlättat tolkandet och sammanställningen av empirin, samt 
att inte missförstå respondenterna. Givetvis kan vissa missförstånd eller misstolkningar av 
respondenterna ändå ha skett, men att min medvetenhet angående detta minimerar risken för 
att detta. 
 

4.6.2 Äkthet 
  

Med äkthet menar Bryman & Bell (2005) att informationen i studien bör skildra en 
rättvisande och korrekt bild av vad respondenterna anser (Bryman & Bell, 2005, s. 308).  
Samtliga intervjuer har skett med marknadsföringsansvarig för respektive företag för att 
erhålla en så hög grad av äkthet som möjligt inom ämnet. Likaså var de tre intervjuerna som 
genomfördes cirka en timme långa, vilket resulterade i en djupare förståelse och mer 
uttömmande svar om hur respondenterna tolkar sin verklighet och Facebook. Vidare har en 
hel del citat använts för att på så vis förmedla en mer rättvisande bild av hur respondenterna 
tolkat detta. Detta ger en äkthet, vilket annars är svår att förmedla genom en kvalitativ studie.  
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5. FACEBOOK 
 
I detta kapitel redogörs för vad Facebook är samt olika sätt för företag att marknadsföra sig 
genom Facebook. 
 
 
5.1 Vad är Facebook? 
 
Facebook är ett socialt nätverk eller Community där syftet är att umgås via Internet. Här kan 
användaren leta samt hålla kontakten med gamla vänner, arbetskamrater, släkt, kollegor med 
mera samt dela vald information med dem. Till skillnad från andra nätverk styr användaren 
själv vilken information som ska läggas upp samt vem som ska få tillgång till denna. Likaså 
kan användaren själv välja vilka den vill söka åt och därigenom skicka en förfrågan om att bli 
deras vän. Beslutet angående detta tas av den vän som fått denna likväl som användaren tar 
beslut när förfrågan kommer. Användarna kan sedan lägga upp meddelanden eller skriva på 
varandras ”anslagstavla”. Denna kan även välja att lägga upp bilder, film, skicka grafiska 
hälsningar, länka, spela spel, tävla med mera. Det finns även en funktion via Facebook som 
föreslår medlemmar att bli vän med utifrån profil, tillexempel att de går/gått på samma 
universitet eller delar intressen. Facebook består även av många olika intressegrupper inom 
olika kategorier såsom musik, utbildning etcetera. Vem som helst kan skapa en grupp på 
Facebook och sedan låta det spridas bland vänner och bekanta. Även olika grupper skapas för 
att marknadsföra sig själv, företag eller en produkt. Ett billigt sätt att marknadsföra sig då 
Facebook idag är gratis för alla användare. Detta blir därmed ett effektivt verktyg som 
underlättar att umgås, samt nå alla vänner på en gång när man vill delge dem något 
(Facebook, 2009). 
 
Facebook uppkom genom att en student vid namn Marc Zuckerberg tröttnat på att invänta 
skolans populära skolkatalog varje år. Därav bestämde han sig för att skapa en egen version 
av den på skolan Harvard University, USA. Genom hjälp av sina vänner startade han 2004 
The Facebook som efter bara en månad lyckats samla i stort sett alla skolans elever. Denna 
var i början endast till för skolans elever men då applikationen inte ägdes av skolan spred det 
sig snabbt vidare till andra universitet. Snart har även utvalda personer från Apple och 
Microsoft blivit insläppta. I augusti 2005 byts namnet till nuvarande Facebook genom att 
Zuckerberg gjorde ett uppköp av domännamnet, vilket innebar att under 2006 öppnas 
Facebook för allmänheten. Det enda kravet var att användaren ska vara över 13 år och ha en 
fungerande e-postadress. Facebook sprids snabbt och 2008 hade facebook intäkter på närmare 
300 miljoner kronor, där olika investerare varit den största källan. Idag däremot tjänar 
Zuckerberg pengar på annonsering där Facebook genom den kontroll de har på sina användare 
och dess profiler kan rikta reklam mot valda målgrupper. En dröm för de flesta 
marknadsförare idag. Dock har kritiken höjts mot Facebook då säkerheten sägs vara bristande, 
samt att de förbehåller sig alla rättigheter till att använda individens information som läggs 
upp. Även att det idag i stort sett är omöjligt att avsluta ett konto är kritik som riktats mot 
Facebook. Men trots all denna kritik är Facebook i dag en av världens mest använda sociala 
nätverk med över 400 miljoner aktiva medlemmar, varav cirka 3 miljoner i Sverige och 
antalet fortsätter att öka. En medlem använder i genomsnitt Facebook 25 minuter per dag 
(Facebook, 2009). Facebook är idag det näst största sociala nätverk online efter Myspace med 
49 miljoner besökare dagligen (Trusov et al., 2009). Under 2009 bestod den största ökningen 
av åldersgruppen 35-54 tätt följt av 55+. Dock är den största användargruppen fortfarande 
mellan 18-24 år (Facebook, 2009). 
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5.2 Olika sätt för företag att marknadsföra sig via Facebook 
 
Genom Facebook kan ett företag marknadsföra sig på en rad olika sätt. Ett av dessa är 
Facebook Ads som är ett annonssytem i tre steg där företaget kan bygga upp sin egen sida och 
genom denna sprida information om företaget viralt. Likaså kan företaget på detta sätt erhålla 
information om användaren. De tre stegen är: 
 
Facebook Pages- Detta är en sida som fungerar som en ordinarie Facebook sida/profil fast för 
ett företag eller organisation. Användaren kan finna företaget genom sina vänner eller genom 
en sökning av företaget på Facebook. Sidan tillåter sedan användaren att bli ett fan, skriva 
inlägg via profilen, ladda upp bilder samt värva nya medlemmar genom sin egna profil. På 
detta sätt kan information om företaget spridas på Facebook och de kan i sin tur erhålla 
värdefull information om användarna (Facebook, 2010). 
 
Social Ads – Är en funktion som hör ihop med Facebook pages och fungerar så att om en 
användare interagerar med företagets Facebook pages så sparas denna aktivitet på 
användarens News Feed. News Feed visar en användares aktiviteter på dennes egna Facebook 
sida vilket möjliggör för alla hans/hennes vänner att se detta. Denna aktivitet länkar också 
tillbaka till företagets Facebook page och ger därför möjlighet för företaget att dels synas men 
också sprida sig till fler användare (Facebook, 2010).  
 
Insights- Är en funktion för företaget att kunna föra statistik över antalet användare på sin 
Facebook Page samt antal klick på Social Ads (Facebook, 2010). 

Utöver de tre stegen ovan finns ytterligare sätt för företag att marknadsföra sig på Facebook. 
En av dessa är genom groups, vilket innebär att en grupp bildas inom en viss kategori såsom 
musik, nöje eller teknik. Vem som helst kan starta en grupp på Facebook samt välja om de vill 
synas globalt eller nationellt. Företag kan genom detta bjuda in användare till denna sida eller 
tillåta att vem som helst blir medlem. Genom sin grupp kan företaget sedan länka till sin 
hemsida, lägga upp bilder och användaren kan skriva inlägg. Events är också ett sätt för 
företaget eller användare att marknadsföra sig på. Detta innebär att de har möjlighet att bjuda 
in valda personer till en specifik händelse. Likaså kan företag använda sig av Facebook 
annonser där de själva bestämmer grafik, text och vilken målgrupp de vill nå ut till. Genom en 
annons kan företag annonsers ut deras hemsida, grupp eller händelse på Facebook på ett 
kostnadseffektivt sätt. Annonserna blir genom detta synliga för användarna när de är 
inloggade på sina profiler samt surfar på Facebook. Detta är en tjänst som företaget får betala 
för och inte gratis som Facebook Page. Dock innebär det en stor möjlighet för företag att hitta 
nya användare på Facebook genom detta (Facebook, 2010).  
 

 38



6. EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer de olika företagens verksamheter att citeras utifrån mina intervjuer, 
observationer men också utifrån deras hemsida samt sida på Facebook.  
 
6.1 Företag Teatercaféet 
 
Under våren 1994 renoverades det dåvarande Caféet vid namn Teatercaféet till att bli en bar 
och restaurang. I Umeå och av Umeåborna fick krogen namnet TC som fortfarande används. 
TC erbjuder idag sina kunder restaurang, bar samt nattklubbsverksamhet. Företaget har cirka 
13 stycken heltidsanställda och ungefär femtio deltidsanställda, vilket varierar beroende på 
säsong. TC hade under föregående år en omsättning på 17 miljoner kronor, vilket de under 
detta år förväntar öka till närmare 19 miljoner kronor. Företagets affärsidé är att ”ge sina 
gäster en trevlig och minnesvärd upplevelse. Maten, Servicen, det personliga bemötandet och 
miljön alltid skall hålla högsta kvalitet”. Företaget marknadsför nattklubben via Internet och 
sin hemsida, www.umea.fh.se, men också genom Facebook page samt en Facebook fan club. 
TC marknadsför däremot inte att de är aktiva på Facebook någonstans i nuläget, dock har de 
för avsikt att göra kunderna medvetna om detta genom att länka från deras hemsida. Även en 
del top banner eller sido banner på Vk har använts för att marknadsföra TC. Ansvarig för den 
marknadsföring som sker på Facebook idag är nattklubbsansvarige Andreas Johansson. Men 
även restaurangchef Johan Järvholm och vissa tjejer som genomför olika events på TC under 
fredagar har tillgång till sidan. Enligt Andreas Johansson har de varit verksamma på Facebook 
i mer än ett år men det är de senaste tre månaderna som marknadsföring skett aktivt. Det på 
grund av att TC tidigare lät externa aktörer marknadsföra detta via sina egna Facebook pages. 
I nuläget sköter TC all marknadsföring av vad som händer o och sker på nattklubben. I 
nuläget är det alltså endast TCs nattklubbverksamhet som marknadsförs via Facebook. 
Därmed sker ingen marknadsföring av baren eller restaurangverksamhet via denna kanal för 
tillfället men något de funderar på att implementera i framtiden. Den 6 maj 2010 hade 
företaget således 753 stycken användare på sin sida (Teatercafet, 2010; Facebook, 2010).     
 
 
6.2 Företag Hotell Kittelfjäll 
 
Hotell Kittelfjäll är en vintersportsanläggning som byggdes och startades 1955. Hotellet ligger 
mitt i Lappland och består egentligen av en liten by med cirka 100 invånare. Redan 1995 
påbörjade den nuvarande ägaren Patrik Berg sitt uppdrag med att driva denna anläggning och 
året därpå anställdes Jan Forsgren. Under 1999/2000 bildade Patrik Berg och Jan Forsgren det 
nuvarande bolaget Fjällaktiviteter AB samt förvärvade anläggningen. Idag ägs och drivs 
företaget av Jan Forsgren och Patrik Berg. Från och med hösten 2009 är Roger Wikström VD 
för Hotell Kittelfjäll. Hotellet ligger centralt placerat i skidsystemet och tillåter skidåkning 
ända fram till dörren. Hotellet erbjuder således en rad olika boenden från skidåkarrum till 
hotellrum eller stugor, vilket innebär 388 bäddar totalt. Lika brett är utbudet av aktiviteter där 
skidåkning, skidskola, Heliski, skoteruthyrning, Bastu & relax, längdskidåkning, nattklubb 
samt café och restaurang verksamhet erbjuds i dag. Hotell Kittelfjäll har i nuläget cirka 12 
årsanställda och ungefär trettio säsongsarbetare. Hotell Kittelfjälls affärsidé är enligt VD:n 
Roger Wikström att ”erbjuda bra skidåkning till alla typer av skidåkare”. Under detta år, 
2010, beräknar Fjällaktiviteter AB att omsätta närmare 25 miljoner kronor, vilket Roger 
Wikström säger är en ökning med 2, 5 miljoner från föregående år. Detta påpekar han att detta 
även omfattar verksamheten Sjöbris i Umeå, vilket de driver under sommarperioden. Enbart 
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Hotell Kittelfjäll räknar med att omsätta cirka 18 miljoner kronor under detta år, vilket är en 
ökning med en miljon från förgående år. Företaget marknadsför sig på Internet genom 
framförallt sin hemsida, www.kittelfjall.com, men även genom Facebook där de funnits sedan 
november 2009. Kittelfjälls Facebook sida ansvarar Mikael Englund för, vilket anlitas externt 
för detta. Men även Roger Wikström samt ägaren Patrik Berg har tillgång till deras Facebook 
sida. Vidare marknadsför sig Kittelfjäll genom olika researrangörers hemsidor såsom Skiu2.se 
och activeski.se där de erbjuder olika reseerbjudanden. Genom sin hemsida på Internet 
försöker företaget göra kunderna medvetna om att de har en Facebook sida samt att de säljer 
resor genom andra externa researrangörer. I övrigt arbetar företaget inte med några andra 
kanaler för att öka medvetenheten om att de finns på Facebook. Den 6 maj 2010 hade Hotell 
Kittelfjäll 3736 stycken tillagda vänner på sin sida (Kittelfjäll, 2010; skiu2, 2010; Active Ski, 
2010; Facebook, 2010). 
 
 
6.3 Företag Hotell Wilhelmina 
 
Hotell Wilhelmina är ett konferens- och nöjeshotellet beläget i södra Lappland. Hotellet ligger 
centralt i Vilhelmina och har idag 64 rum med 128 bäddar, 6 konferensrum, biljardrum, spa 
och relax avdelning, solarium och gym. Utöver detta erbjuder Hotell Wilhelmina nöjen såsom 
nattklubb, dans med supé samt lunch och restaurangverksamhet. Idag ägs och drivs företaget 
av familjen Norman, bestående av Ida, Sara, Björn samt Ebba Norman. Sara Norman är den 
som är huvudansvarig för all marknadsföring som sker, således huvudansvarig även för 
Facebook. Vid vissa speciella events öppnas sidan upp för fler administratörer, oftast externt 
ansvariga för eventen. Företaget har i nuläget 13 stycken heltidsanställda och mellan trettio 
till fyrtio stycken deltidsanställda, vilket varierar beroende på säsong. Enligt Sara Norman 
beräknar företaget att detta räkenskapsår uppnå en omsättning på drygt 13 miljoner kronor. 
Företagets övergripande affärsidé är att ”Erbjuda närmarknaden Nöjen, Dag-spa, 
Konferenslösningar och Restaurangtjänster av hög kvalitet med god service till rimligt pris. 
Vi skall också erbjuda tillresande turister, konferensgäster och weekendgäster från Europa 
och Sverige fullständiga paketresor där Hotell Wilhelmina fungerar som ett resort eller 
konferensort”. Utöver detta har Hotell Wilhelmina även en mission, vilket lyder så här ”vi ska 
bidra till att skapa ett levande Vilhelmina där människor trivs och vill stanna kvar genom att 
erbjuda avkoppling, nöjen & restaurangtjänster till Vilhelminaborna. Vi ska också 
marknadsföra Vilhelmina som ort genom att uppmuntra till entreprenörskap och stötta 
kulturverksamhet.” I nuläget marknadsför sig Hotell Wilhelmina på en rad olika sätt på 
Internet såsom Vilhelmina bloggen, twitter, hemsidan och Facebook page. Men också genom 
andra hemsidor såsom västerbotten.net och upplevelsepresent.se där olika hotellpaket och 
andra erbjudanden återfinns. Dock är det bloggen, twitter och Facebook som företaget 
kontrollerar helt själva i nuläget. Att företaget finns på dessa kanaler är något de arbetar aktivt 
med för att kunderna ska bli medvetna om. Det genom att alla utskick som sker från företaget 
i form av mail och nyhetsbrev ska ge information kring att de finns på Facebook och twitter. 
Men även på hemsidan finns en länk till deras sida på Facebook för att skapa medvetenhet om 
detta. Likaså menar Sara Norman att alla rum som är för affärsresande ges information om det 
trådlösa nätverket samt Facebook och twitter. Hotell Wilhelmina skapade sin Facebook sida 
för ungefär ett år sedan och är i nuläget aktiva på sidan. Den 6 maj 2010 uppkom antalet 
användare till 1938 stycken (Hotell Wilhelmina, 2010; Facebook, 2010). 
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7. INTERVJUERNA MED FÖRETAGEN 
 
Under detta kapitel kommer jag att presentera den empiriska data, vilket erhållits från de tre 
intervjuerna med företagen Teatercaféet,  Hotell Wilhelmina samt Hotell Kittelfjäll.  
 
 
7.1 Facebook som marknadsföringskanal 
 

 7.1.1 Varför marknadsför sig småföretag via Facebook  
 
Kring frågorna om varför samt vad som påverkat företagen till att börja med marknadsföring 
på Facebook, skiljde detta sig något mellan de tre företagen. Det visade sig dock att det fanns 
två gemensamma anledningar till detta, vilket är att samtliga tre företag såg Facebook som en 
marknadsföringskanal för att nå ut till sina kunder och det i stort sett gratis. Utöver detta fanns 
det en del andra orsaker och anledningar till varför företagen valt att börja med 
marknadsföring på Facebook. 
 
Anledningen till att TC valde att börja med marknadsföring på nätet var att det är ett enkelt 
sätt att nå människor och att man på så vis når ut till rätt målgrupp. Även att Facebook är så 
otroligt stort och populärt idag var något som påverkade TC till att skapa en sida.  
  
”Genom Facebook når man personen direkt, det blir väldigt riktat. Det blir också jävligt lätt 
att komma åt människor. Men framförallt är det ju det att folk söker upp oss och vår sida” – 
Andreas Johansson, TC 
 
Att det är i stort sett gratis att marknadsföra sig på Facebook var något som påverkade 
Andreas Johansson till att börja med marknadsföring på Facebook. Tidigare har företaget 
använt sig av Apberget, en lokal ungdoms Community för att marknadsföra sina events. Men 
då detta kostade en hel del valde TC att sluta med detta. Likaväl ansåg de inte att de genom 
denna kanal nådde ut till den målgrupp de ville, vilket de anser att Facebook kan erbjuda. TC 
menar också att marknadsföring såsom radioreklam och annonser i Vk är oerhört kostsamt 
och inte vidare effektivt, vilket gjort att de sökt andra tillvägagångssätt för att nå ut till sina 
kunder. I början såg TC Facebook som ett komplement till övrig marknadsföring vilket de 
idag menar förändrats till att Facebook börjar ta över mer och mer av deras marknadsföring.  
 
”Den åldersgrupp som vi vill åt hänger på Facebook idag. Sedan så är Facebook en del av 
vardagen idag. Om jag ser till mig själv så kollar jag min personliga sida minst fyra gånger 
per dag.” – Andreas Johansson, TC 
 
Hotell Kittelfjäll och Roger Wikström blev tipsad av en granne angående en nätintervju med 
VD:n för skidåkarguide i USA vilket påpekade att vårt resebeteende har förändrats till att vi 
idag bokar våra resor med mycket kortare varsel. Detta berättar Roger Wikström påverkade 
honom jättemycket i att ta beslutet om att satsa mer på att marknadsföra Kittelfjäll på nätet 
och Facebook. Vidare citerar Wikström VD:n som i denna intervju påpekade att likt det 
förändrade resemönstret så måste även företagets marknadsföringsstrategier förändras för att 
anpassas detta. Vidare menade denna VD att då tillexempel sätta in en annons i en tidning 
som ska kommunicera detta ett år framåt blir väldigt svårt. Därmed hade detta företag flyttat 
80 % av sin traditionella marknadsföring i form av tidningar, livsstilsmagasin till att jobba 
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mer med sin hemsida och sociala media på nätet. Det har gjort att Hotell Kittelfjäll valt att 
satsa mer på deras Hemsida och Facebook idag.  
 
”Människor lever mycket snabbare och mer ”up to date” i sina beslut idag där Facebook blir 
en helt fantastisk marknadsföringskanal. Framförallt för resebranschen och ett ställe som 
Kittelfjäll ” – Roger Wikström, Kittelfjäll 
  
Hotell Kittelfjäll ser ändå Facebook som ett komplement till övrig marknadsföring som de har 
idag. Inte heller säger Roger Wikström att beslutet om att skapa en Facebooksida inneburit 
någon omfördelning av företagets marknadsföringsresurser. Det då företaget tidigare i stort 
sett inte lagt ned några resurser alls på marknadsföring. Ytterligare en anledning till varför 
Hotell Kittelfjäll börjat med marknadsföring på Facebook är att det är ett kostnadseffektivt 
sätt att nå ut till framförallt redan frälsta Kittelfjäll användarna idag.  
 
”Dom som är på Facebook är ju redan skidintresserade eller intresserade av Kittelfjäll, det 
är ju därför det är fan på sidan. Men det räcker ju inte att nå dem man måste ju även nå ut till 
andra, och där är inte Facebook rätt media i början.” – Roger Wikström, Hotell Kittelfjäll 
 
Hotell Kittelfjäll säger att Facebook är en fantastisk marknadsföringskanal för dem och de 
som befinner sig inom rese samt upplevelsebranschen. Det därför att Facebook ger 
användarna möjlighet att dela med sig av sina upplevelser på ett helt annat sätt än tidigare.  
 
Anledningen till att Hotell Wilhelmina började med marknadsföring på Facebook menar Sara 
Norman var av samma orsak som de har med all annan marknadsföring. Nämligen att få 
någon slags kontakt med kunden på ett så billigt sätt som möjligt och det inom lagens ramar. 
Likaså säger Sara Norman att få något slags svar, en kontakt på något vis är otroligt viktigt för 
dem när det gäller all marknadsföring. Hotell Wilhelmina ser idag traditionella 
tillvägagångssätt såsom att sätta upp en affisch eller skicka direkt reklam som en dålig kanal 
för att nå ut till sina kunder. Det då det är väldigt dyrt samt ger en låg svarsfrekvens och dålig 
respons tillbaka till företaget. Vidare beskriver Sara Norman Facebook som en kanal där de 
kan erhålla tio svar på en dag om egentligen ingenting, så som att lunchen var god. Men att 
det för dem är värdefull information då det innebär att företaget får svar och respons i stort 
sett på en gång. Ytterligare en orsak till att Facebook är en viktig kanal för Hotell Wilhelmina 
är att det blir ett enkelt och snabbt sätt att nå många kunder på kort tid. 
 
”Möjligheten att man får kontakt med kunden och att man liksom får ett svar det är ju en 
dröm för vilket marknadsförare som helst. Det handlar ju om att nå kunderna där dom är, och 
en stor del av våra gäster och kunder finns på Facebook idag.” – Sara Norman, Hotell 
Wilhelmina 
 
Till en början var Facebook mest ett försök för att se vad det skulle leda till samt ett 
komplement till övrig marknadsföring. Men idag berättar Sara Norman att Facebook börjar ta 
över mer och mer samt ersätta en del övrig marknadsföring för företaget.  
 
 ”Vi kan inte sitta här och tjura och säga att vi ska betala annonser så Ni får läsa dom. Det 
fungerar inte riktigt så utan vi får ju se till att finnas till för kunden.”  
 
Hotell Wilhelmina har på grund av detta omfördelat sina resurser till att idag ge mer tid åt 
Facebook och mindre tid till tillexempel direkt utskick och affischer. 
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7.2   Företagens syfte och mål  
 

Det syfte och mål som företagen har med sin marknadsföring på Facebook skiljer sig åt 
mellan de tre företagen. Likaså visade det sig att endast ett av de tre företagen har en uttalad 
marknadsföringsplan i nuläget.  
 
TCs syfte och mål med att marknadsföra sig på Facebook är framförallt att synas samt att folk 
ska veta vad de håller på med. För att försöka uppnå detta så skapar TC ständigt olika events 
inför varje helg när de har nattklubb samt gör inbjudningar till sina användare. TC har idag 
och tidigare inte haft någon som är marknadsföringsansvarig för hela företaget, vilket gjort att 
den marknadsföring som skett varit väldigt spretig.  
 
”Det sker en del förändringar just nu gällande marknadsföringen där vi kommer att avsätta 
en kille för att enbart syssla med marknadsföringen av TC där jag kommer att vara delaktig. 
Det för att vi ska kunna ha samma integrerade budskap utåt.” – Andreas Johansson, TC 
 
Andreas Johansson berättar att det tidigare inte funnits någon röd tråd i den marknadsföring 
som skett men att de nu arbetar på att samla allt på ett och samma ställe. 
 
Hotell Wilhelmina har en noga utformad marknadsföringsplan med definierade mål, vilket 
uppdateras en gång per år för att den på så sätt alltid ska vara aktuell. Denna plan plockas 
även ned i en operativ marknadsföringplan vilket även innefattar en annonseringsplan. Hotell 
Wilhelminas syfte och mål med sin marknadsföring på Facebook blir likt all annan 
marknadsföring, ett sätt att marknadsföra sina produkter och tjänster till en så låg kostnad som 
möjligt. För att uppnå detta på Facebook försöker Hotellet att uppdatera sin Facebook sida 
varje dag med vad som sker. Det genom att lägga upp vad som händer på Hotellet till vilka 
weekendpaket de har till att dagligen presentera vilken lunch som serveras.  
 
”Det gäller att det hela tiden händer något nytt så att vi hela tiden finns i kundens 
medvetande.” – Sara Norman, Hotell Wilhelmina.  
 
Hotell Kittelfjäll har inte tidigare haft en marknadsföringsplan eller strategi för hela företaget, 
detta är dock något de i nuläget arbetar på och vilket de hoppas vara klart under våren. Det 
syfte och mål som företaget har med Facebook är att bygga samt stärka Kittelfjäll som 
varumärke, vilket de försöker uppnå genom att lägga ut bilder och film. Ett annat mål som 
Hotell Kittelfjäll haft sedan i höst är att de vill nå ut till barnfamiljer samt framstå som mer 
barnvänliga än vad de gör idag. Dock berättar Roger Wikström att när de kollade på sin 
kommunikation på Facebook för någon vecka sedan så visade det sig att det inte fanns en 
enda bild på barn där. 
 
”Det är väldigt svårt att tala om att vi är ett barnvänligt ställe om man bara visar skidåkare 
som hoppar nedför klippor. Därför handlar det nu om att göra en marknadsplan och 
bestämma exakt hur vi vill att Kittelfjäll ska uppfattas och styra marknadsföringen efter det.” 
– Roger Wikström, Hotell Kittelfjäll 
 
När marknadsföringsplanen är klar och vi vet vad vi vill med Hotell Kittelfjäll, tror Roger 
Wikström att Facebook kan vara rätt kanal för att hitta och nå ut med nya positioner. 
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7.2.1  Aktiviteter och verktyg  
 
Utformningen av företagens Facebooksida varierar en del mellan företagen. Det som 
företagen har gemensamt är att alla tillåter användaren att skriva inlägg på sidan samt svara på 
detta. Utöver det var upplägget lite olika där Kittelfjäll har en öppen sida där användaren 
tillåts att lägga upp bilder, film och länka. Likaså tillåter Kittelfjäll vem som helst som är 
intresserad att bli medlem på deras Facebook sida utan godkännande från företaget. TC och 
Hotell Wilhelmina har däremot valt att inte tillåta användarna att lägga upp bilder, film eller 
något annat. Användaren kan endast göra inlägg samt använda den inbox funktion som 
Facebook erbjuder. Inbox meddelanden innebär att kunden likt mail kan kommunicera med 
företaget utan att detta blir synligt för andra användare. Likaså måste användaren först bli 
godkänd av företagen för att få access till deras sida på Facebook.  
 
Facebook innebär en rad möjligheter gällande olika aktiviteter och verktyg som företagen kan 
använda för att marknadsföra sig till kunden. Detta varierade där TC och Hotell Wilhelmina 
idag använder ett fåtal verktyg till att Kittelfjäll valt att använda desto fler. På frågan om hur 
väl de anser deras verktyg och aktiviteter vara anpassade efter det syfte och mål de har med 
Facebook skiljde sig deras svar åt.  
  
TC anser inte att deras aktiviteter och verktyg på Facebook anpassade efter det syfte och mål 
som företaget har. Andreas Johansson menar att det finns otroligt mycket mer att göra för att 
det ska anses vara det.  
 
”Vi har funnits på Facebook länge men inte arbetat aktivt med denna kanal tidigare. Det är 
bara de senaste tre månaderna som vi gjort det. Vi har mycket kvar att göra på Facebook 
innan vi kan säga att vi gör det.” – Andreas Johansson, TC 
 
Andreas Johansson berättar att det finns planer på att börja lägga upp mer filmer och bilder 
samt eventuellt även marknadsföra restaurangen för att uppnå deras mål. Även att använda sig 
av annonser via Facebook är något de funderar på att använda i framtiden. Det för att göra 
människor uppmärksamma på att de finns på Facebook och för att nå ut till nya användare. I 
nuläget använder sig TC i stort sett endast av nattklubbsevent där typ av events anges samt 
när det kommer att äga rum, vilket sedan skickas ut till TCs användare på Facebook. Detta 
kan sedan användarna svara på genom att klicka i delta, kanske delta eller kommer inte delta. 
Resultatet av det är något som TC endast gjort synligt för dem som är administratörer och inte 
användarna på Facebook.  
 
”Det är många som läser och kanske deltar men aldrig svarar därför vill vi inte att alla ska 
se det eftersom det kan påverka dem. Även om det skulle visa sig vara fullt kommer vi aldrig 
att låta det vara öppet för användarna.” – Andreas Johansson, TC  
 
Men trots planerna på att utöka med fler verktyg på Facebook menar Andreas Johansson att 
detta events verktyg mest användbart då stor del på TC går ut på att skapa events. Något som 
Andreas Johansson tror de kommer använda i framtiden är bilder och film för att skapa en 
starkare och bättre känsla kring sina events. 
 
Hotell Wilhelmina däremot ansåg att deras verktyg och aktiviteter idag överensstämmer 
väldigt bra med det syfte och mål de har med Facebook. Dock säger Sara Norman att det finns 
verktyg som de inte använder idag eftersom de saknar kunskapen kring detta. Ett exempel 
som nämndes var film, något de kan tänka sig använda i framtiden men att det då måste hålla 

 44



samma kvalitet som det tryckta materialet de redan använder. I nuläget använder sig företaget 
av bilder, inlägg där de presenterar dagens lunch, middagar och samt andra erbjudanden. De 
använder sig även av att länka till olika sidor på Internet tillexempel till sin hemsida, blogg 
och till twitter. Även hotell Wilhelmina skapar olika events på Facebook för att marknadsföra 
vad som händer och sker till sina användare. Denna är likt TCs gästlista inte synlig för 
användarna utan endast Hotell Vilhelmina och administratörerna. Sara Norman berättar också 
att de tittat och funderat lite på att använda sig av Facebook annonsering, något de inte använt 
tidigare.  
 
”Om man kan styra annonsen lokalt och vart den ska visas, inom vilket geografiskt område. 
Då blir det intressant i framtiden för att nå ut till nya kunder.” – Sara Norman, Hotell 
Vilhelmina 
 
Hotell Kittelfjäll anser idag deras aktiviteter och verktyg stämma bra överens med det syfte 
och mål som företaget har med Facebook. Till en början berättar Roger Wikström att de hade 
vissa mål med Facebook men att det mycket handlade om att pröva sig fram. För tillfället 
använder sig Kittelfjäll av film, bild, tävlingar, auktioner, annonsering, länkar till andra sidor 
såsom youtube, artiklar om Kittelfjäll och till hemsidan. Det Hotell Kittelfjäll eftersträvar i 
framtiden är en större interaktion på sidan samt att kunderna ska ge mer feedback tillbaka. Det 
anser Roger Wikström kan uppnås genom att använda sig av marknadsundersökningar eller 
genom olika aktiviteter få kunderna att känna sig mer delaktiga i Kittelfjäll och deras sida på 
Facebook. 
 
”Om användaren känner att de får vara med och påverka tror jag det skapar ett ännu större 
intresse att vara med. Det kan tillexempel vara att påverka en skidbacke eller till att 
personalen ska hjälpa till med byglarna i liften” – Roger Wikström, Hotell Kittelfjäll 
 
Ytterligare ett verktyg som Kittelfjäll har använt men tror sig komma använda mer är 
annonsering på Facebook, det för att nå ut till vissa orter eller specifika målgrupper. Detta då 
utifrån den marknadsföringsplan och de strategier som de har för avsikt att ta fram under 
våren samt bestämt hur de vill marknadsföra och positionera sig som företag. 
  
 
7.3 Företaget och användaren på Facebook 

7.3.1 Hur interagerar företag och kund på Facebook 
 
Alla tre företagen anser Facebook vara en positiv och effektiv kanal, vilket underlättar för 
företag och kund att interagera med varandra. Gemensamt är också att företagen anser att 
Facebook gjort det enklare att ha en dialog med kunden samt att finnas där när kunden 
behöver.   
 
TC menar att Facebook är en kanal där de kan ha en tvåvägskommunikation med kunderna 
istället för en envägskommunikation. Detta menar Andreas Johansson inte bara ger TC 
chansen att påverka kunderna direkt, utan att de likt användaren får chansen att säga vad de 
tycker vilket de ser som positivt. Andreas Johansson ser bara fördelar med att de och 
användaren kan interagera med varandra på Facebook. Detta då det innebär att TC på ett 
enkelt sätt kan finnas där för användarna och snabbt svara på frågor samt inlägg som 
uppkommer. TC besöker därmed sin Facebook sida minst två till tre gånger per dag för att se 
om det är någon som vill något, ställt en fråga eller om nya inlägg gjorts. En annan anledning 
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till att de besöker sidan två till tre gånger per dag är att se om någon ny användare tillkommit 
och då placera dem i rätt grupper för att underlätta när de senare ska göra olika utskick.   
 
 ”Målet med att interagera med användarna är att alltid finnas där för dem på Facebook. När 
de vill något så försöker vi svara snabbt tillbaka”. – Andreas Johansson, TC 
 
En risk som TC ser de när det gäller att interagera med användarna på Facebook är att de är 
många administratörer som kan svara på inlägg idag. Detta menar Andreas Johansson kan 
leda till att det blir fel eller otydliga svar tillbaka till användarna. Framförallt menar Andreas 
Johansson att om det uppstår negativa inlägg på sidan och många väljer att svara på detta 
finns risken att det blir rörigt och inte bra svar. De events som TC skapar är ett sätt genom 
vilket de försöker interagera med sina användare. Förutom detta säger Andreas Johansson att 
de inte aktivt försöker interagera med användarna på Facebook. Inte på annat vis än att finnas 
där samt svara användaren när det behövs. TC gör idag inga separata utskick, skickar 
meddelanden eller på något annat sätt uppmuntrar användaren till att interagera med företaget. 
Inte heller använder företaget den information som de erhåller från sina användare i någon 
större utsträckning förutom att läsa och ta del av det de skriver på sidan.  
 
Hotell Kittelfjäll ser bara positivt på Facebook och det att företag och kund kan interagera 
med varandra. Mikael Englund berättar att Facebook gör att det blir lättare för dem att ha en 
dialog med sina kunder men något de kan förbättra.     
 
”Vi ska bli bättre på att ha en dialog med kunderna för att på så sätt tillsammans utveckla 
stället framåt.” – Mickael Englund, Hotell Kittelfjäll 
 
Hotell Kittelfjäll ser det som viktigt att försöka interagera med användarna genom att finnas 
tillgängliga samt ge svar på frågor som uppkommer. I nuläget säger Mickael Englund att de 
tyvärr är alldeles för dåliga på att svara och hantera de frågor som uppkommer. Orsaken till 
detta menar han är för han inte vet svaren och ofta inte ringer för att ta redan på det utan att 
någon annan användare ofta ger svar på detta tillslut. Kittelfjäll tycker ändå det är viktigt att 
besöka sin sida flera gånger per dag för att se om det är någon som vill något eller gjort nya 
inlägg. I örigt försöker Hotell Kittelfjäll med hjälp av olika aktiviteter och tävlingar öka 
interaktiviteten till användarna på Facebook. Målet med att interagera med användarna är att 
få användaren att känna tillhörighet och delaktighet till Kittelfjäll i stället för känslan av att 
vara en passiv betraktare av vad som händer och sker. Likaså att stärka varumärket är ett av 
målen med att interagera med användaren.  
 
”Om användaren har koll och kan berätta för andra vad som händer i Kittelfjäll samt få 
snabbt svar på en fråga så skapas en tillhörighet till Kittelfjäll.” - Michael Englund, Hotell 
Kittelfjäll     
 
Att interagera med kunderna blir även lite som en receptionsverksamhet menar Mikael 
Englund, detta då det uppkommer många frågor där vi får en mer upplysande funktion. Den 
informationen som Hotell Kittelfjäll erhåller från sina användare på Facebook använder de 
inte i någon större utsträckning idag. Det företaget sett är att fördelningen män och kvinnor 
förändrats från att i början vara 50/50 till att idag vara 65/35 män men inget de arbetar aktivt 
med eller använder på något sätt. Detta menar Roger Wikström även återspeglar sig i 
verksamheten idag men inget de arbetar på för att förändra för tillfället. 
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Hotell Wilhelmina ser väldigt positivt på Facebook och det faktum att de och användarna kan 
interagera med varandra. 
 
”Det är ju jätte bra och ett drömläge för vilket företag som helst.” – Sara Norman, Hotell 
Vilhelmina 
 
Sara Norman berättar att fördelen med Facebook är att det ger företaget en ökad svarsfrekvens 
tillbaka till skillnad från att göra massa utskick där svarsfrekvensen är låg. Även att det är 
gratis menar Sara Norman är en möjlighet för företag som inte är född med förutsättningen att 
ha massa pengar i början. Femtusen kronor i marknadsföring för ett företag kan vara en 
förmögenhet för ett annat när de precis har startat och då kan Facebook öka chanserna att 
lyckas.  
 
För Hotell Wilhelmina är målet med att interagera att användaren ska reagera på något vis 
genom att svara tillbaka eller skriva inlägg. Varje svar ser Hotell Wilhelmina som ett litet mål 
i sig och en chans till att öka försäljningen. Företaget försöker interagera med sina användare 
genom att som Sara Norman uttrycker det försöker ”hålla en proffsig nivå på det hela” och 
inte skriva i privata ärenden. Genom att gå in på sidan 2-3 gånger om dagen för att svara på 
frågor samt mer informera användaren om vad som händer. Sara Norman berättar att syftet är 
att sidan alltid ska vara aktuell och att användaren ska kunna få svar på sina frågor snabbt. 
Idag upplever Hotell Wilhelmina att det ställs mer och mer frågor på Facebook såsom är 
relaxen ledig idag, vad det är för inträde i kväll och att det då blir viktigt att de snabbt får svar. 
Genom att interagera med varandra på Facebook kan både företaget men framförallt kunden 
få ut en hel del på detta. 
 
”För kunden blir detta en utökad servicenivå och för oss som företag blir det ett sätt att öka 
och höja vår servicenivå.” – Sara Norman, Hotell Wilhelmina 
 
Hotell Wilhelmina använder inte informationen kring sina användare till att försöka interagera 
med dem tillbaka på något sätt. Sara Norman menar att användarna av någon anledning valt 
att lägga till företaget som en kontakt eller vän, inte sagt ja till att bli uppringda eller 
kontaktade på annat vis.  
 
”Vi vill inte tränga oss på eller att någon ska uppleva oss som spam.” – Sara Norman, Hotell 
Vilhelmina 
 

7.3.2 Företagets relation till användarna på Facebook 
 
Att skapa en bra relation till kunderna är något som alla tre företagen ser som viktigt och 
något de strävar efter. I detta menar företagen att Facebook blir en kanal som underlättar att 
skapa och behålla en relation till sina kunder idag. För TC har Facebook inte bara underlättat 
för dem att skapa en relation till kunden utan även för kunden att ha en relation till dem. Det 
menar Andreas Johansson genom att kunden i stället för ringa kan skriva inlägg eller skicka 
inbox mail och på så sätt reda ut missförstånd eller få svar snabbt.  
 
”En fördel med Facebook är att man kan nå kunderna direkt. ” – Andreas Johansson, TC 
 
I nuläget säger Andreas Johansson att han tycker att de har en god relation till sina användare 
på Facebook men att de ser sig själva som väldigt försiktiga. TC vill inte att användarna ska 
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uppleva företaget som påträngande samt riskera att bli blockerade. För att skapa och behålla 
en relation på Facebook tycker TC att det är viktigt att hela tiden hitta på nya saker för att 
skapa nyfikenhet hos användarna. Också att kommunicera med användarna och finnas där när 
kunden behöver, svara på de behov som finns är viktigt för TC för att upprätthålla en relation. 
För tillfället arbetar TC inte aktivt för att attrahera nya användare till sidan men tillägger att 
det finns planer på det i framtiden.  
 
Hotell Wilhelmina tycker alltid det är vikigt att ha en relation till sina kunder men att det 
tidigare varit betydligt svårare och dyrare än idag.  
 
”Facebook har gjort det mycket, mycket enklare att ha en relation till kunderna idag. 
Tidigare på den gamla goda papperstiden då undrade man om kunden tyckte det var bra, 
förstod de vad jag ville säga och så vidare. Idag behöver man inte fundera, om kunden inte 
förstår eller om vi missat något så får vi svar veta det direkt.” – Sara Norman, Hotell 
Wilhelmina    
 
För att en relation ska skapas anser Hotell Wilhelmina att de måste hålla en professionell nivå 
på det hela. Med det menar Sara Norman att det som skrivs, skickas och sedan det Hotellet 
presterar, det kunden faktiskt får måste hålla samma standard. Det är viktigt att de 
förväntningarna som kunden får på Facebook motsvarar det de får när de väl kommer hit då 
kan en relation utvecklas. Hotellet arbetar inte aktivt med att attrahera nya medlemmar till sin 
sida utan anser att detta sköter sig själv idag.  
 
”Fortfarande är det 4-5 om dagen som läggs till på vår sida. Det blir kompisars kompisars 
kompisar som tillslut läggs till”.  – Sara Norman, Hotell Wilhelmina 
 
För Hotell Wilhelmina är det viktigt att hela tiden försöka svara på frågor och ge användarna 
den information som de behöver för att underhålla sina relationer. Det största problemet enligt 
Sara Norman är oftast om en kund inte är nöjd och då inte får svar på det. Genom Facebook 
har det blivit enklare för kunden att kontakta oss och för oss att rätta till de fel som uppstår på 
ett bra sätt och bevara relationen. 
 
”Många har Facebook öppet på köksbordet eller skrivbordet hemma och när de kommer på 
något skriver de och frågar. Många orkar inte ringa idag, detta blir ett mycket enklare sätt att 
ta kontakt.” – Sara Norman, Hotell Wilhelmina  
 
De relationer Hotell Wilhelmina har idag på Facebook är jätteviktiga för företaget. Det enda 
som Sara Norman är oroligt för är att Facebook ska försvinna eller bli omodernt, det då 
Facebook blir en effektiv kanal för att underhålla och bevara relationer. Även att kunderna ska 
börja uppleva dem som spam och blockera dem ser Hotell Wilhelmina som en risk. Därför 
försöker Hotell Wilhelmina att i lagom mängd utan att riskera att bli för påstridig, mata 
kunderna med bra erbjudanden och information.  
 
Hotell Kittelfjäll strävar efter att alla sina kunder ska ha en positiv relation till Kittelfjäll. En 
god relation för Kittelfjäll innebär att kunden är hängiven Kittelfjäll, något de eftersträvar. I 
detta arbete säger Mikael Englund att Facebook blir ett verktyg som underlättar och hjälper 
till att förstärka de relationer som de har och som skapats när de besökt Kittelfjäll.  
 

 48



”Om kunderna upplever en kärleksrelation till Kittelfjäll när de är på plats kan Facebook 
hjälpa till att fortsätta bygga på den känslan och att den lever kvar under hela året på ett 
mycket starkare sätt än tidigare.” – Mikael Englund, Hotell Kittelfjäll 
 
Hotell Kittelfjäll tycker att de har en bra relation till sina användare på Facebook idag, där 
största delen enligt Roger Wikström består av användare som redan är frälsta Kittelfjäll.  Men 
Kittelfjälls mål är inte bara att företaget ska ha en relation till användarna utan att användarna 
också ska bygga en relation till varandra. Det för att Kittelfjäll ska kunna ta en mer passiv roll 
och inte en så styrande roll på sidan. Hotell Kittelfjäll har använt sig av annonser för att 
attrahera nya användare till sidan. Även i framtiden menar Roger Wikström att det kan bli 
aktuellt att ta nästa steg och skapa annonser för att nå nya målgrupper och till vänners vänner 
om de nu bestämmer sig att satsa på Facebook. 
 
”Som ägare av en Facebook sida kan du skicka annonser dels mot orter, användare men 
också till medlemmars vänner. Det innebär att vi kan skicka till cirka 250 000 personer o man 
kan ju tänka sig att många av de användare vi har att deras vänner också gillar skidåkning.” 
– Roger Wikström, Hotell Kittelfjäll 
 
Ett annat sätt för att hitta rätt målgrupp menar Roger Wikström är genom att skapa en slalom 
fan sida där syftet är att attrahera skidintresserade, för att sedan rikta annonser mot dem. Men 
generellt anser Hotell Kittelfjäll att det handlar om att skapa aktivitet på sidan för att attrahera 
och underhålla sina relationer. 
 
”Det är precis som en hemsida om du lägger upp en hemsida som är stendöd då går folk in 
och tittar på den två kanske tre gånger men händer det inget så är det god natt.” - Roger 
Wikström, Hotell Kittelfjäll. 
 

7.3.3 Hur skapas värde för användarna 
 
Genom att skapa tävlingar och skicka ut fribiljetter där användaren själv kan skriva ut dem, 
tror TC att de kan skapa värde på Facebook. Andreas Johansson berättar också att de funderar 
på att skapa speciella kvällar och erbjudanden för deras användare på Facebook för att på så 
vis skapa värde av att tillhöra TC. Men även genom att interagera och att finnas där för 
användarna skapar värde i sig för användarna.   
 
För att skapa värde så arbetar Hotell Wilhelmina med mervärden. Detta innebär att de 
försöker få sina kunder att känna att de får mer än vad de betalt för. 
 
”Först att man känner som kund att man betalt ett rimligt pris för hotellrummet men att de 
sedan blir överraskande över att de får en kvällstidning, blir bjuden på kvällens rätt, att det 
serveras afternoon the eller fri tillgång till relaxen. Att kunden upplever mervärden, lite mer 
än det man betalt för helt enkelt.” – Sara Norman, Hotell Wilhelmina 
 
Ett tankesätt som Hotell Wilhelmina hela tiden försöker arbeta efter för att skapa värde för 
sina kunder. På Facebook använder Hotellet sig av erbjudanden för att skapa värde för 
kunderna. Likaväl menar Sara Norman att de genom att finnas där för sina användare på 
Facebook kan skapa detta.  
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Kittelfjäll menar att kunden upplever värde när denne har en bra skidsemester i Kittelfjäll där 
allt fungerar såsom boende, mat och skidåkning. 
 
”För det är ju en upplevelse som kunden köper när de åker på en sådan här semester, där vi 
bidrar till att skapa värde genom engagemang, bra mat och trevlig service till kunderna. Allt 
hänger ihop där vi måste se till att alla detaljerna fungerar, först då skapar det värde till våra 
kunder.” – Roger Wikström, Hotell Kittelfjäll 
 
Även genom att överprestera kundens förväntan menar Hotell Kittelfjäll skapar värde för 
kunden och att de då får en riktigt nöjd kund. För att skapa värde för sina användare på 
Facebook tror Roger Wikström uppnås genom att de får känna sig unika och att när de 
besöker Kittelfjäll erhåller ett mervärde av att de är medlem. Sedan att kunden genom 
Facebook får chansen att synas, dela med sig av erfarenheter samt göra sig hörd tror Kittelfjäll 
skapar en form av värde för användaren. 
 
”Genom att dela med sig till andra att, kolla vilket häftigt hopp jag gjorde eller något annat 
så kan det skapa värde i sig.” – Roger Wikström, Hotell Kittelfjäll 

 
 

7.4 Word of mouth på Facebook  

7.4.1 Företagens syn på ryktesspridning på Facebook 
 
De möjligheter som företagen ser det med Facebook är alla de valmöjligheter det erbjuder för 
att kommunicera med kunderna. TC ser Facebook som en kanal där du kan välja att göra det 
väldigt enkelt eller om du vill, slå på stort till exempel genom en jätte annonsering i Umeå.  
 
”Valmöjligheterna är möjligheterna med Facebook!” – Andreas Johansson, TC 
 
Att användarna kan dela med sig av sina erfarenheter och åsikter om TC och de events de 
anordnat ser de som mest positivt. Fördelen menar Andreas Johansson är att det påverkar 
andra på ett starkare sätt än om de skriver ett inlägg på sidan. Det då användarna på Facebook 
kan dela med sig av sina erfarenheter och kommunicerar med andra användare på ett helt 
annat sätt idag. Andreas Johansson berättar att han försöker få alla anställda att vara aktiva 
och bjuda in sina vänner till deras events för att på så sätt sprida budskapet vidare och 
snabbare. 
 
”Om man vill nå ut med ett budskap snabbt till sina kunder då är Facebook helt rätt. 
Facebook är som en djungeltrumma, det är helt fantastiskt!” – Andreas Johansson, TC 
 
För att påverka användarna till att skriva positiva inlägg på sidan, menar TC att de måste göra 
bra ifrån sig på kvällarna samt leverera det de lovat.  
 
”Har de en grym kväll hos oss så skriver de ju om det på Facebook sen, antingen på vår sida, 
sin egen eller både och” – Andreas Johansson, TC 
 
För att ha kontroll över vad användarna skriver och gör på Facebook berättar TC att de valt att 
endast tillåta användarna att skriva inlägg på sidan. Det för att ha kontroll och förhindra att de 
lägger upp foton, film eller något annat TC inte vill förknippas med. Andreas Johansson säger 
också att en av anledningarna till att han går in på sidan så ofta är för att se så ingen skrivit 
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kritik eller något annat olämpligt och om att plocka bort det. Om det är befogat berättar TC att 
de brukar låta det stå kvar men om det inte är det plockas det bort direkt. Vidare säger 
Andreas Johansson det är otroligt viktigt att alltid försöka ha koll på negativa inlägg som 
uppkommer för att inte det ska sprida sig vidare. Något som TC ser som det svåra med 
Facebook idag.  
 
Även för Hotell Wilhelmina innebär Facebook otroligt stora möjligheter där Sara Norman 
säger att det bara är kreativiteten som sätter stopp för det. Det som Hotell Wilhelmina ser som 
positivt med denna kanal är att det inte krävs så stora ansträngningar för att sprida ett budskap 
eller information ut till användarna. Hotell Wilhelmina berättar också att den information de 
vill förmedla inte bara når deras användare utan även sprider sig till vänners vänner på 
Facebook. Det utan att de behöver anstränga sig särskilt mycket. Det var även så det gick till i 
början berättar Sara Norman, vi lade till våra vänner och de sina vänner och så vidare. Sedan 
har det bara rullat på och fortfarande tillkommer några nya varje dag. 
 
”Det är det som är bra, det färdas snabbt och sprider sig ganska bra av sig själv utan att vi 
behöver göra så mycket.” – Sara Norman, Hotell Wilhelmina 
 
Hotell Wilhelmina menar att de kan påverka kunderna till att skriva positiva inlägg på sidan. 
Detta genom att se till att kunden är nöjd när de besökt dem och går därifrån. Den kunden 
kommer då att skriva om det på Facebook lite senare. Likaväl gäller detta om kunden går 
härifrån och är missnöjd säger Sara Norman. Hotellet har valt att begränsa sin Facebook sida 
till att endast tillåta användaren att göra inlägg. Det för att ha kontroll över vad användarna 
gör och att inget olämpligt ska kunna sprida sig om företaget.  
 
”Det går ju inte ha uppsikt 24 timmar, 7 dagar i veckan och därför måste man begränsa det 
lite.” – Sara Norman, Hotell Wilhelmina 
 
Hotell Wilhelmina har inte stött på så mycket kritik eller negativa kommentarer på deras 
Facebook sida. Men när det uppkommer kritik på sidan så hanterar Hotell Wilhelmina detta 
öppet. Sara Norman säger att de försöker vara öppna med allt och att det inte har något att 
dölja. Om någon är missnöjd med något försöker de ta det till sig det och åtgärda problemet. 
Likaså säger Sara Norman att om de får kritik på sidan så ger det dem en chans att bemöta 
det, vilket hon ser som positivt på ett sätt. 
   
”Vi tar negativ kritik öppet! Jag tänker så här att är det en som skriver en fråga eller 
kommentar så är det säkert tio till som funderar på samma sak.” – Sara Norman, Hotell 
Wilhelmina 
 
Riktigt några svårigheter med Facebook ser inte Hotell Wilhelmina, förutom den 
kunskapsbrist de har angående att använda vissa verktyg på Facebook. Men när det gäller 
ryktesspridningen på Facebook ser de den som mestadels positiv även om negativ kritik 
uppkommer. Det då det ger dem möjligheten att ställa allt till rätta igen.  
 
Hotell Kittelfjäll ser likt TC och Hotell Wilhelmina Facebook som en kanal där det går att 
göra så otroligt mycket för att kommunicera med och till kunderna. Det menar Mikael 
Englund inte bara gäller för företag utan även användarna på Facebook då detta blir ett sätt att 
synas, kommunicera samt lättare förmedla en känsla.  
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”Facebook blir en kanal för våra användare att dela med sig av de erfarenheter och åsikter 
som de har om Kittelfjäll. Det ger också ett mer trovärdigt budskap än om vi går in och säger 
att just nu har vi en meter snö i Kittelfjäll.” – Roger Wikström, Kittelfjäll 
 
Även Hotell Kittelfjälls ägare Patrik Berg tillägger när jag pratar med honom angående denna 
studie att han tycker att Facebook är en bra kanal för att nå ut till Kittelfjälls kunder. Vidare 
berättar Patrik Berg att han genom en anställd på så vis försöker påverka kunderna på 
Facebook. Det genom att be denna skriva inlägg för honom då han säger att det då uppfattas 
som mer trovärdigt än om han som ägare går in och skriver samma sak. 
 
”Det är som mitt sätt att nå ut med det jag vill på ett bra sätt” – Patrik Berg, Ägare Hotell 
Kittelfjäll 
 
Kittelfjäll försöker genom fototävlingar och andra tävlingar få och skapa trafik till sin sida. 
Ytterligare sätt som Kittelfjäll använt för att påverka användarna till att skriva inlägg är 
tävlingar som uppmanar dem att skriva sitt bästa Kittelfjällminne eller lägga ut deras bästa 
bild från Kittelfjäll. Kittelfjäll vill också genom detta få användarna att kommentera varandras 
bilder och sprida information vidare. Mickael Englund säger att inlägg kommer lite av sig 
själv när de lägger ut bilder, filmer eller något annat. Kittelfjäll vill helst att deras sida ska 
fungera så bra som möjligt utan att de behöver göra allt för mycket. 
 
”Facebook ska vara en egen levande plats. I den bästa av världar gör vi i princip ingenting 
utan då fyller folk det tillräckligt mycket själva och då behöver det inte vara så mycket 
aktivitet på sidan.” – Mickael Englund, Hotell Kittelfjäll 
 
För att information och budskap ska sprida sig bland användare och övriga på Facebook 
anordnar Kittelfjäll tävlingar där de uppmanar användarna att bjuda in sina vänner. Likaså om 
en användare lägger upp en bild eller film så ser inte alla detta menar Mikael Englund. Därför 
länkar han om det för att på så sätt göra den synlig för samtliga användare och inte bara på 
Kittelfjälls. Likaså blir detta synligt på användarnas egen sida och dess ”vänner”. 
 
”Om jag inte gör det kanske tio personer klickar i att de gillar bilden och en kommentar. Men 
lägger jag bilden så att alla ser den är det plötsligt otroligt många fler som klickar gilla och 
kommenterar och då sprider den sig till våra användares vänner med.” – Mikael Englund, 
Hotell Kittelfjäll 
   
Svårigheten med Facebook enligt Kittelfjäll är när det uppkommer negativ kritik på sidan, 
vilket då snabbt kan sprida sig till samtliga användare och på Internet. Dock anser Hotell 
Kittelfjäll att om det uppkommer negativ kritik så innebär det att de inte skött sig och då 
befogat. Då är det bara att ta till sig det användaren skriver, bemöta detta samt göra något åt 
det, förbättra detta menar Roger Wikström. Vidare berättar Mikael Englund att oftast behöver 
inte Hotell Kittelfjäll gå in och bemöta de inläggen som uppkommer utan att någon annan 
användare ofta hinner före och ger svar, så väl som vid frågor och negativa samt positiva 
inlägg. När det gäller negativ kritik och inlägg som uppkommer på Facebook är det något som 
hotell Kittelfjäll erfarit tidigare. Mikael Englund berättar att det var någon som skrev ett 
negativt inlägg om en avsyning av en stuga som han gick in och plockade bort men att det 
bara ledde till att denne bara blev ännu mer irriterad. Resultatet blev att de lade upp det på en 
annan sida men då var riktigt förbannad och att det då fick ännu större verkning.  
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”Det vi lärde oss av detta är att är att man inte får vara inne och plocka bort grejer utan man 
måste leva med att det är en öppen sida, en öppen dialog, ett öppet forum och då även få 
mindre bra grejer där men hantera det öppet när det inträffar” - Roger Wikström, Hotell 
Kittelfjäll 
 
Riskerna som Hotell Kittelfjäll ser med att de har en öppen sida där användarna kan göra en 
hel del är att det inte ger en klinisk positiv bild av Kittelfjäll. Men att det däremot gör att en 
mer trovärdig bild förmedlas till användarna då de på så vis är med och skapar den. Roger 
Wikström säger att överhuvudtaget allting som har med denna typ av kommunikation är en 
helt ny företeelse för oss människor, samt att de helt enkelt inte vet hur de ska hantera sådana 
här saker. Men att inte bejaka öppenheten på nätet tror han gör att företaget trillar dit och 
hamnar i en fallgrop. Fördelen menar de är i alla fall att användarna inte kan vara anonyma 
och att de då kan se vem som gör inlägg på sidan. 
 
”Alla gör ju sånt som andra gör för tillfället, att skriva brev har man gjort i flera tusen år 
men det här är väldigt nytt och en ständigt föränderlig process.” – Roger Wikström, Hotell 
Kittelfjäll  
 
Hotell Kittelfjäll säger att Facebook är en kanal där om du vill kan skapa ett nytt varumärke, 
nå nya målgrupper samt lättare skapa den där känslan, hetsen av att det händer något i 
Kittelfjäll men du är inte där, men du vill vara där.  
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8. ANALYS 
 
I detta kapitel kommer de teorier som valts att appliceras på det empiriska materialet för att 
se hur väl detta överensstämmer med de svar jag erhållit. Kapitlet är indelat i olika delar där 
syftet och problemformuleringen ligger till grund för valet av rubriker.  
 
 
8.1 Varför marknadsför sig småföretag via Facebook samt hur interagerar de 
med sina användare?  
 
Det visade sig vara en hel del orsaker till varför småföretagen valt att marknadsför sig via 
Facebook, där en del av dessa visade sig stämde väl överens sinsemellan. En orsak var att 
företagen ansåg Facebook vara rätt kanal för att nå ut och kommunicera med sina kunder. TC 
och Hotell Vilhelmina menar att deras kunder befinner sig på Facebook, och att de måste vara 
där för att nå sina kunder. Hotell Kittelfjäll påverkades av i stort sett samma sak, men det efter 
läst en tidningsintervju, där ett företag omfördelat sina resurser på grund av kundernas 
förändrade levnadsförhållanden. I artikeln påpekade VD:n för företaget att det är viktigt att 
befinna sig där kunderna väljer att vara och anpassa marknadsföringen efter detta. Detta blev 
således en bidragande orsak till att Hotell Kittelfjäll valde att satsa på hemsidan och 
Facebook.  
 
När det gäller det nya sättet att se på marknadsföring bör företagens marknadskommunikation 
till kunden kännetecknas av en dialog. Det för att företagen ska erhålla en ökad förståelse för 
kunden, dess behov samt förstå vad som skapar värde för dem (Vargo & Lusch, 2004; 
Grönroos, 2008: Gummesson, 2008). Något som under intervjuerna visade sig vara en orsak 
till valet av Facebook för samtliga företag. Samtliga antydde under intervjun att Facebook 
idag blir en viktig kanal för att kommunicera med sina kunder i realtid. Vidare påpekade 
företagen att det blir ett enkelt sätt att ha en dialog samt finnas där för kunden när denne har 
en fråga eller funderar på något.  
 
Likaså är kostnaden en bidragande faktor bakom småföretagens val av Facebook. Hotell 
Vilhelmina och TC menar att traditionell marknadsföring inte bara är dyrt och ger en låg 
svarsfrekvens tillbaka, utan också inte lika effektivt som tidigare. Därav har de idag 
omfördelat sina resurser till att satsa mer på Facebook, något de menar är betydligt billigare 
och ger en bättre respons tillbaka. För Hotell Kittelfjäll som tidigare inte lagt särskilt stora 
resurser på marknadsföring, var det faktum att det är i stort sätt gratis att marknadsföra sig på 
Facebook en bidragande orsak. Internet är enligt en rad forskare ett kostnadseffektivt sätt och 
en betydelsefull källa för företag att kommunicera med sina kunder. Likaså påpekar de att om 
företagen inte väljer att vara där kunderna är kan de inte bara riskera att förlora sina kunder 
utan även konkurreras ut helt och hållet (Grönroos, 2000, s. 243; De Pelsmacker et al., 2007, 
s. 516-517; Kassim et al., 2004).   
 
Det framkom också att samtliga företag ansåg det viktigt att alltid ha en god relation till sina 
kunder. Något de påpekade blivit mycket enklare att underhålla samt bevara genom att 
befinna sig på Facebook. Detta styrks utav en rad teorier vilket menar att Internet är en 
populär kanal för att bedriva relationsmarknadsföring. Detta på grund av att företag enklare 
kan ha en tvåvägskommunikation och interagera med sina kunder i realtid, där Sociala 
nätverk blivit en betydande kanal för att bedriva relationsmarknadsföring (Grönroos, 2000, s. 
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243; De Pelsmacker et al., 2007, s. 516-517; Kassim et al., 2004). Företagen påpekade att 
Facebook inte bara är ett enklare sätt att bedriva relationsmarknadsföring utan att det även blir 
billigare. Det då Facebook ger snabb respons och feedback tillbaka, och det i stort sätt 
dagligen på ett sätt som inte var möjligt tidigare. För att skapa och underhålla relationerna på 
Facebook besöker samtliga företag Facebooksidan flertalet gånger per dag. Det för att 
uppdatera sidan men mest för att alltid finnas tillgängliga för användarna och skapa en 
relation. För att skapa en god relation med sina kunder försöker TC hela tiden skapa nya 
spännande aktiviteter på Facebook. Det är också något som Hotell Kittelfjäll anser viktigt för 
att skapa och underhålla sina relationer. Hotell Vilhelmina däremot ser det på ett lite 
annorlunda sett, där de anser det viktigt att alltid hålla samma professionella nivå oavsett 
kommunikationskanal. Med detta menar de att allt som de kommunicerar ska överensstämma 
med vad kunderna faktiskt får och upplever när de besöker dem. På så vis anser Hotell 
Vilhelmina att en god relation skapas och bevaras. Vidare framkom att småföretagen inte 
arbetar aktivt med att attrahera nya kunder utan fokuserade främst på de befintliga kunder 
som finns på Facebook. Teorier kring relationsmarknadsföring menar att företag först och 
främst bör satsa resurser på befintliga kunder i stället för att attrahera nya. Detta för att det är 
betydligt dyrare att försöka attrahera nya kunder, än att försöka behålla dem de redan har. 
Viktigt för företaget blir därför att skapa en god relation till sina befintliga kunder och se till 
att de är lojala företaget, innan de lägger resurser på att finna nya potentiella kunder (De 
Pelsmacker et al., 2007, s. 404, 495; Grönroos, 2000, s. 21; Kassim et al, 2004). I intervjuerna 
framkom att samtliga företag i framtiden funderar på olika aktiviteter och tillvägagångssätt för 
att attrahera nya kunder till företagen och Facebook.  
 
Genom att lyssna, anpassa sig efter kunderna och agera som medskapare kan företag skapa 
värde för sina kunder. Företagets roll blir således att tillhandahålla kunden med nödvändiga 
resurser såsom information, varor samt tjänster i denna värdeskapande process. Något som 
blir betydligt enklare för företaget att tillgodose om de interagerar med sina kunder, då det 
kan ge en ökad förståelse för vad som faktiskt skapar värde (Vargo & Lusch, 2004).  
Småföretagen ansåg Facebook vara en kanal, vilket underlättar för dem att interagera med 
sina användare och finnas där för dem vilket jag nämnt ovan. TC försöker genom att erbjuda 
fribiljetter till användarna öka interaktiviteten, något De Pelsmacker et al., (2007, s. 506) och 
Chaffey et al., (2009, s. 634) menar är ett effektivt sätt för att interagera med kunderna samt 
locka dem till att testa ett varumärke. Även Hotell Kittelfjäll använder olika aktiviteter i form 
av tävlingar samt auktioner för att öka interaktiviteten mellan dem och användarna. Tävlingar 
är inte enbart effektivt för att kunden ska vilja interagera med företaget, utan också för att 
skapa igenkännedom till varumärket och en långvarig relation (De Pelsmacker et al., 2007, s. 
506). Vidare framkom att både TC och Hotell Kittelfjäll funderar på att anordna speciella 
aktiviteter och erbjudanden speciellt för deras användare på Facebook, för att de ska uppleva 
och känna värde av att vara vän med dem. Hotell Vilhelmina använder likt TC och Hotell 
Kittelfjäll olika erbjudanden för att öka interaktiviteten och skapa värde till sina användare. 
Exempelvis presenterar de alltid dagens lunch, kommande events och andra saker som sker 
såsom om spaavdelningen är ledig. Allt för att användarna ska uppleva sidan aktuell, 
intressant och veta vad som händer. Att Facebooksidan alltid är aktuell och uppdaterad ser 
Hotell Wilhelmina som viktigt för att kunderna överhuvudtaget ska vilja interagera med dem. 
De Pelsmacker et al., (2007, s. 507) och Kotler & Keller (2009, s.584) menar att det är viktigt 
att ett företags webbsida är intressant, attraktiv och spännande för att locka kunden till 
återbesök, samt att det kan leda till att kunden blir lojal företaget. Dock uppgav samtliga 
företag att de anser sig själva kunna bli betydligt bättre på att interagera med sina användare 
än vad de är i nuläget. Men där en anledning till dess försiktighet är småföretagens rädsla att 
upplevas som ”spam”, och att användarna då ska sluta vara ”vän” på Facebook. Denna rädsla 
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och att kunden själva söker upp företagen och väljer att bli ”vän”, pekar på att det är kunden 
som har makten när det gäller marknadsföring på Facebook (Grönroos, 2000, s. 249; De 
Pelsmacker et al, 2007, s.516; Kassim et al., 2004).  
 
 
8.2 Vilket/vilka marknadsföringsmål har småföretag med att marknadsföra sig 
via Facebook? Samt vilka verktyg och aktiviteter använder de för att uppnå dessa mål? 
 
Hotell Vilhelmina är det enda av småföretagen som har och tidigare haft en uttalad 
marknadsföringsplan för företaget. TC och Hotell Kittelfjäll har ingen marknadsföringsplan 
och har aldrig tidigare haft någon, men menade på att de arbetar på att ta fram en 
marknadsföringsplan för företagen. Att som företag inte ha en tydlig marknadsplan eller 
marknadsföringsmål menar Hultman & Sanner (1999, s.37-41) inte är speciellt ovanligt bland 
små och medelstora företag. Detta då de ofta saknar resurser eller den kunskap som krävs för 
det inom företaget. De Pelsmacker et al., (2007, s. 495) påpekar däremot att det är viktigt för 
företag att ha tydliga marknadsföringsmål där aktiviteter och verktyg anpassas efter detta, för 
att lyckas uppnå sina mål. Småföretagen säger att de har tydliga marknadsföringsmål när det 
gäller användandet av Facebook. Däremot visade det sig skilja sig åt i frågan hur väl de ansåg 
sig anpassat sina aktiviteter till de marknadsföringsmål de har med Facebook, där bara Hotell 
Wilhelmina tyckte de lyckats bra med detta.  
 
TC har som syfte och mål att genom Facebook skapa och öka medvetenheten hos användarna 
om deras nattklubb. Detta gör de genom att framförallt skapa olika Events där de bjuder in 
användarna till att delta, ett bra verktyg för att öka och skapa medvetenhet hos sina kunder 
(Pelsmacker et al., 2007, s. 501; Keller, 2008, s. 512, 561). Vidare funderar TC på att använda 
andra aktiviteter såsom bild och film för att bättre uppnå deras mål, vilket enligt Keller (2008, 
s. 249-250) är ett effektivt samt attraktivt sätt för att lyckas uppnå detta. TCs kommunikation 
har tidigare varit väldigt spretig och inte så genomtänkt enligt dem själva, vilket de försöker 
förändra genom att tillsätta en marknadsansvarig för företaget och ta fram en marknadsplan 
för framtiden. På detta sätt menar de att deras marknadsföring kan ske på ett mer integrerat 
och enhetligt sätt utåt mot kunden än tidigare. 
 
För Kittelfjäll är målet med Facebook att bygga och stärka sitt varumärke. I detta arbete är det 
viktigt för ett företag att synas med sitt varumärke där kunderna är, vilket Kittelfjäll gör 
genom att befinna sig på Facebook och sina kunder (Mårtenson, 1994, s. 107). Kittelfjäll 
använder sig av olika aktiviteter såsom bild, film, tävlingar, auktioner, events och annonser, 
vilket enligt teorierna anses mer eller mindre effektiva för att uppnå vissa specifika mål. 
Således indikerar valet av aktiviteter på att de inte är anpassat det mål företaget säger sig ha 
med Facebook, då till exempel tävlingar på Internet anses mest lämpligt för att skapa 
köpavsikter eller lojalitet till företaget (De Pelsmacker et al., 2007, s. 495; Mårtenson, 1994, s. 
107; Keller, 2008, s. 517). Ytterligare ett mål som Kittelfjäll haft den senaste tiden är att de 
vill framstå som mer barnvänliga, vilket de inte anser sig gjort tidigare. Även gällande detta 
blir Kittelfjäll ett exempel på hur viktigt det är att anpassa kommunikation till de mål man har 
för att uppnå dessa. Kittelfjäll har i nuläget inte en enda bild på barn eller kommunicerar detta 
på något annat sätt på Facebook, något som företagets VD Roger Wikström upptäckt bara 
några månader före intervjun och medveten om. Därför vill Kittelfjäll nu ta fram en 
marknadsplan där tydliga mål ska formuleras, samt se över hur de vill segmentera och 
positionera sig i framtiden. Utifrån sina marknadsföringsmål ska de sedan anpassa sin 
marknadskommunikation på ett bra sätt. Enligt De Pelsmacker et al., (2007, s. 495) leder detta 
till att företagen enklare och smidigare kan uppnå de mål de har med sin marknadsföring.  

 56



 
Vidare betonar Hultman & Sanner (1999, s. 37-41, 88, 91) att det ofta bara är väldigt 
strukturerade små och medelstora företag som har en marknadsplan. Hotell Wilhelmina 
visade sig ha en tydlig marknadsföringsplan som de uppdaterar en gång per år, samt plockas 
ned i en operativ marknadsplan vilket innefattar en annonseringsplan. Sara Norman, en av 
ägarna och ansvarig för marknadsföringen är utbildad inom marknadsföring och goda 
kunskaper i detta. Målet som företaget har med Facebook skiljer sig inte från de mål den har 
med andra kanaler, vilket är att marknadsföra företaget till så låg kostnad som möjligt. För att 
uppnå detta använder Hotell Wilhelmina ett antal kostnadseffektiva kanaler på Internet såsom 
Facebook, Hemsidan, Twitter och bloggen för att marknadsföra företaget. Genom att använda 
bilder, events och uppdatera sidorna i stort sett dagligen, försöker de skapa medvetenhet om 
vad som händer och sker till kunderna. Men Sara Norman påpekar även att varje litet svar 
som de får på Facebook är ett litet mål i sig, då det ger värdefull information tillbaka till dem. 
Vargo (2009) betonar att det är viktigt för företag att lyssna på kunderna för att lyckas 
utveckla ett så bra erbjudande tillbaka som möjligt. Hotell Wilhelmina påpekar att varje svar 
eller inlägg från användarna, blir en form av bekräftelse på om det företaget kommunicerar 
eller gör på Facebook är bra eller dåligt och därför värdefullt.    
 
Gemensamt för småföretagen är att de på Facebook försöker sprida sina budskap med hjälp av 
viral marknadsföring. Dock menar De Pelsmacker et al., (2007, s. 248) och Chaffey et al., 
(2009, s. 556) att för att informationen ska sprida sig måste företagen använda sig av 
uppseendeväckande aktiviteter i form av roliga foton, film, annonsering eller annan aktivitet 
för att lyckas med detta. Samtliga företag menar att det fortfarande tillkommer nya användare 
på Facebook, ett tydligt tecken på att budskapen om att företagen finns på Facebook 
fortfarande sprider sig till nya användare. Ett av företagen, Hotell Kittelfjäll väljer även att 
länka om de inlägg som användarna gör såsom filmer och foton, för att detta ska sprida sig till 
samtliga användare på sidan. Genom att göra så blir detta inte bara synligt på Kittelfjälls sida 
utan också användarnas personliga sida, vilket leder till att det också sprider sig till 
användarens vänner. En form av viral marknadsföring, buzz marknadsföring innebär att 
företaget försöker sprida sitt budskap genom en person vidare till en annan utan att de själva 
direkt uttalar det (De Pelsmacker, 2007, s. 248; Jobber & Fahy, 2009, s. 270; Keller, 2008, s. 
265; Chaffey et al., 2009, s. 556). Ett tecken på att Hotell Kittelfjäll använder sig av buzz är 
att ägaren, Patrik Bergh använder en anställd till att sprida den information han vill förmedla 
på Facebook genom att be honom göra inlägg från hans personliga profil. Något Patrik Bergh 
menar gör det mer trovärdigt än om han själv skriver det på sidan. Även TC försöker påverka 
och involverar sina anställda genom att uppmana dem till att bjuda in vänner och bekanta till 
sina Events, vilket också det blir en form av buzz.   
 
Ytterligare ett sätt för företag att sprida information genom viral marknadsföring, är att 
annonsera på Internet (De Pelsmacker et al., 2007, s. 503; Chaffey, 2009, s. 556). Detta är 
något Kittelfjäll använt sig av tidigare, men likt TC och Hotell Vilhelmina har för avsikt att 
använda i framtiden för att nå och attrahera nya potentiella kunder och målgrupper på 
Facebook. Således kan företag om de lyckas skapa en effektiv viral marknadsföringskampanj 
erhålla extremt positiva effekter av det (Kotler & Keller, 2009, s.583; De Pelsmacker et al., 
2007, s. 51; Chaffey, 2009, s. 559-560).  
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8.3 Vilka möjligheter och svårigheter ser småföretag med att marknadsföra sig 
på Facebook? 
 
Samtliga företag uppgav att Facebook i dag är en kanal som erbjuder en rad valmöjligheter 
gällande marknadsföring. TC uttryckte det som att ”valmöjligheterna är möjligheterna med 
Facebook” medan Hotell Wilhelmina sade att ”Facebook erbjuder stora möjligheter där endast 
kreativiteten sätter stopp för det”. Hotell Kittelfjäll däremot ansåg Facebook inte bara vara en 
kanal som erbjuder en rad möjligheter för företag, utan även för användarna som får chansen 
att synas och förmedla det de vill. Word-of-mouth är det mest effektiva marknadsföringssättet 
för att påverka en kunds preferenser, attityd och köpbeteende. Det då en vän, bekant eller 
familj anses mer trovärdig och pålitlig i förhållande till övrig marknadsföring (Grönroos, 
2000, 2008a, s. 269, 294; Trusov et al., 2009). Företagen påpekade att en möjlighet med 
Facebook är att de på ett enkelt och snabbt sätt kan förmedla ut information, och att den 
information de vill förmedla tenderar att sprida sig snabbt mellan och bland användarna på 
Facebook. Enligt Hotell Kittelfjäll och TC leder det till ökad trovärdighet hos användarna än 
om de själva ska förmedla detta, vilket styrks av Kozints et al., (2010) och teorier kring word-
of-mouth.  
 
Enligt Kozints et al., (2010) och de första teorierna kring word-of-mouth var detta något som 
skedde utan direkt påverkan eller pådrivande roll från marknadsförare. Det innebar att den 
word-of-mouth som spreds uppkom genom att användaren själv valde att rekommendera, 
berätta eller varna någon annan. Samtliga tre företag menade på att kundens upplevelse hos 
dem är det som sedan resulterar i antingen positiv eller negativ word-of-mouth på Facebook. 
Således kan detta härledas till Kozints et al., (2010) första modell och teorier kring word-of-
mouth, vilket överensstämmer med företagens sätt att se på detta. Vidare framkom att 
företagen även ansåg det viktigt att hålla vad de lovar kunderna för att inte negativ 
ryktesspridning ska uppkomma på Facebook. Något som styrks av Grönroos (2008a) där han 
menar det viktigt att leverera det som utlovats för att inte negativ word-of-mouth ska uppstå 
(Grönroos, 2008a, s. 297).   
 
Småföretagen använder också andra tillvägagångssätt för att indirekt försöka påverka 
kunderna och den word-of-mouth som sker på Facebook. Enligt Kozints et al., (2010) kan ett 
företag indirekt genom exempelvis buzz marketing påverka inflytelserika kunder till att sprida 
positiv word-of-mouth om företaget. Hotell Kittelfjäll använder sig av en anställd för att göra 
inlägg på Facebooksidan, medan TC uppmanar sina anställda att bjuda in vänner och bekanta 
till deras olika events. Ytterligare ett tillvägagångssätt som TC och Hotell Vilhelmina 
använder sig av är att öppna Facebooksidan inför speciella events, för att ansvariga själv ska 
kunna göra inlägg på sidan. Dessa kan kopplas till Kozints et al., (2010) andra modell vilket 
behandlats tidigare och som visar hur ett företag kan planera för och försöka påverka en 
individ till att sprida ett budskap indirekt, och på så vis uppfattas som mer trovärdig. 
 
Den utveckling som skett av Internet och sociala nätverk har kommit att förändra 
marknadsförarens synsätt till att de numera direkt försöker hantera word-of-mouth 
aktiviteterna, samt nå kunden en mot en. Marknadsförarens budskap sker därför inte endast 
enkelriktat idag utan ett utbyte sker mellan och bland medlemmar på sociala nätverk likt 
Facebook (Kozints et al., 2010; Vargo & Lusch, 2004; Chaffey et al., 2009, s. 21). Hotell 
Kittelfjäll använder sig av en rad olika tävlingar där de försöker påverka användarna direkt, 
såsom att uppmana dem till att dela med sig av sitt bästa Kittelfjäll foto eller Kittelfjäll minne. 
Sedan låter de övriga användare på sidan bestämma vem som bör vinna genom att uppmana 
användarna att trycka ”gilla” för det bidrag de gillar bäst. På så vis menar Hotell Kittelfjäll att 
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de får användarna att kommentera varandras bilder och sprida det till sina vänner. Ytterligare 
en tävling som pekar på hur Kittelfjäll använder sig av direkt påverkan är att de uppmanar 
användarna att bjuda in så många nya användare som möjligt, samt utlovar pris för den som 
lyckas bäst. Som nämnts ovan har marknadsförare på grund av den utveckling som skett 
antagit ett nytt sätt att se på marknadsföring och word-of-mouth, något som Hotell Kittelfjäll 
blir ett tydligt exempel på. I Kozints et al., (2010) tredje och sista modell kring word-of-
mouth blir det tydligt att Hotell Kittelfjäll använder sig av detta sätt för att försöka sprida den 
information de vill mellan och bland användarna på Facebook. Att föra en dialog med kunden 
kan leda till att interaktionsprocessen förbättras men även till att positiv word-of-mouth sprids 
(Grönroos, 2008a, s. 304, 307). Alla tre företagen uppgav att de besöker Facebook flera 
gånger per dag för att finnas där samt ge svar på frågor. Hotell Vilhelmina har tankesättet att 
om en person ställer en fråga på Facebook, är det säkert minst tio till som funderar på samma 
sak men inte vågar fråga. Genom att då svara en användare på Facebook blir detta synligt för 
samtliga användare och når på så vis ut till alla. Något som även det kan kopplas till det nya 
sättet att se på word-of-mouth där företag direkt kan påverka informationen som sprids.  
 
Två av företagen, Hotell Kittelfjäll och TC, upplevde en rad svårigheter gällande word-of-
mouth där upplever det svårt att kontrollera negativ ryktesspridning på Internet. Detta då 
information på olika sociala nätverk tenderar att sprida sig snabbt mellan och bland 
konsumenterna idag (Grönroos, 2008a, s. 297; Vargo & Lusch, 2004). Båda företagen har 
erfarit negativ kritik på sidan där båda företagen valde att plocka bort inläggen så snart de såg 
dem. För Hotell Kittelfjäll blev konsekvensen av detta bara värre då det snabbt spred sig till 
andra sociala nätverk och sidor på Internet. Läxan av det enligt Hotell Kittelfjäll är att inte 
plocka bort negativa inlägg när de uppkommer, utan i stället bemöta dem försöka och rätta till 
det misstag som skett. Hotell Wilhelmina däremot upplever inte några svårigheter med 
Facebook och menar att om negativ kritik uppkommer ger det dem en chans att rätta till sina 
misstag. Dock framkom att Hotell Wilhelmina samt TC, till skillnad mot Hotell Kittelfjäll valt 
att begränsa sidan till inlägg för att försöka kontrollera och förhindra att negativ 
ryktesspridning sker på sidan. Kittelfjäll som valt en öppen sida påpekar att det kanske inte 
ger kunden en kliniskt positiv bild av företaget, men att det leder till att en mer trovärdig bild 
av företaget förmedlas. Något som skapas av företaget tillsammans och bland användarna på 
Facebook. Enligt Kozints et al., (2010) och Vargo & Lusch, (2004) har konsumenten fått en 
ny betydelse där denne bör ses som medskapare av värdet. Det innebär att word-of-mouth 
skapas gemensamt bland konsumenterna inom olika sociala nätverk på Internet. Kittelfjäll 
menar att detta med Facebook är en helt ny företeelse för företag där de inte riktigt vet hur de 
ska hantera sådant här saker ännu, men att de tror att inte bejaka öppenheten på nätet endast 
leder till att användarna hittar andra kanaler att nå ut med det de vill. Därför är det viktigt att 
lyssna på kunderna och ta lärdom av vad de har att säga och sedan försöka göra rätt menar 
Roger Wikström, Hotell Kittelfjäll. 
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9. SLUTSATS OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
I detta avslutande kapitel kommer slutsatser att presenteras utifrån studiens 
problemformulering och syfte. Slutsatsen kommer således till en början sammanfattas kort för 
att sedan övergå i en liten längre diskussion. Efter detta kommer jag sedan ge förslag på 
framtida forskning inom ämnet. 
 
 
 9.1 Slutsatser 
 
Studiens problemformulering lyder: Varför väljer småföretag att marknadsföra sig via 
Facebook samt hur de interagerar de med sina användare?  
 
Således syftar studien till att skapa en ökad förståelse för varför småföretag väljer att 
marknadsföra sig via Facebook, och vilka faktorer som ligger bakom valet att implementera 
Facebook i sin marknadsföring. Vidare är syftet att öka kunskapen kring hur småföretag 
anpassat sin marknadsföring till Facebook, varav en rad forskningsfrågor ställts för att kunna 
besvara detta. Den första forskningsfrågan bestod i att utreda vilka marknadsföringsmål som 
småföretag har med att marknadsföra sig via Facebook, samt vilka verktyg och aktiviteter de 
använder för att kommunicera detta. Vidare undersöktes vilka möjligheter och svårigheter 
som småföretagen ser med att marknadsföra sig på Facebook. Genom att erhålla svar på dessa 
forskningsfrågor från småföretagen har studiens syfte uppnåtts och besvarats på ett bra sätt.   
 
Den slutsats jag kommit fram till är att det finns flera faktorer som ligger bakom varför 
småföretag valt att marknadsföra sig på Facebook. Främst är det på grund av att stor del av 
företagens kunder finns på Internet och Facebook. Men även att det är ett kostnadseffektivt 
sätt för småföretagen att marknadsföra sig, samt underlättar det för dem att interagera med 
sina användare. Detta pekar på att småföretag antagit en mer tjänstedominerande logik där det 
sker ett samskapande av värdet, men att materiella varor fortfarande ses som en bärare av 
detta. Tydliga tecken på detta är att småföretagen aktivt försöker ta en roll i kundernas 
värdeskapande process och att interagera samt skapa en dialog med sina kunder. Detta genom 
en rad olika aktiviteter och verktyg såsom tävlingar, events och att dagligen svara på frågor. 
Vidare är slutsatsen att småföretag likt stora företag är i stort behov av en 
marknadsföringsplan för att bättre anpassa sin kommunikation och effektivare uppnå sina 
mål. Likaså framkom att endast ett av småföretagen aktivt på flera sätt försöker påverka 
användarna direkt för att sprida positiva budskap om företaget på Facebook och skapa värde 
för användarna. Något som samtliga kan bli bättre på för att sprida och nå ut med den 
informationen de vill. Om småföretagen lyckas med detta kan det leda till att de framgångsrikt 
kan driva runt sitt företag på enbart detta.    
 
För samtliga småföretag visade det sig vara en rad faktorer som påverkat dem att börja med 
marknadsföring på Facebook. Till en början påpekade företagen att detta berodde på att deras 
kunder redan fanns där och att det blir viktigt att anpassa sig till kunderna. Dessutom visade 
sig Facebook vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att nå ut till användarna. Dock kan 
karaktären på företagen och att de verkar inom tjänsteintensiva branscher tänkas påverkat 
deras agerande. Detta då det inom denna bransch redan finns en ökad förståelse till att anpassa 
sig efter och vårda sina kunder, och därmed inget som sker medvetet från företagen. Det 
framkom att en god relation med kunderna är väldigt viktigt för företagen, där Facebook 
underlättar för dem att underhålla och bevara kunderna. Således blir Facebook ett verktyg där 
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de kan använda sig av ett relationsbaserat marknadsföringssätt, något som är naturligt hos 
småföretagen sedan tidigare. Ytterligare en anledning till Facebook är att småföretagen såg att 
de enkelt kunde kommunicera och interagera med sina användare i realtid. Detta genom att 
besöka sin sida varje dag och på så vis vara tillgängliga för användarna och kunna svara på 
eventuella frågor. Men företagen använder något skilda aktiviteter för att öka interaktionen 
mellan dem och kunderna. Hotell Kittelfjäll använder sig av tävlingar, auktioner, bilder, 
filmer med mera, medan Hotell Wilhelmina väljer att presentera dagens lunch, events och 
bilder. TC däremot har begränsat sin marknadsföring, endast nattklubben marknadsförs i 
nuläget på Facebook. Detta sker därmed mestadels genom olika events. Faktorerna pekar 
således på att ett skifte sker mot den nya tjänstelogiken och det nya sättet att se på 
marknadsföring, där samtliga företagen börjat sätta dialogen och interaktionen i centrum. 
Dock har det inte, vilket teorierna påstår inte skett ett direkt skifte från att se materiella varor 
som bärare av värdet. Utan småföretagen anser fortfarande att det sker ett samskapande av 
värdet, där varan delvis fortfarande ses som bärare av värdet. Facebook blir därmed ett 
effektivt verktyg för småföretagen att marknadsföra sig och nå ut till sina kunder idag.   
 
Vidare framkom att endast Hotell Wilhelmina har en marknadsföringsplan med tydliga mål, 
vilka de anpassar sin kommunikation efter. Hotell Kittelfjäll och TC har för avsikt att ta fram 
en marknadsplan för framtiden och på så sätt bättre anpassa sin kommunikation. En 
marknadsföringsplan visar sig utifrån studiens empiri vara betydande även för småföretag, där 
de aktiviteter och verktyg som används bör anpassas denna. I dag finns inte mycket forskning 
kring småföretag och marknadsföringsmål överhuvudtaget, men något som visat sig ha stor 
betydelse för små som stora företag genom i denna studie. Hotell Kittelfjäll blir ett tydligt 
exempel där de menade att deras mål var att framstå som barnvänliga, men den 
kommunikation som sker på Facebook förmedlar inte detta över huvud taget. Det finns inte en 
endaste bild på barnfamiljer eller på barn på företagets Facebooksida, vilket gör det svårt att 
uppnå detta mål. Även TC påpekar att deras marknadsföring varit spretig och oorganiserad 
men att de avsatt en ansvarig som nu ska se över marknadsföringen. Det för att samla allt på 
ett ställe och säkerställa att det sker på ett organiserat och mer integrerat sätt än tidigare. Ofta 
är det väldigt strukturerade småföretag enligt Hultman & Sanner (1999) som har en 
marknadsföringsplan, något Hotell Wilhelmina ger uppfattningen av att vara. De har tydliga 
marknadsföringsmål vilka ses över årligen och de anpassar kommunikationen efter dessa. Att 
Sara Norman är utbildad inom marknadsföring kan vara en bidragande orsak till den 
förståelse som finns av att ha en tydlig marknadsföringsplan.      
 
När det gäller marknadsföring och word-of-mouth ser samtliga företag en rad möjligheter och 
svårigheter kring detta på Facebook. Svårigheten visade sig framför allt ligga i hur 
småföretagen ska hantera negativ word-of-mouth när det uppkommer och förhindra 
spridningen av detta. TC och Hotell Kittelfjäll har genom erfarenhet förstått vikten av att 
försöka hantera det öppet på sidan inför samtliga användare. Hotell Kittelfjäll tog nämligen 
bort ett negativt inlägg, vilket resulterade i större konsekvenser och att det spred sig på andra 
sidor på Internet. Samtliga småföretag betonar att negativ word-of-mouth bör hanteras öppet 
för att minimera risken att det sprider sig och blir värre. Vidare har småföretagen börjat förstå 
möjligheten att påverka användarna och den word-of-mouth som sker, både indirekt och 
direkt. Något som kan kopplas till det nya sättet att se på marknadsföring och word-of-mouth. 
Jag upplever att detta är något som sker mer omedvetet från småföretagen, och inte medvetet 
med syftet att påverka användarna till att sprida positiva budskap. Alla tre småföretag besöker 
Facebook dagligen för att svara på frågor och funderingar som uppkommer samt att försöka 
svara användarna snabbt. Utöver detta är det endast Kittelfjäll som aktivt försöker påverka 
användarna och den word-of-mouth som sker direkt genom foton och minnestävlingar. Vidare 
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framkom att Hotell Kittelfjäll använder en anställd till att indirekt sprida de budskap de vill 
ska nå ut på Facebook. Även Hotell Wilhelmina och TC försöker indirekt påverka användarna 
genom att tillåta arrangörer för olika events få tillgång till sidan på Facebook. Något som 
kanske inte sker medvetet men mycket väl påverkar användarna på Facebook indirekt. Dock 
anser jag att samtliga företag borde bli bättre på att interagera och direkt försöka påverka 
användarna och den word-of-mouth som sker. Detta för att den information de vill nå ut med 
ska sprida sig bland användarna på ett effektivare sätt än idag.  
 
 
9.2  Förslag för framtida Forskning 
 
Nedan presenteras tre olika förslag till vidare forskning då jag inte anser att mitt val av 
angreppssätt täcker in alla aspekter. Ett första förslag är att göra en uppföljning av dessa 
småföretag för att se om deras sätt att se på marknadsföring fortsätter att utvecklas mot den 
nya tjänstelogiken. Detta då samtliga tre småföretag är relativt nya via denna kanal och endast 
varit aktiva under en kort tid. Är det så att småföretagen kommer anta en mer 
tjänstedominerande logik än i nuläget, samt försöka interagera mer med sina användare? 
Likaså se om småföretagen kommer att försöka dra nytta av samt påverka word-of-mouth i 
större utsträckning än i nuläget. Det för att se om småföretagen kommer att fortsätta utveckla 
sin marknadsföring på Facebook.   
 
Ur småföretags perspektiv är ett förslag till vidare forskning att studera andra branscher inom 
detaljhandeln såsom konfektionsbranschen. Detta för att se om det skiljer sig åt mellan olika 
branscher samt om denna kanal kan vara mer eller mindre effektivt för vissa branscher. 
Intressant är också att se om det skiljer sig åt angående hur småföretag inom olika branscher 
interagerar med sina användare samt vilka aktiviteter och verktyg de använder. Även om det 
skiljer sig åt något när det kommer till att ha tydliga marknadsföringsmål mellan olika 
branscher.  
 
Ur användarnas perspektiv på Facebook kan ett förslag på fortsatt forskning vara att studera 
hur de upplever, samt ser på den marknadsföring som sker från småföretagen. Varför väljer de 
att bli ”vän” med företagen samt vad får de ut av detta. Vidare att undersöka hur användarna 
föredrar att bli interagerade med och hur de vill interagera med företagen. Likaså studera vilka 
aktiviteter och verktyg som användarna föredrar, samt skapar värde för dem. 
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APPENDIX 1. INTERVJUMANUAL 
 
Inledning och bakgrund 
 

1. Hur många heltidsanställda samt deltidsanställda har Ni idag? 
2. Vad är Er affärsidé?  
3. Hur länge har Ni använt Facebook som marknadsföringskanal? 
4. Marknadsför Ni er på andra sätt via Internet idag?   
5. Marknadsför Ni er via någon annan media såsom tidningar, radio med mera om att ni 

finns på Facebook? 
 
Företagets Syfte och Mål på Facebook 
 

6. Vad var det som påverkade Er till att börja med marknadsföring på Facebook? 
7. Vem/vilka är ansvariga för er sida och den marknadsföring som sker där?  
8. På vilket sätt är Era anställda involverade i er marknadsföring på FB? 
9. Vad är ert syfte och mål med att marknadsföra er via Facebook? 
10. Hur arbetar ni för att uppnå Ert syfte/mål på Facebook? 
11. Är Facebook Er huvudsakliga marknadsföringskanal eller är det ett komplement till 

något annat? 
12. Hur har Ni omfördelat Era marknadsföringsresurser sen ni började använda FB som en 

kanal? 
13. På vilket sätt anser ni att Facebook är en lämplig marknadsföringskanal för era 

produkter/tjänster? 
14. Hur ofta uppskattar Ni att ni besöker er sida på Facebook? 
15. Vilket är det huvudsakliga syftet till att ni besöker er sida?  

 
 
Möjligheter och svårigheter med Facebook  
 

16. Vilka möjligheter ser Ni som företag med att marknadsföra er på FB? 
17. Vilka svårigheter ser Ni med att marknadsföra er via FB? 
18. Hur har Ni gått tillväga för att sprida att Ni finns på Facebook? 
19. Hur ser Ni på att användare kan skriva inlägg, ladda upp foto, film, länka till sina 

bloggar med mera på er sida?  
20. Hur ser Ni på att användare kan dela med sig av sina erfarenheter och åsikter på er 

sida? 
21. Har det någon gång hänt att det framkommit negativ kritik på er sida på FB? 
22. Hur hanterar Ni negativ kritik om det uppkommer på er sida? 
23. Hur försöker Ni arbeta för att inte negativ kritik ska uppkomma på er sida på 

Facebook? 
24. På vilket sätt försöker ni påverka användarna och vad de skriver på Facebook? 
25. Hur gör Ni för att det budskap som ni vill förmedla ska sprida sig på Facebook? 

 
Företaget och användare på Facebook  
 

26. Hur ser Ni på att Företag och kund kan interagera med varandra på FB?  
27. Vad tror Ni att företag samt användare kan få ut av att interagera med varandra på FB? 
28. Vilka fördelar och nackdelar ser ni med att man kan interagera med varandra på FB? 
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29. På vilket sätt försöker ni interagera med era användare på FB?  
30. Vad har Ni för mål när det gäller att interagera med Era Facebook användare? 
31. Vad innebär det för Er att ha en relation till Era kunder? 
32. Hur gör ni för att försöka skapa en relation till Era användare på Facebook? 
33. Hur anser Ni att man skapar värde för en kund? 
34. Hur gör Ni för att skapa värde för Era användare på Facebook? 
35. Hur arbetar Ni för att försöka attrahera nya medlemmar till er sida på Facebook? 
36. Hur arbetar ni för att behålla användare som Ni redan har på Facebook? 

 
Aktiviteter och Verktyg på Facebook 
 

37. Vilka aktiviteter och verktyg använder Ni i er marknadsföring på FB idag? 
38. På vilket sätt anser ni valet av aktiviteter gå ihop med ert syfte och mål? 
39. Finns det några aktiviteter och verktyg som ni har för avsikt att använda i framtiden, 

vilka och varför? 
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