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Förord	

Först och främst vill vi rikta ett tack till vår handledare Markus Fellesson för hans goda råd 

och vägledning. Vi vill också tacka resterande gruppers handledare Jenny Karlsson och 

Maria Åkesson och de studenter som läst igenom arbetet och kommit med nyttig feedback. Vi 

skulle dessutom vilja tacka våra föräldrar och syskon som funnits till hands för oss, stått ut 

med allt vårt tjat om denna uppsats och givit oss stöd genom hela skrivprocessen. Vidare vill 

vi tacka våra kompisar för deras stöd. Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till Arlinda Beqiri 

som varit ett enormt stöd och kommit med ovärderlig feedback från början till slut, utan er 

skulle denna studie inte varit möjlig. 

 
- Ardita Beqiri & Elias Lindergren 

	

	



 3 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att öka förståelsen för vilka sociala medier småföretag använder sig av samt hur 

arbetet med sociala medier relaterar till företagets övriga marknadsföring. Studien genomfördes med 

hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer där nio respondenter intervjuades. Ett 

bekvämlighetsurval tillämpades och totalt medverkade fyra småföretag i undersökningen, tre i 

Karlstad och ett i Gislaved, där kravet var att företagen i någon utsträckning nyttjade sociala medier. 

Materialet samlades in via intervjuer där en semistrukturerad intervjuguide användes. Intervjuguiden 

bestod av tre huvudområden: (1) definition av traditionell och modern marknadskommunikation, (2) 

definition av sociala medier och (3) användning av sociala medier. Materialet analyserades genom att 

transkribera de ljudinspelade intervjuerna och därefter använda tematisk analys i form av öppen samt 

fokuserad kodning. Resultatet visade att samtliga respondenter nyttjar sociala medier, dock på ett 

differentierat sätt. Samtliga respondenter använder Facebook, Instagram, e-post och hemsida, medan 

enbart hälften kombinerade hemsidan med webbshop. Fastän det fanns ett flertal anledningar som 

motiverade bortvalet, var det den förlorade personliga kontakten som utmärkte sig mest. Resultatet 

visade vidare att den personliga kontakten till sina kunder är det som småföretag värdesätter i högsta 

grad. För att i sin tur visa sin uppskattning till sina lojala kunder, arrangeras eventkvällar med tilltugg 

och tillställningar. Även om den främsta anledningen till moderniseringen upplevdes vara rädslan av 

att gå under om de valde att motstå, fanns det även andra anledningar: förmågan att mäta likes samt 

förmågan att nå ut till önskad målgrupp. Fastän resultatet vidare antydde att respondenterna mer och 

mer övergår och värdesätter de moderna kommunikationsverktygen, visade även resultatet att det 

fanns en anledning till att behålla och kombinera marknadsföringen med traditionella 

kommunikationsverktyg. På så vis når budskapet ut till fler kunder, vilket i sin tur ger maximal effekt 

på marknadsföringen. Slutligen fann resultatet att småföretag måste ha en expertis för att effektivt 

kunna konkurrera mot större företag på marknaden.  

 

Nyckelord: Marknadsföring, Traditionell kommunikation, Modern kommunikation, Sociala medier, 

Småföretag.  
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Abstract 
The aim of this study is to increase an understanding of which social media small businesses use and 

how the work of social media relates to the company’s other marketing activities. The study was 

conducted using qualitative semi-structured interviews where nine respondents were interviewed. A 

comfort selection was applied and in total participated four small businesses in the survey, three in 

Karlstad and one in Gislaved, where the requirement was that the company in some extent used social 

media. The material was collected through interviews where a semi-structured interview guide was 

used. The interview guide consisted three main areas: (1) the definition of traditional and modern 

marketing communication, (2) the definition of social media and (3) the use of social media. The 

material was analysed by transcribing the sound-recorded interviews and then use thematic analysis in 

the form of open and focused coding. The result showed that all respondents use social media, but in a 

different way. All the respondents use Facebook, Instagram, e-mail and website, whereas only half of 

the respondents combined the webpage with a web-shop. Even if there were several reasons that 

motivated the deselection, was the loose of the personal contact the one that was most distinguished. 

Further the result showed that the personal contact towards its customers is what small businesses 

valued the most. To show their appreciation to their loyal customers, the company arranged events 

with snacks and gatherings. Even if the primary reason towards the modernization was the fear of 

falling apart if they chose to resist, there was also other reasons: the ability to measure likes as well as 

the ability to reach the desired target group. Even if the result further hinted that the respondents more 

and more values and switch to modern communication tools, showed the result that there also is a 

reason towards keeping and combining the marketing with traditional communication tools. By doing 

this, the message is reached by more customers, which in turn gives a maximum effect on the 

marketing. Finally, the result showed that small business must have an expertise to compete against 

larger businesses on the market.  

 

Keywords: Marketing, Traditional communication, Modern communication, Social media, Small 

business.  

 

 

 

 

 

 



 5 

Innehållsförteckning	
Förord ........................................................................................................................................ 2 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 3 

Abstract ..................................................................................................................................... 4 

1. Inledning ............................................................................................................................... 7 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................ 10 

2. Teori ..................................................................................................................................... 11 

2.1 Marknadsföring ........................................................................................................................... 11 
2.2 Traditionell kommunikation ........................................................................................................ 11 
2.3 Modern kommunikation .............................................................................................................. 12 
2.4 Sociala medier som kommunikationskanal ................................................................................. 13 
2.5 Integrerad marknadskommunikation (IMC) ............................................................................... 15 
2.6 Referensgruppens inflytande på gruppmedlemmarna ................................................................. 15 
2.7 Marknadsföring i småföretag ...................................................................................................... 17 

3. Metod ................................................................................................................................... 18 

3.1 Övergripande ansats .................................................................................................................... 18 
3.2 Urval ............................................................................................................................................ 18 
3.3 Datainsamling .............................................................................................................................. 19 
3.4 Databearbetning ........................................................................................................................... 20 
3.5 Reliabilitet och Validitet ............................................................................................................. 21 
3.6 Etiska aspekter ............................................................................................................................. 21 

4. Resultat ................................................................................................................................ 23 

4.1 Gamla skolan ............................................................................................................................... 23 
4.2 Nya skolan ................................................................................................................................... 25 
4.3 Konkurrensfördel ........................................................................................................................ 27 
4.4 Kundrelationer ............................................................................................................................. 30 

5. Analys och Diskussion ........................................................................................................ 32 

5.1 Gamla skolan: nya möjligheter .................................................................................................... 32 
5.2 Nya skolan: framtidens marknadsföring ..................................................................................... 34 
5.3 Konkurrensfördel ........................................................................................................................ 36 
5.4 Kundrelation ................................................................................................................................ 39 

6. Slutsatser ............................................................................................................................. 42 

6.1 Begränsningar .............................................................................................................................. 43 



 6 

6.2 Framtida studier ........................................................................................................................... 43 
6.3 Tips och råd ................................................................................................................................. 44 

Referenser ............................................................................................................................... 45 

Bilagor ..................................................................................................................................... 49 

Bilaga 1 - Intervjuguide ..................................................................................................................... 49 
Bilaga 2- Teman ................................................................................................................................ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. Inledning 
De teknologiska framstegen har på senare år tagit världen med storm där dessa förändringar har 

medfört nya mönster i användningen av media, med fokus på sociala medier som 

kommunikationskanal (Batra & Keller 2016). Treem, Dailey, Pierce och Biffl (2016) definierar sociala 

medier som en uppsättning verktyg som finns tillgängliga online: till exempel sociala nätverk, bloggar 

och email. Ur ett företagsperspektiv finns det huvudsakligen två användningsområden för sociala 

medier: (1) att informera (Felix, Rauschnabel & Hinsch 2016) och (2) interagera direkt med kunden 

(Schweidel & Moe 2014). 

 

Det första användningsområdet avser sociala medier som ett verktyg för envägskommunikation, vilket 

tillåter företag att kommunicera olika värden till kunder och anställda utan något krav på aktiv respons 

från motparten (Dahlén, Lange & Smith 2010; Felix et al. 2016). Detta traditionella 

kommunikationssätt kallas även asymmetrisk kommunikation (Dahlén et al. 2010), vilket har som mål 

att nå ut till så många människor som möjligt (Batra & Keller 2016). Asymmetrisk kommunikation 

förknippas ofta med monolog, där annonsering skickas ut till kunder, snarare än en dialog, där 

kunderna istället är aktiva deltagare i kommunikationsprocessen (Dahlén et al. 2010).  

 

Det andra användningsområdet ser sociala medier som ett verktyg för tvåvägskommunikation som ger 

företag tillgång till relevant information om konsumenters beteende. Data som samlas in genom 

konversationer mellan företag och deras kunder kan till exempel förbättra företagens förutsättningar 

att förstå kundernas beteenden och på så sätt få en ökad uppfattning om deras behov och önskemål 

(Schweidel & Moe 2014). En på så sätt interaktiv kommunikation benämns även symmetrisk 

kommunikation, där kommunikationen sker i dialogform mellan företag och dess kunder (Dahlén et al. 

2010). 

 

Det är en nödvändig förutsättning för företag att generera värde åt sina kunder genom att bemöta 

kundernas önskemål (Ketchen & Short 2016). För att lyckas med detta är det viktigt att förstå 

kundernas behov, det vill säga bygga en förståelse för vad det är som attraherar kunder och hur företag 

kan tillgodose dessa behov (Solomon 2016). Genom att förstå kundens behov kan företag skapa 

erbjudanden som kunden efterfrågar. Om ett företag skulle misslyckas med att skapa efterfrågat värde 

blir det istället viktigt att besvara det missnöje som därav uppstår. Med hjälp av sociala medier kan 

kunderna idag sprida sina upplevda åsikter om en produkt eller tjänst vidare till sina vänner, som en 

modern variant av det traditionella konceptet Word-of-mouth (WOM). Denna moderna variant av 

WOM –elektronisk WOM (Boerman, Willemsen & Van Der Aa (2017) - har gett upphov till nya 

möjligheter och utmaningar med tanke på att spridningseffekten på sociala medier överskrider 
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traditionellt WOM med hästlängder. Därav resulterar ett positivt WOM i att allt fler vill testa 

produkten, medan ett negativt WOM å andra sidan resulterar i att fler människor avstår från att ge 

produkten en chans (Solomon 2016). 

 

Om företag inte har kontroll över sin marknadsföring på sociala medier så kan det leda till förlorad 

kontroll över sitt varumärke. Det här är en utmaning för företag, och framförallt för småföretag1 som i 

första hand ser sociala medier som ett sätt att öka försäljning istället för ett verktyg för att förstå sina 

kunders behov och önskemål (Alfond & Page 2015). Företag som inser att sociala medier är ett 

väsentligt hjälpmedel i processen att bygga en förståelse för behov och önskemål kommer med större 

sannolikhet att bli framgångsrika på marknaden (Martin & Matlay 2003; Simmons, Armstrong & 

Durkin 2011). En potentiell förklaring till detta kan enligt Dahlén et al. (2010) vara att sociala medier 

erbjuder mer avancerade verktyg för att nå önskad målgrupp, än vad som är möjligt genom traditionell 

marknadsföring. Detta antagande väcker frågan om så verkligen är fallet. Eller om det snarare är 

tvärtom, att sociala medier når fler personer eftersom allt fler är aktiva där och att speciella annonser i 

tidningar tittas av folk som är intresserade av just det. 

 

Vidare ska tilläggas att eftersom åsikter som enskilda individer bildar via sociala medier kan härledas 

till en referensgrupp2, väger dessa åsikter tyngre jämfört med budskap som kommer direkt från företag 

eller marknadsförare. I värsta fall kan en missnöjd kund, som har stor inverkan på sin referensgrupp, 

leda till katastrofala följder för ett företag på grund av den enorma spridningseffekt som för negativa 

attityder vidare till ett stort antal potentiella kunder (Solomon 2016). Däremot en motsatt effekt, det 

vill säga att få positiv respons från kunder via sociala medier, kan ge en ordentlig uppsving för ett 

företags försäljningssiffror (Wang & Kim 2017). Att investera i användandet av sociala medier har 

bevisats bidra till en framgångsrik hantering av företags kundrelationer (Wang & Kim 2017). Med 

tanke på att den personliga kontakten försvinner skulle det lika gärna kunna vara tvärtom, att 

kundrelationerna blir mindre personliga med hjälp av sociala medier.  

 

Sociala medier ökar möjligheten för nya produkter och tjänster att nå ut till rätt målgrupp (Boughin 

2007). Sociala medier- som ett övergripande verktyg för marknadsföring- tillhandahåller 

kostnadseffektiva möjligheter för företag att hantera sina kundrelationer (Ahani, Rahim & Nilashi 

2016). Därför kan användandet av sociala medier komma att bli mer betydelsefullt för småföretag än 

för större företag, med tanke på att småföretag har begränsade finansiella resurser att konkurrera med 

                                                
1 Små företag har <50 anställda och har en omsättning som antingen underskrider 10 miljoner Euro, eller en 

balansomslutning som ej övergår 10 miljoner Euro (Småföretag u.å). 
2 Referensgrupp avser grupper som har ett direkt inflytande på en individs beteende (Kotler, Armstrong, Harris 

& Piercy 2016).	
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på marknaden (Parveen, Jaafar & Ainin 2015). Sociala medier är av stor vikt särskilt i småföretag 

eftersom de kan användas för att nå igenom bruset och på så sätt få kontakt med kunder (Block 2011). 

Trots detta så fann Kim, Lee och Lee (2011) att det enbart är en tredjedel av småföretag som faktiskt 

använder sig av sociala medier. Beror detta på att de är rädda att förlora den personliga kontakten som 

den lokala butiken genererar som Kim et al (2011) påstår?   

 

En möjlig anledning till denna låga andel kan bero på att företag upplever snabb teknologi som 

”läskig” och ser risker i att misslyckas med användandet (Kim et al. 2011). Det kan också bero på att 

vissa företag vill engagera sig mer lokalt och argumenterar då att sociala medier skulle ha en negativ 

inverkan för detta ändamål (Kim et al. 2011). När småföretag investerar i sociala medier så sker det 

ofta på bekostnad av traditionell marknadsföring. Följden av detta kan innebära att småföretag väljer 

att använda sociala medier först när det upplevs som oundvikligt - ett måste- eftersom deras 

konkurrenter använder sig av verktygen (Simmons, Armstrong & Durkin 2008). Mer exakt så 

betraktar småföretag användandet av sociala medier mer som en trigger, där avsikten är att inte bara 

använda traditionell marknadsföring eftersom de riskerar utebliven försäljning om de inte kombinerar 

detta med sociala medier. Som en direkt följd av detta misslyckas många småföretag att se viktiga 

delar i helheten med sociala medier, samt vilka framgångar som de kan medföra för företag vid ett mer 

korrekt användande (Simmons et al. 2008).  

 

Trots det så syns en positiv trend med fler företag som börjar använda teknologiska lösningar och 

kombinerar det med traditionella verktyg, där integrerad marknadskommunikation utgör en central del. 

Integrerad marknadskommunikation (IMC) avser en integrerad marknadsplan för alla olika 

kommunikationskanaler, till exempel: e-post, post, tidningsannonser, bloggar, hemsidor, Instagram 

och Facebook, för att på så sätt förstärka det meddelande som sänds ut (Dahlén et al. 2010). Detta 

maximerar inflytandet som kommunikationen har på kunder och ökar chanserna för att åstadkomma 

en ihågkommen reklam (Dahlén et al. 2010). 

 

Ovanstående anledningar väcker frågeställningar om hur mindre bolag har påverkats av den ökade 

användningen av sociala medier och hur de utvecklats tillsammans med teknologin. Då traditionell 

marknadsföring inte längre kan anses vara tillräcklig vore det intressant att undersöka hur småföretag 

anpassar sig till förändringarna som det medför. Uppsatsens undersöker därför frågeställningarna: Kan 

användandet av sociala medier inom småföretag härledas endast till rädslan för att gå miste om något 

ifall de avstår? Finns det fler anledningar till att använda sig av sociala medier? Finns det rimliga 

anledningar till att motstå? Går den personliga kontakten förlorad om småföretag väljer att utvecklas 

med marknaden? och vad skulle hända med småföretag om de väljer att stå emot utvecklingen?  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka sociala medier småföretag använder sig av samt hur 

arbetet med sociala medier relaterar till företagets övriga marknadsföring. 
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2. Teori 

I teoriavsnittets inledande del beskrivs begreppet marknadsföring övergripande, samt hur 

marknadsföring anses relevant för småföretag. Vidare redogörs för andra centrala företeelse 

som anses relevant för uppsatsens syfte: traditionell kommunikation, modern kommunikation, 

sociala medier som kommunikationskanal, integrerad marknadskommunikation (IMC), 

referensgruppens inflytande på gruppmedlemmarna och marknadsföring i småföretag. Även 

om dessa begrepp är relativt vanliga inom marknadsföring och delvis går hand i hand, tolkas 

och nyttjas de differentierat av företag. Hur ser det ut för småföretag? 

2.1 Marknadsföring 

Kotler, Armstrong, Harris och Piercy (2016) ger en definition av marknadsföring som en social och 

ledande process genom vilken individer och organisationer skapar och utbyter värde. Marknadsföring 

avser hela den process där företag skapar kundvärde och bygger starka kundrelationer för att fånga 

värde från dessa kunder i gengäld (Kotler et al. 2016). För att nå ut till kunder förlitar sig 

marknadsföring på kommunikationstekniker. Det är viktigt för företag att förstå vikten i 

marknadsföring samt att denna kommuniceras rätt till önskad målgrupp. Vidare är det viktigt att 

kommunikationen utförs på ett korrekt sätt av företag. Skulle kommunikationen missleda eller 

misslyckas kan konsekvenserna som medföljer bli stora, medan om det utförs korrekt kan följderna av 

dessa belöna företaget. 

 

Det är av väsentlig betydelse för företag att ha i åtanke att individer är olika och därför reagerar 

differentierat på olika kommunikationsmedel. Bara för att ett kommunikationsverktyg ger önskad 

effekt på en kundgrupp behöver det inte betyda att detta verktyg fungerar likvärdigt på en annan 

kundgrupp. Återigen- just eftersom kundgrupper är olika och reagerar olika på 

kommunikationsverktyg, ligger vikten i att på ett så effektivt sätt som möjligt nå ut till dessa för att nå 

maximal effekt. Detta kan utföras genom att förstå kunderna och deras behov. Genom att nyttja dessa 

effektivt ökar chansen att rätt målgrupp nås (Dahlén et al. 2010). Marknadskommunikationen kan 

delvis ske på 3 sätt: traditionell kommunikation, modern kommunikation och integrerad 

marknadskommunikation. Nedan följer beskrivning samt vikten av dessa. 

2.2 Traditionell kommunikation 

Enligt Batra och Keller (2016) hade marknadsförare förr begränsat antal kommunikationsverktyg som 

kunde nyttjas vars ändamål var att nå ut till så många kunder som möjligt- asymmetrisk 

kommunikation (Dahlén et al. 2010). Vidare var intentionen att göra människor medvetna om 

företagets varumärken och vad deras bolag erbjöd och stod för. Detta kommunikationssätt avser ett 
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envägs kommunikationsverktyg med ändamål att kommunicera olika produkter eller tjänster till olika 

kundgrupper utan att förvänta sig någon direkt respons från motparten (Dahlén et al. 2010; Felix, 

Rauschnabel & Hinsch 2016). Traditionella kommunikationsverktyg avser TV-reklam, radio-reklam, 

tidningsannonser, PR- tredjeparts tankar och ord om företaget samt det personliga mötet, vilket 

resulterar i mer trovärdighet- och nyhetsbrev vars avsikt var att generera långsiktiga relationer (Batra 

& Keller 2016). 

 

Även om småföretag än idag använder sig av traditionella kommunikationsverktyg, märkts en tydlig 

minskning av nyttjandet i relation till hur det såg ut för bara några år sen. Enligt Kim et al. (2011) 

finns en risk att den personliga kontakten även försvinner i samband med den påtalade 

moderniseringen. Kanske grundar sig rädslan i själva momentet i att utvecklas med moderniseringen 

och inte i att förlora den personliga kontakten som Kim et al. (2010) påstår: någon form av illusion. 

Om fallet skulle vara så att företag faktiskt är rädda för att minska den personliga kontakten är frågan 

istället hur dessa företag skulle kunna utvecklas i samband med teknologin och samtidigt behålla det 

traditionella kommunikationssättet- IMC (se nedan i teoriavdelningen under Intergrerad 

marknadskommunikation: IMC). 

2.3 Modern kommunikation 

Idag har marknadsförare ett större utbud av kommunikationsmöjligheter, med fokus på sociala medier 

(Batra & Keller, 2016). Det större utbudet resulterar i att marknadsförare idag kan välja vilket 

kommunikationsverktyg som används för att nå önskad kundgrupp. Ändamålet har idag ändrats från 

att nå ut till så många som möjligt, till att nå ut till rätt målgrupp (Dahlén et al. 2010). Vidare är 

intentionen att förstå kunderna bättre och kunna ge svar på potentiella frågor kunder kan ha avseende 

produkter eller tjänster- symmetrisk information. Detta kommunikationssätt definieras av ett tvåvägs 

kommunikationsverktyg vars ändamål är att erbjuda kundgrupper produkter och tjänster, samtidigt 

som det tillåter företag att finnas till hands för att bemöta kunder - bygga kundrelationer (Dahlén et al. 

2010). Moderna kommunikationsverktyg avser sociala medier som till exempel inlägg eller annonser 

på plattformar som Facebook och Instagram, hemsidor eller tredjepartswebbplatser vars ändamål är att 

generera varumärkespreferens samt post och bloggar vars mål är att ge en övertygande bild av en 

produkt eller tjänst (Batra & Keller 2016). 

 

Kim et al. (2011) menar på att moderna kommunikationsverktyg leder till att den personliga kontakten 

försvinner, vilket följer av att fler kunder föredrar att handla via nätet och inte fysiskt ta sig in till den 

lokala butiken. Även om Kim et al. (2011) har en poäng, så finns också en svaghet i detta påstående. 

Fastän allt fler kunder väljer att handla via nätet idag så har dessa även tillgång till service dygnet runt. 

Mejladress och telefonnummer till företag gör det allt enklare för kunder att ta kontakt med personal 

avseende potentiella frågor. Vidare finns personal tillgänglig på vissa hemsidor vars avsikt är att 
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finnas till hands för kunden, något som i allra högsta grad kan anses som personligt. Även om detta 

inte är fysiskt personligt så uppfyller de flera funktioner som gör upplevelsen personlig. Eftersom 

fokus enligt moderna kommunikationsverktyg ligger i att interagera med kunden kan företag uppnå 

detta genom att svara på kundens frågor och möta dess behov utan ett personligt möte. Försäljare och 

kunder behöver inte ha en fysisk kontakt med varandra för att frågor ska besvaras och kundbehov 

uppfyllas. 

 

En tydlig brist med webbhandel är att kunder inte kan ”ta på” sina produkter. Detta hanteras ofta 

genom att kunder kan se bilder på produkten och få en utförlig beskrivning, något som genererar en 

verklig uppfattning av produkten. Har kunden fler frågor finns, som tidigare nämnt, kontaktuppgifter 

till anställda som denne kan ta kontakt med. Vill kunden fysiskt se produkten och känna på den kan 

denne ta sig till den lokala butiken, där personal väntar och kan svara på potentiella frågor. Förutsatt 

att företaget använder sig av fysiska butiker också. En slutsats som kan dras är att även om de 

moderna kommunikationsverktygen gör det enklare för företag att nå ut till kunder så finns det även en 

stor poäng i att behålla de traditionella kommunikationsverktygen: folk värdesätter det personliga 

bemötandet och företag vill inte gå miste om den (Kim et al. 2010). 

2.4 Sociala medier som kommunikationskanal 

Sociala medier är en term som har sitt ursprung i tidigt 90-tal (Bercovici 2010), då termen användes 

för webbaserade kommunikationsverktyg vars avsikt var att främja interaktionen online. Enligt Ellison 

och Boyd (2013) är den huvudsakliga avsikten med sociala medier att möjliggöra för individer att 

hålla kontakt med varandra, oberoende av tid och rum. Treem et al. (2016) definierar Sociala medier 

som en uppsättning av verktyg som finns tillgängligt online- såsom sociala nätverk, bloggar och mejl. 

 

Sociala nätverk- Facebook och Instagram- syftar på individers personliga plattformar där de kan skapa 

socialt nätverk med andra människor. Vidare kan sociala nätverk användas för att bygga relationer och 

dela intressen (Ellison & Boyd 2013). Även om sociala medier i första hand förenklar för individer att 

hålla kontakt med varandra, så är det även en plattform för företag att hålla kontakt med sina kunder- 

dygnet runt, vart de än befinner sig i världen. Vidare är sociala medier ett kommunikationsverktyg 

som företag använder sig av för att nå ut till rätt målgrupp (Dahlén et al. 2010). Denna särskiljer sig 

från traditionell kommunikation som tidigare nämnt har för avsikt att nå ut till så många som möjligt, 

snarare än att direkt rikta sin marknadsföring mot önskad målgrupp. Det är även inom sociala nätverk 

som WOM har en stark effekt, inte minst på företag. En potentiell anledning till det kan bero på att 

individens sociala nätverk är fyllda med personer som de har en interaktion med- en personlig kontakt 

med- och därmed litar på (Solomon 2016). Följden av detta blir därmed att om det framkommer 

negativ WOM kommer vännerna att förlita sig på orden. Varför? Ord som kommer från individers 

referensgrupp väger betydligt mer än ord som kommer från marknadsförare eller företag (Solomon 
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2016). Detta har sin grund i att individer har en personlig kontakt med sin referensgrupp och förlitar 

sig på deras ord, oberoende om de är positiva eller negativa. Vilket i sin tur kan bero på att 

medlemmar i ens referensgrupp vill individens bästa och inte få denne att köpa produkter eller tjänster 

som inte bemöter förväntningarna. Till viss del har företag i första hand i avsikt att sälja och ingår 

därmed inte i individers referensgrupp och därav blir konsekvensen av detta att individer förlitar sig 

mindre på deras ord (Solomon 2016). När väl en negativ attityd mot en produkt eller varumärke har 

formats, är det problematiskt att ändra dessa (Solomon 2016). Samma sak gäller när det framkommer 

positiv WOM. Följden av positiv WOM är att allt fler kommer att handla av företaget just för att deras 

referensgrupp har pratat väl om produkten eller tjänsten. På grund av sociala medier är det extra viktigt 

för företag att inte lova för mycket samt att bemöta kunders behov. Detta för att gör de inte det kan 

konsekvenserna av detta bli negativ WOM via sociala medier, som i sin tur sprids mycket snabbt. 

 

Blogg är en annan typ av kommunikationsverktyg som företag kan nyttja i avsikt att fånga 

konsumenters intresse. Företag använder bloggar för att marknadsföra sina produkter genom att posta 

ett blogginlägg vars innehåll är associerat med både produkterna och företaget (Hubspot 2017). Istället 

för att blogga själva, kan företag använda bloggare för att marknadsföra sina produkter eller tjänster. 

Eftersom bloggare ofta har ett stort inflytande över sina följare och läsare, betyder deras ord mer än 

ord från marknadsförare eller företag. Läsarna känner en viss relation till bloggaren och ser därav 

produkten eller tjänsten i dess flöde, därför är det viktigt för företaget att hitta rätt bloggare som kan 

förmedla det företaget står för. Följden av detta blir att rätt målgrupp nås via bloggaren, vilket Dahlén 

et al. (2010) stärker genom att säga att sociala medier riktar marknadsföring mot rätt målgrupp. Vidare 

är det viktigt för företag att få bloggaren till att i sin tur marknadsföra produkten eller tjänsten rätt. 

Företag måste tänka på att det inte enbart är produkten eller tjänsten i sig som kommuniceras, utan 

även varumärket och hela företaget. Skulle det marknadsföras fel eller få negativa referenser, är det 

varumärket som får ta smällen och inte bloggaren. Görs detta rätt kan företaget generera vinster som 

inte vore möjliga annars. 

 

Mejl är ytterligare en kommunikationskanal och används främst då företag vill informera eller 

påminna sina kunder om en pågående rea eller vid lanseringen av en ny kollektion (Batra & Keller 

2016). Vidare används mejl för att upplysa kunden om exempelvis företagets kommande event: 

informationssyfte. Även om mail i detta syfte generellt sett skickas till väldigt många, kan de ge 

konsumenterna en personlig känsla då mejlet är adresserat specifikt till individen. Mail ersätter i 

många fall personligt handskrivna brev, som verkligen genererar en känsla av tillhörighet på ett sätt 

som kan bli svårt att uppnå via mail. Även detta skulle kunna härledas som en konsekvens av den 

teknologiska utvecklingen. Trots att utvecklingen går mot en mer teknologisk värld är det viktigt att ha 

i åtanke att det än finns människor som inte följer med i utvecklingen. För att nå ut till dessa måste 
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företag använda andra kommunikationsmedel, till exempel kombinerat med varandra- integrerad 

marknadskommunikation (IMC). 

2.5 Integrerad marknadskommunikation (IMC) 

Integrerad markandskommunikation (på engelska Integrated Marketing Communication: IMC) avser 

en samordnad användning av olika kommunikationsverktyg, både traditionella 

kommunikationsverktyg och moderna kommunikationsverktyg (Dahlén et al. 2010). Marknadsförare 

nyttjar IMC för att göra marknadsföringen mer förstärkt, trovärdig samt försäkra sig om att budskapet 

når kunderna, av den orsaken behöver kommunikationsverktygen enligt Batra och Keller (2016) 

”bygga på” andra kommunikationsverktyg. 

 

Det är viktigt för företag att ha i åtanke att ett kommunikationsverktyg kan fungera för en kundgrupp, 

men behöver möjligtvis inte fungera på en annan. För att nå ut till en yngre målgrupp är sociala 

medier- exempelvis Facebook och Instagram – generellt ett bra kommunikationsmedel, medan det är 

långt ifrån rätt kommunikationsmedel för att nå ut till vissa äldre individer. För att nå dessa kan 

företag istället använda sig av traditionell kommunikation- så som annonser i tidningar eller TV 

reklam. Genom att kombinera sin användning av olika kommunikationsverktyg, kan företag försäkra 

sig om att kunder har sett deras marknadsföring och vet vad de erbjuder. Fortsättningsvis ökar denna 

integrerade användning av kommunikationsverktygen möjligheterna för att marknadsföringen blir 

ihågkommen (Dahlén et al., 2010). IMC handlar i grunden om att nå ut, både till fler kundgrupper, 

men även till lojala kunder genom att använda flera olika kommunikationskanaler.  

2.6 Referensgruppens inflytande på gruppmedlemmarna 

Consumer behavior (på svenska konsumentbeteende) är ett begrepp som används för att skapa en 

förståelse av hur konsumenter tänker, känner och väljer mellan olika produkter och tjänster. Det är 

viktigt för företag att förstå kunders beteenden och vad för inverkan dessa har på företaget om de 

bemöter dessa rätt (Solomon 2016). Alltså är det viktigt för företag att förstå vikten i att bemöta 

kunderna rätt men samtidigt skilja dem åt. Genom att samtala med kunderna och få dem att känna sig 

”hemma” i butiken, kan kunderna utveckla positiva känslor gentemot företaget och deras anställda. 

Det är därför viktigt för försäljarna att komma ihåg vad som samtalats med vilken kund- inta 

”förvärvade positioner”- vilket kan förklaras av begreppet roller (Giddens & Sutton 2013). Roller kan 

enligt Giddens och Sutton (2013) förklaras av de ”jag” som försäljaren skapar för en given situation, 

exempelvis den roll försäljaren intar när denne pratar med en tonåring och den roll som förvärvs då 

samma försäljare pratar med en äldre man eller kvinna. Om försäljaren skulle missköta situationen 

genom att blanda kunderna med varandra, ökar sannolikheten för ett negativt WOM.  
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Som tidigare nämnt så förlitar sig kunder på deras referensgrupp i första hand och skulle det visa sig 

att varumärket har en positiv WOM är det viktigt att försöka behålla denna attityd eftersom minsta lilla 

snedsteg kan resultera i negativ WOM- tumregel: en negativ WOM är lika mycket som nio positiva 

WOM. Individer som ingår i samma referensgrupp delar samma intressen och preferenser: de har 

format ett ”jag” som speglar gruppens medlemmar. Symbolisk interaktionalism avser enligt Sorensen, 

Tinc, Weil och Droullard (2016) den miljö- sociala medier-  som kan ha en påverkan på gruppen och 

förbereder dem för omständigheter som skulle kunna inträffa genom sociala signaler. Genom dessa 

sociala signaler kan gruppmedlemmarna forma reaktioner som de i sin tur förväntar sig att de 

resterande gruppmedlemmarna ska reagera på (Blumer 1969). Mer konkret handlar det om att om en 

kund ser ett inlägg och reagerar negativt på detta inlägg, är förväntningarna från denne att resterande 

gruppmedlemmar reagerar negativt på samma inlägg (Blumer 1969). Därför ligger det även stor vikt i 

att ge transparenta erbjudanden så att produkterna når förväntningarna som skapats via inläggen eller 

samtalen. Genom att ge kunderna en reell bild av erbjudandet samt vara transparenta, kan kunden 

uppleva att deras erbjudande når upp till förväntningarna. Ju mer ett företag lovar, desto svårare är det 

för dem att nå upp till förväntningarna. Det är därför ytterst viktigt för företag att inte lova allt för 

mycket i sin marknadsföring samt övertyga konsumenterna om vikten i betydelsen som finns i deras 

erbjudande (Solomon 2016). Om företag sköter detta snyggt, kan det generera stora fördelar för 

företagen då de lockar nya potentiella kunder, som kan föra det positiva ordet vidare om kunden är 

nöjd. Om företaget i sin tur erbjuder produkter som ”säger något om personen”, kommer individen –

enligt spegeljaget- att köpa produkten för att det förväntas av denne (Downey 2015). Mer utvecklande 

handlar spegeljaget om att individen vill nå upp till gruppmedlemmarnas bild av denne, och skulle 

referensgruppen påpeka en produkt som identifierar personen, kommer individen att köpa produkten 

för att nå upp till förväntningarna och gruppmedlemmarnas ”bild” av personen (Downey 2915).  

 

En konsument kan ha positiva eller negativa känslor gentemot en produkt eller en tjänst. Det kan 

enligt Solomon (2016) ofta vara en svår uppgift för företag att förändra dessa känslor, beroende på att 

de är inlärda beteenden. Om en individ har provat en produkt eller tjänst och ogillar den, kan 

konsekvenserna av detta bli att konsumenten har negativa känslor mot varumärket i sig. Individen har 

alltså lärt dig att denna produkt eller tjänst inte är bra och har därför utvecklat en negativ attityd 

gentemot varumärket (Solomon 2016). Med hjälp av moderna kommunikationsmedel- sociala medier- 

kan individen sedan sprida denna negativa upplevelse till sin referensgrupp: negativ WOM (Solomon 

2016). Skulle detta inträffa är det viktigt för företag att snabbt ge respons på dessa negativa 

upplevelser. Om företag snabbt och effektivt lyckas besvara dessa missnöjen kan det istället generera 

ännu mer tillfredsställelse hos kunden, än vad som vore möjligt i utgångsläget. 
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2.7 Marknadsföring i småföretag 

Småföretag avser enligt Småföretag (u.å) företag med mindre än 50 anställda och som redovisar 

vinster eller tillgångar under 10 miljoner Euro.  

 

Mindre företag står inför hård konkurrens och ett ständigt skiftande företagsklimat. För att 

framgångsrikt konkurrera i en sådan miljö är det fördelaktigt att utrusta sig för att kunna bemöta alla 

typer av utmaningar. En av de stora utmaningarna för mindre företag är hur de på lämpligt sätt 

utnyttjar det samarbete som sociala medier främjar och hur de integrerar detta i sin egen affärsstrategi 

(Kadam & Ayarekar 2014). Eftersom småföretag generellt har en mindre budget att röra sig kring –

kontra ett större bolag- blir en konkret användning av sociala medier mer betydelsefullt för dessa 

(Parveen, Jaafar & Ainin 2015). Det kan vidare argumenteras för att dessa tekniker är av utmärkande 

större vikt för småföretag, främst med tanke på dess avsaknad av resurser för att marknadsföra sina 

produkter eller tjänster jämfört med större företag (Jones et al., 2015; Barnes, Clear, Dyerson & 

Harindranath 2012; Levy & Powell, 2003). Detta eftersom att sociala medier är billigare och därför 

kan flera kommunikationskanaler användas till samma pris som färre kommunikationskanaler kunde 

förr.  

 

Jones et al. (2015) hävdar också att många småföretagare i allmänhet har otillräcklig kunskap inom 

teknik och sociala medier. En stor barriär för småföretag är således den tid och kunskap som krävs för 

att starta och upprätthålla en aktiv närvaro på plattformarna. Martin och Matlay (2003) kom fram till 

att mindre bolag som använder sig av sociala medier ser denna kommunikationskanal som en viktig 

del i deras marknadsföring: nå ut till fler kundgrupper, nya såväl som lojala. Mer konkret är sociala 

medier är ett viktigt verktyg för alla företag eftersom det tillåter företag att kommunicera med, lyssna 

på och lära av sina kunder på ett sätt som de historiskt sett aldrig har kunnat göra (Jones, Borgman & 

Ulusoy, 2015; Grewal & Levy, 2013; Smith & Wollan 2011). Även om det finns stora fördelar med 

införandet av moderna kommunikationsmedel, så finns det även svagheter, där småföretag upplever en 

”rädsla” med att utvecklas i samband med moderniseringen. En potentiell anledning till denna rädsla 

kan ligga i förlorandet av den personliga kontakten (Kim et al. 2011).  

 

En annan potentiell anledning till varför mindre företag har svårt med att utvecklas i samband med 

moderniseringen, kan enligt Kim et al. (2011) förklaras av att de upplever modern kommunikation 

som läskig och därmed rädslan av att misslyckas med nyttjandet. Därför har studier visat att 

småföretag enbart använder sociala medier när det blir ett måste för företaget – något som inte kan 

undvikas längre (Simmons et al. 2008). Enligt Simmons et al. (2008) använder småföretag sociala 

medier enbart när avsikten är att öka försäljningen samt dra nytta av dess framgångar.  
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3.	Metod		

I detta avsnitt förklaras tillvägagångssättet avseende det empiriska arbete som ligger till grund för 

uppsatsen. I metodavsnittets inledande del beskrivs urvalet av respondenter. Vidare redogörs 

tillvägagångssättet avseende empirin: hur denna samlades in, bearbetades, analyserades samt kodades. 

Därefter kommer styrkorna och svagheterna med valet av metod att diskuteras: reliabilitet och 

validitet. Avslutningsvis kommer de etiska aspekterna att beskrivas och vad som har gjorts för att 

förhålla sig till dessa på bästa möjliga sätt. Metodvalet kommer vidare att presentera avsikten med 

uppsatsen samt att besvara uppsatsfrågorna: Kan användandet av sociala medier inom småföretag 

härledas endast till rädslan för att gå miste om något ifall de avstår? Finns det fler anledningar till att 

använda sig av sociala medier?  

3.1	Övergripande	ansats		

Då intresset låg i att undersöka vilka kommunikationsverktyg småföretag nyttjar samt vad för avsikt 

de har med den valda kommunikationen ansågs kvalitativa intervjuer vara bäst anpassat. En anledning 

till detta är att kvalitativa intervjuer genererar mer unik information och ger en förståelse kring valet 

av varje kommunikationsmedel (Ahrne & Svensson 2015), något som kvantitativa enkäter eller 

experiment missar.  

 

En annan styrka med kvalitativa semistrukturerade intervjuer är att respondenterna fritt kan börja prata 

om annat och inte strikt behöver hålla sig till intervjuguiden (Ahrne & Svensson 2015). Detta ansågs 

relevant för studien då vi ville få svar på våra frågor men var samtidigt öppna för saker som vi kanske 

i första hand inte tänkt på. Skulle det vidare visa sig innehålla information som är viktig för uppsatsens 

syfte och intervjuarna inte tänkt på detta, får intervjuaren fortsätta ställa frågor kring det, något som är 

omöjligt vid strukturerade intervjuer eller kvantitativa undersökningar (Ahrne & Svensson 2015). 

3.2	Urval	

Uppsatsens huvudtema är småföretags användning av sociala medier, där definitionen av sociala 

medier är Facebook, Instagram, hemsidor och bloggar (Batra & Keller 2016). Stickprovsurvalet bestod 

av småföretag där kravet var att företaget i någon utsträckning hade tagit del av sociala medier. Då 

uppsatsens syfte var att undersöka hur småföretag nyttjar sociala medier, tillämpades 

bekvämlighetsurval. Tillvägagångssättet var att småföretag i Karlstad och Gislaved personligen 

kontaktades av författarna. När väl kontakt med dessa företag tagits förklarades syftet med 

undersökningen och att medverkan var frivillig samt om intresset fanns att delta i undersökningen. 
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Därefter utfördes 9 intervjuer från 4 småföretag i Sverige. Första tanken var att intervjua 3 anställda 

från varje företag. Men efter att ha utfört tre intervjuer från det första företaget Företag A och tre 

intervjuer från det andra företaget, Företag C, bestämdes att en eller två intervjupersoner från varje 

företag räcker för att få frågorna besvarade. Även om det ger styrka i uppsatsen att ha fler 

intervjupersoner från varje företag så anses detta onödigt då frågorna av en person blir besvarade och 

de andra intervjuerna istället blir upprepande. Intervjuerna varierade från 25-40 minuter.  

3.3	Datainsamling	

För att kunna besvara uppsatsens huvudfrågor tillämpades kvalitativa semistrukturerade intervjuer där 

huvudområdena i intervjuguiden var: definition av traditionell och modern marknadskommunikation, 

definition av sociala medier och användning av sociala medier (se bilaga 1). Då uppsatsens syfte var 

att undersöka vilka sociala medier småföretag använder sig av samt hur arbetet med sociala medier 

relaterar till företagets övriga marknadsföringsaktiviteter, anses dessa områden relevanta då 

intervjupersonerna fritt får prata kring dessa områden.  

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer tillämpades då den är mer som en riktlinje och inte behöver 

följas till punkt och pricka. Detta leder i sin tur till att frågorna från intervjuarna anpassas efter 

respondenternas svar (Ahrne & Svensson 2015). Eftersom tanken var att få intervjupersonerna att 

prata fritt om företaget och dess kommunikationsval, ville vi ha en mindre strukturerad intervjuguide 

som tillåter tillägg av intervjufrågor. Skulle det visa sig att intervjupersonen byter riktning och 

kommer in på annat spår, men som är relevant för undersökningens syfte, får intervjuaren fortsätta 

ställa frågor kring det (Ahrne & Svensson 2015). Detta ansågs relevant för studien då vi ville få svar 

på våra frågor men var samtidigt öppna för saker som vi kanske i första hand inte tänkt på. En annan 

anledning kring valet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer låg i att vi ville få specifika svar av 

intervjufrågorna samt få frågeställningen besvarad- men återigen- känna friheten i att lägga till frågor 

om respondenten gav svar som antydde något intressant (Ahrne & Svensson 2015). Denna 

intervjuguide skiljer sig från den strukturerade intervjuguiden där intervjuguiden ska följas fullt ut och 

inga frågor får läggas till, även om respondenten ger intressanta svar (Ahrne & Svensson 2015). 

Eftersom denna intervjuguide är mer strukturell och tvungna till att följa (Ahrne & Svensson 2015) 

valdes den bort då tanken är att vi ville få intervjupersonerna att prata, och om de kommer med 

intressant information ville vi gärna bygga på detta om det ansågs intressant i uppsatsens syfte. 

Därefter valdes de teman som ansågs passa undersökningens områden och intervjufrågorna anpassades 

därefter. 

 

För att försäkra oss om att allt material uppfångades under intervjuerna ljudinspelades intervjuerna. Av 

etiska skäl tillfrågades först respondenterna om det gick bra att spela in intervjuerna och därefter -efter 

deras samtycke- kunde full fokus ligga i respondenterna och fullfölja intervjun på ett hövligt vis. Då vi 
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var två som närvarade på intervjuerna kunde den ena anteckna notiser under intervjun. Vidare fanns 

även block och pennor till hands om ljudinspelningen skulle krångla (Ahrne & Svensson 2015). För att 

respondenterna skulle känna sig bekväma under intervjun fick de bestämma tid och plats.  

 

För att försäkra oss om att transkriberingen skulle bli så bra som möjligt transkriberades intervjuerna 

direkt efter intervjun ägt rum. Tillvägagångssättet med transkriberingen gick till genom att 

ljudinspelningarna först beaktades och därefter skrevs materialet in i ett Word dokument där materialet 

anpassades efter allt som sades på intervjun, så som uttal och talspråk (Ahrne & Svensson 2015). 

Intervjuernas längd varierade mellan 25-40 minuter, vilket tog approximativt fyra timmar att 

transkribera. Transkriberingarna ansågs lämpliga då tematisk analys senare skulle utföras och därför 

behövdes materialet av intervjuerna kodas (se 3.5 Analys och kodning).   

3.4	Databearbetning	

För att analysera materialet som intervjuerna genererade valdes tematisk analys i form av öppen samt 

fokuserad kodning vars avsikt var att utmärka struktur och mönster i materialet som anses relevant 

samt intressant anseende uppsatsens syfte. Undersökningens syfte är att undersöka vilka sociala 

medier småföretag använder sig av samt hur arbetet med sociala medier relaterar till företagets övriga 

marknadsföringsaktiviteter. Vidare bör dessa användningsmönster kunna relatera till uppsatsens 

frågeställningar: Kan användandet av sociala medier inom småföretag härledas endast till rädslan för 

att gå miste om något ifall de avstår? Finns det fler anledningar till att använda dig av sociala medier? 

Styrkan i tematisk analys är den flexibla tolkningen som ger detaljerad samt framgångsrikt material. 

Anledningen beror på att denna metod motverkar uteslutande av viktigt material då allt material 

noggrant granskas (Braun & Clarke 2013).   

 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) avser öppen kodning att materialet öppet tolkas och därav kodas 

utifrån relevanta nyckelord, begrepp eller teorier som är relevanta för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Braun och Clarke (2013) förklarar att materialet först behöver beaktas noggrant för 

att sedan kunna finna relevanta meningar som i sin tur resulterar i befintliga mönster. Detta utförs 

genom att det transkriberade materialet först beaktas genom att notera relevanta citat, som i sin tur 

kategoriseras i mönstrande och passande begrepp, vilket kommer beskrivas mer utförligt i fokuserad 

kodning. Exempel på begrepp och nyckelord som framkom i transkriberingarna var utveckling, 

plattformar, yngre kundgrupp, äldre kundgrupp, pointerad, mätning av likes/kommentarer, fler 

marknadsföringsalternativ, få marknadsföringsalternativ, relationsförebyggande, urskiljande, 

trovärdighet, humör, framgång, samarbete, teknologiska förändringar, personliga relationer, 

generationsmässiga kunder, A och O, och så vidare (se bilaga 2). Fokuserad kodning för detta vidare 

och förser ett mönster av de framkommande nyckelorden och begreppen (Ahrne och Svensson 2015). 

Nyckelorden/begreppen kom att tillsammans kategoriseras i teman. Då materialet kan generera många 
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teman, samt att vissa teman kan påminna om varandra, förhindrades dessa genom att para ihop de 

teman som anses påminna om varandra in i huvudteman (Braun & Clarke 2013). De huvudteman 

utifrån nyckelorden/begreppen var gamla skolan, nya skolan, konkurrensfördel och kundrelation. 

Eftersom alla fyra huvudteman ansågs relevanta för att uppfylla uppsatsen syfte samt besvara 

frågeställningen, behölls dessa (Ahrne & Svensson 2015).  

 

Då vi är två universitetsstudenter som utför undersökningen, krävs ett ordentligt samarbete mellan oss 

för att få så bra resultat som möjligt. Då vi i princip nästan hela tiden suttit tillsammans och arbetat 

minskar troligheten för differentiering i språket samt att det i texten urskiljs vem som skrivit vad. När 

det inte varit möjligt att sitta och tillsammans har allt material skrivits på Google Docs (gratisprogram 

från Google), där båda tagit del av alla delar i uppsatsen. Vidare har båda alltid läst nytt material som 

den andre skrivit, detta för att på så bra sätt som möjligt komma med synpunkter och kommentarer i 

fall det skulle finnas konstigheter med texten. Eftersom individer blir blinda för sitt eget skrivande 

upplevs det komfortabelt att någon annan tittar igenom ens text. Mer konkret har vi haft en bra kontakt 

mellan oss.  

3.5	Reliabilitet	och	Validitet	

För att försäkra sig om att intervjuguidens pålitlighet och träffsäkerhet - reliabilitet och validitet- 

utfördes en pilotstudie. Pilotstudiens främsta uppgift var att undersöka huruvida utformningen 

avseende frågorna och svaren från respondenterna var, samt om intervjuguiden behövdes justeras för 

att på ett mer pålitligt och mer träffsäkert sätt fånga konkreta svar. Då intervjuguiden besvarade 

frågorna och tillförde nyttigt material, behövdes ingen justering göras. Vidare informerades syftet med 

undersökningen samt att deltagandet var frivilligt. Om respondenterna önskade, hade de rätt till att 

vara konfidentiella, vilket i sin tur ökar reliabiliteten i studien. Att respondenterna kände att de hade 

rätt till att vara konfidentiella kunde ha lett till att respondenterna upplevde att de kunde ta tillfället i 

akt och besvara frågorna som ställdes ärligt samt föra en dialog med intervjupersonen. Slutligen 

informerades det om att intervjun approximativt tog 30-40 minuter. Avsikten var att 

intervjupersonerna då i lugn och ro skulle besvara intervjufrågorna om de planerat in tiden, vilket ökar 

reliabiliteten som i sin tur ger ökad validitet.   

3.6	Etiska	aspekter	

Etiska aspekter har enligt Forskningsetiska principer (u.å) i avsikt att skydda den enskilda individen 

under forskning- i uppsatsens fall: intervjuer. Individen får inte utsättas för skada, oberoende om 

skadan är fysisk eller psykisk. Vidare får individen inte känna sig förödmjukad eller kränkt under 

intervjun: individskyddskravet. Individskyddskravet är mer korrekt en startpunkt för överväganden 

avseende forskning. Slutligen kan individskyddskravet delas upp i fyra huvudkrav (se nedan).   
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Undersökningen följde de fyra etiska principerna som Forskningsetiska principer (u.å) och Kvale och 

Brinkman (2014) tar upp avseende informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om undersökningens 

syfte samt att deltagandet var frivilligt. Vidare informerades det att respondenterna hade tillåtelse att 

avbryta intervjun om de önskade på grund av olika skäl (Kvale & Brinkman 2014). Om 

respondenterna hade intresse av att delta i studien gav de sitt godkännande genom att ställa upp på 

intervjuerna. Vidare behandlades respondenternas konfidentialitet noggrant där avsikten var att enbart 

dela material som ansågs nödvändig för att nå uppsatsen syfte samt svara på frågeställningen. Vidare 

utdelades ingen information som knyter av materialet till respondenterna om respondenterna önskades 

vara konfidentiella (Kvale & Brinkman 2014). Vidare erhöll intervjuguiden inga känsliga eller 

påträngande frågor, vilket i sin tur minimerade potentiella konsekvenser som hade kunnat inträffa om 

sådana hade ställts.  
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4.	Resultat		

Resultatdelen presenterar de resultat som materialet från intervjuerna medgav. Mer konkret har det 

insamlade materialet i avsikt att redogöra syftet: öka förståelsen för vilka sociala medier småföretag 

använder sig av samt hur arbetet med sociala medier relaterar till företagets övriga marknadsföring. 

Vidare har resultatet i avsikt att besvara studiens frågeställningar: (1) Kan användandet av sociala 

medier inom småföretag härledas endast till rädslan för att gå miste om något ifall de avstår? (2) Finns 

det fler anledningar till att använda sig av sociala medier. De fyra huvudteman – gamla skolan, nya 

skolan, konkurrensfördel och kundrelation- kommer att presenteras.  

  

I resultatdelen presenteras fyra avsnitt som utgör en grund för senare analys. Gamla skolan är menad 

för att ge en bild av vilka verktyg som respondenterna själva uppfattar som traditionella och etablerade 

tillvägagångssätt inom marknadsföring. Avsnittet som heter Nya skolan behandlar den nya teknologin 

som tillkommit på senare tid och avser de metoder och verktyg som respondenterna uppger tillhöra 

modern marknadsföring. Under Konkurrensfördel förklaras hur respondenterna använder de båda 

teknikerna i sin verksamhet för att ådra sig fördelar på marknaden. I det avslutande avsnittet om 

Kundrelationer presenteras respondenternas syn på olika relationer mellan företag och kund. 

Sammanlagt intervjuades nio personer, från fyra olika företag i Karlstad och Gislaved (se nedan). I 

resultatdelen kommer nyttig information från samtliga respondenter att presenteras. För enkelhetens 

skull har författarna valt att benämnda dem IP1, IP2, och så vidare.  

IP 1= Företag A, Karlstad.  

IP 2= Företag A, Karlstad.  

IP3= Företag A, Karlstad. 

IP4= Företag B, Karlstad. 

IP5= Företag C, Karlstad. 

IP6= Företag C, Karlstad. 

IP7= Företag C, Karlstad. 

IP8= Företag D, Gislaved. 

IP9= Företag D, Gislaved. 

4.1	Gamla	skolan		

Gamla skolan avser traditionell användning av kommunikationsverktyg. Traditionell marknadsföring 

associeras med tidningsannonser, TV reklam, radioreklam, skyltning och handskrivna brev. Trots att 

traditionell marknadsföring associeras med ovan nämnda, är det tidningsannonser som främst står i 

fokus i talan om traditionella kommunikationsmedel hos respondenterna. IP1 menar att marknaden på 

bara 10 år har ändrats radikalt, där dessa förändringar medfört en rad olika kommunikationsalternativ 
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idag. IP1: ”Ne men, säg för 10 år sen så hade du inte så mycket alternativ. Utan då var det TV-reklam, 

radio eller tidning”. Att det inte fanns så många alternativ till marknadsföring gjorde det enklare för 

företag då de inte i samma utsträckning behövde tänka på att använda olika kommunikationskanaler 

för att nå ut till olika kunder. Utöver tidningsannonser nämns även handskrivna personligt adresserade 

brev. IP8 lyfter fram ett alternativ som historiskt har upplevts som väldigt uppskattat, till och med mer 

uppskattat än vissa teknologiska alternativ, IP8: ”… i den allra första början, innan den tekniken 

fanns, då skickade man brev till alla 600 kunder. Personliga brev till alla som man har i sin 

kundgrupp. Det var ju ett jobb! Och en kostnad! Men samtidigt var det väldigt roligt och vi gjorde ju 

väldigt speciella inbjudan så folk kände sig ju väldigt ”ååh dem har skickat brev till mig!” Det blev ju 

ett genomslag som är fantastisk egentligen. Som inte SMS och annat kan mäta med egentligen.” 

 

Trots att de traditionella kommunikationsmedel idag anses som icke-givande av vissa företag, används 

det fortfarande av en del företag. IP7: ”… vi använder fortfarande lite papper i lokaltidningen”. 

Fastän flera av de deltagande företagen väljer att vidhålla traditionen, utvecklas de samtidigt 

tillsammans med marknaden. Detta kan bero på att dessa företag inte upplever traditionell 

marknadsföring som tillräckligt givande och menar på att även om det var givande förr i tiden, så är 

det något som inte är särskilt lönsamt idag. IP1: ”Neehh, vi har väl provat någon gång men det har 

inte gett oss någonting”. Anledningen till varför det anses som icke-givande av företag som valt bort 

dessa kommunikationsmedel kan ha sin grund i att allt färre individer köper tidningar. Dessutom är det 

svårt att mäta hur många det faktiskt är som tittar i tidningar. IP9: ”…hur många är det som läser 

tidningar idag? det är ju svårt att säga. Men så är det ju, det är sociala medier som är framtiden. Det 

är ju inte de här papperstidningarna. Det blir ju färre och färre… ”.  

 

IP3 stärker yttrandet ovan och menar att individer idag inte tittar i tidningar och av den anledningen 

anses tillhöra historien. Vidare är det färre idag som har tidningar hemma, detta har ersatts av 

elektroniska tidningar som enkelt kan läsas via telefonen. Men även om IP3 argumenterar för att det 

inte är aktuellt med en tidning liggandes hemma, finns det äldre folk som förhåller sig till traditionen 

och värdesätter detta kommunikationsmedel. IP3: ”Det är inte fel men det var väldigt mycket sånt förr 

i tiden. Jag har ingen tidning hemma och många av mina vänner har inte heller någon tidning hemma. 

Men jag vet att många äldre har det samtidigt också, så jag tror att man... det är svårt att nå alla på 

ett och samma ställe idag, så. Det är därför jag tror att man måste skvätta lite, och sprida ut sig lite 

på olika plattformar”. Således, för att nå den äldre generationen kunder, beaktas tidningsannonser som 

givande. Även om detta kommunikationsmedel inte är givande för den yngre generationen, har den 

fortfarande mening och om den kombineras med modern marknadsföring kan den bidra till maximal 

effekt. 
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Ett traditionellt kommunikationsmedel som inte har förlorat sin charm och fortfarande används av 

samtliga företag är skyltning. Den främsta anledningen till detta beror på att även om de anställda 

slutat för dagen och inte kan göra fler försäljningar eller marknadsföra produkterna, sköter 

skyltfönsterna marknadsföringen åt dem. IP3 argumenterar för skyltfönstrets styrka: ”… eller vi ser 

det som en marknadsföring med våra skyltfönster som vi har, och de är i butiken så. Och vi har de 

hela tiden även om vi har stängt eller släkt för då ligger spotlightsen på och allt sånt här liksom och 

det är ett sätt utåt att visa kläder och vad vi har och lite sånt där”. I takt med att företagen anser 

skyltfönsterna som en utav de starkaste kommunikationsmedlen, finns det ett som anses starkare. IP8 

menar att företagets anställda som bär företagets produkter anses som snäppet bättre än andra 

kommunikationstekniker. Dessa marknadspelare sköter företagets marknadsföring, utan att kräva extra 

energi av de anställda- energi som skyltfönster och andra kommunikationskanaler kräver. IP8: ”… vi 

själva går i kläder som finns i butiken. Det är ju också superviktigt. Det är ju den bästa reklampelaren 

egentligen”. 

4.2	Nya	skolan	

Nya skolan avser modern användning av kommunikationsmedel, där fokus främst ligger i definitionen 

av sociala medier samt nyttjandet av sociala medier. 

Definition	av	sociala	medier	

För att få en uppfattning av hur respondenterna tolkar begreppet sociala medier samt hur viktigt 

begreppet är för dem, efterfrågades deras definition av sociala medier. Flertalet intervjupersoner 

definierade sociala medier som ett socialt nätverk där dess främsta syfte är informations- och 

uppdateringssyfte via exempelvis Facebook, Instagram och e-post. Uppseendeväckande var det ingen 

intervjuperson som inkluderade bloggar i sin definition av sociala medier. IP1 tar sin definition av 

sociala medier ett steg längre och menar på att det är ett säljverktyg- ett enkelt sätt att nå ut till 

nuvarande kunder men även framtida potentiella kunder. IP1: ”… det är ett säljverktyg för oss att 

komma ut på ett annat sätt, ett väldigt enkelt sätt att förmedla ett budskap till dels våra kunder men 

även dem som kanske inte är våra kunder men som man kan få in”. Även om samtliga intervjupersoner 

värdesätter modern marknadskommunikation, prioriterar de fortfarande personlig relation samt 

personlig service (se 4.6 Kundrelation). Vidare definierar IP3 sociala medier som en känsla av 

medlemskap- något som får individer att känna sig delaktiga: ”…sociala medier är för mig är ändå 

något som alla kan vara med på”. IP6 ger ytterligare en definition av sociala medier och ser det mer 

som ett kostnadseffektivt alternativ för att synas: ”Sociala medier det är ju gratis annonsering, ett 

skyltfönster utåt liksom”.  

Användning	av	sociala	medier	

Det resultat som kan presenteras av undersökningens material är att samtliga småföretag använder sig 

av sociala medier i någon utsträckning- även om majoriteten önskar att de använde det mer. Denna 
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känsla av otillräcklig anslutningen till sociala medier kan bero på att det idag finns ett större utbud av 

kommunikationsmedel. Detta i sin tur resulterar i att företagen upplever att de måste använda olika 

kommunikationsmedel för att nå olika kunder, vilket företag förr kunde göra via färre 

kommunikationskanaler. IP1: ”Idag har vi ju, det vet ni ju, en hel värld med marknadsföring. Det 

beror egentligen på vilken målgrupp vi vill nå. Så också”. Men de sociala medier som främst används 

av småföretag är Facebook, Instagram, e-post och hemsida. Avsikten med sociala medier är att nå 

utvalda målgrupper samt potentiella framtida målgrupper. Men även om sociala medier i första hand 

används för att rikta sig till rätt målgrupp, används de enligt IP3 olika beroende på vad som inlägget är 

tänkt att åstadkomma. Om avsikten är att nå så många kunder som möjligt, är Facebook en bra 

kommunikationskanal. IP3: ”…för Facebook för då når du den stora massan”. Om företaget däremot 

vill vara mer personlig används e-post- även om dess främsta uppgift är informationssyfte och 

uppdateringssyfte. IP3: ”…sen har du även mejlen, den använder vi också med nyhetsutskick med 

inbjudningar till olika event som skyltsöndag, och man kan ha såna typiska kundevent som vi vill ha 

just våran kundkrets då…”. Även om e-post kan uppfattas som opersonliga av kunder då de skickas 

via nätet till flera kunder, så finns det en personlig känsla i det. Detta eftersom kunden har varit 

tvungen att ge ut sin e-post för att företaget i sin tur ska kunna skicka inbjudningar och information till 

dem. Sammanfattningsvis kan sägas att olika kommunikationskanaler används beroende på 

omständigheterna. IP3: ”Så det använder vi ju beroende på vad det är vi vill åstadkomma eller vad det 

är vi vill komma fram till då, om man säger så”.  

 

Vissa företag anser att betalda inlägg, eller sponsrade inlägg som det också kallas, är ett givande 

verktyg. IP6: ”Så att på både på Instagram och Facebook så kör vi sponsrade eller betalda inlägg till 

och från och med en målgrupp som passar och så”. Men även om vissa anser att betalda inlägg är 

viktigt för att nå rätt kundgrupper, finns det flertalet intervjupersoner som hävdar att Facebook och 

Instagram når önskad målgrupp och ser till att nya kundgrupper hittas även utan att betala för 

inläggen. IP6 klargör detta: ”... sen är det ju viktigt att hitta nya målgrupper hela tiden och då är ju 

faktiskt Facebook och Instagram den bästa kanalen mot det”. 

 

Samtidigt som Facebook och Instagram når ut till många kunder, når de ut till olika åldersgrupper. IP6 

hävdar att den största andelen som använder sig av Facebook och Instagram är yngre individer, med en 

lägre andel äldre kunder på dessa plattformar. IP6: ”… det vi vet det är ju att det är en yngre målgrupp 

generellt som använder facebook och instagram. Sen är det ju många som är i medelåldern som 

använder facebook och får med sig mycket där också”. IP3 motsäger delvis detta och menar att det 

finns en skillnad i ålder även mellan de två plattformarna. Enligt IP3 är det en yngre kundgrupp som 

använder sig av Instagram, medan det är en äldre målgrupp som använder Facebook: ”Instagram och 

det som är i mina ögon väldigt väldigt bra platform, framförallt för de yngre… Facebook tycker jag 

själv når äldre faktiskt idag”. Även om det finns olika synsätt på vilka målgrupper som varje plattform 
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når, är samtliga enade om att dessa kommunikationsmedel når ut till många kunder och därmed anses 

som bra plattformar. 

 

IP3 säger att kommunikationskanalerna går hand i hand och försöker därför koppla 

kommunikationsmedlen till varandra. Ett inlägg på en kommunikationskanal får agera aptitretare, för 

att sedan hänvisa till det huvudsakliga inlägget på en annan kanal. På så sätt ökar sannolikheten för att 

meddelandet blir sett. IP3: ” Vi försöker även studsa dem lite mot varandra och lägger ut något på 

Instagram om erbjudande kanske på bara en bild och se Facebook för mer information. Och då 

kanske man försöker bolla dem så för att få med alla på båda så...”. Om sociala medier nyttjas på rätt 

sätt, anses det som ett otroligt starkt redskap. Men för att kunna uppnå detta måste inläggen- enligt 

IP1- på sociala medier vara trovärdiga, annars anses de som värdelösa: ”… när du är med på sociala 

medier, tex på Instagram när butiken är en butik som vi är, då gäller det också att ha en trovärdighet 

med det du lägger ut… du kanske ska ta bilderna själv och göra något själv med dem”. Med detta 

menar IP1 att genom att själva ta bilder på butikens kläder och visa att de finns inne, samt hur de 

egentligen ser ut samt hur de sitter på kroppen, ökar sannolikheten för trovärdiga inlägg. Följden av 

detta kan i sin tur bli lojala kunder samt positiv WOM. Om inte detta utförs korrekt och kunden känner 

sig vilseledd, finns chansen att kunderna ser igenom det och väljer att gå vidare till en konkurrent. 

 

Även om samtliga respondenter har en hemsida, skiljer sig avsikten och användningen- där hälften 

kombinerar den med en webbshop och resterande har det mer som informationssyfte. Den största 

anledningen till varför hälften valt bort webbshop beror på att de värdesätter det personliga mötet och 

menar på att webbshop skulle förstöra den. IP5 motiverar: ”…vår starka sida är ju personliga 

kontakter med kunder. Så att än så länge så har vi ingen webbshop”. De företag som inte har någon 

webbshop håller med detta yttrande, men IP8 ser fler anledningar till att avstå webbshop som brist på 

tid och kapacitet. Vidare menar IP8 att webbshop leder till förlorad kontroll: ”… känner att vi inte har 

kapacitet att reda ut det. Eeh därför att då måste vi i princip ha 2 lager för att vi kan inte hela tiden 

säga till kunder som kommer in här och ska köpa saker: ne men alltså den är tyvärr såld. Den har jag 

tyvärr sålt på nätet. Eeh det känns inte okej. Och ska vi ha 2 lager till en sån här enhet… alltså det... 

det är ohanterbart, faktiskt”. Även om hälften av respondenterna hävdar att det personliga mötet 

förlorades med webbshop, ser IP4 det som en nödvändighet för att överleva på marknaden. Vidare 

menar IP4 att om inte företag anpassar sig till denna utveckling kommer deras verksamhet att gå 

under: ”… dem som inte har en aktiv webbhandel eller förbereder sig för att åtminstone finnas med på 

plats där… ja de kommer ju å, de kommer ju å dö”.  

4.3	Konkurrensfördel	

Som småföretagare behöver kunder attraheras, något som kan göras genom att utveckla 

konkurrensfördelar. Som småföretagare kan dessa konkurrensfördelar inte uppnås enbart med hjälp av 
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sociala medier, utan helheten måste uppmärksammas. Respondenterna menar att även om sociala 

medier har stora fördelar finns det konkurrensfördelar som inte kan uppnås via det. Därför är helheten 

viktig. IP1 upplever att det är ännu viktigare att jobba med att urskilja sig från mängden: ”vi står väl 

lite mer för en annan servicegrad och kunskap än vad de andra butikerna har. Det är vårt mål i alla 

fall att göra det.” Genom att sammanfatta respondenternas intervjuer avseende vad de anser att 

konkurrensfördelar är, kan tre underrubriker urskiljas: fördelar med det fysiska mötet, fördelar med att 

kunna mäta inlägg och återkoppling till kund. 

Fördelar	med	det	fysiska	mötet	

IP1:”Har vi gjort och säljer flugor här, ja då måste vi visa kunden hur man knyter en fluga. Annars så 

kan vi säga att ja men det får du kolla på nätet. Då har vi ju förlorat trovärdigheten redan där.” Som 

vi kan se i citatet ovan stärker IP1 sitt tidigare uttalande med ännu ett exempel på en fördel, som en 

webbshop i dagsläget aldrig kan uppnå. Han syftar då på att få tillgång till bra service och produkter 

direkt på plats. Även vetskapen att den sitter bra spelar en roll och med sina kunskaper och 

kringtjänster har företaget möjlighet att se till så att produkten passar just den individ som handlar. 

IP1: ”…de hittar kanske skjortan på nätet och får hem den 2 dagar efter. Utan det gäller ju att de 

kommer till oss och köper den. Då får dem den direkt och kanske omsydd och klar. Till samma pris. Vi 

kan ju också sy byxor och så, och det är klart, det tjänar vi jättemycket på. Och det är ju ännu en gång 

trovärdigheten och kunskapen hos personalen, och det sprider ju sig.” Även i detta citat kan en 

konkurrensfördel urskiljas där de i butiken kan sy in och passa produkten efter kunden, och kunden 

betalar inte för denna extra service- detta ingår i priset.  

Fördelar	med	att	kunna	mäta	inlägg	

För att kommunicera ett budskap och fånga kundernas uppmärksamhet har företag tidigare till stor del 

använt traditionella kommunikationsmedel som tidningsannonser, tv och radio. IP2 delar med sig av 

hur marknadskommunikationen sett ut under åren: ”...från början har ju vi kört TV reklam. Som det 

här med tv4 och vi har kört radioreklam. Vi har promotat på radio först innan vi går ut på tv så 

promotar vi på radion.” Även om detta kommunikationssätt varit populärt tidigare har det ändrats på 

senare år. IP4 berättar om hur marknadskommunikation idag ser annorlunda ut från förr i företaget och 

syftar på sociala medier när han berättar: ”Aa vi gör det på ett annat sätt, men framförallt så har vi 

nästan också helt övergått till det.”  

 

En av de fördelarna som följs av det moderna kommunikationssättet och som lyfts fram av 

respondenterna är att sociala medier möjliggör för företag att följa hela inläggets process- från 

företaget ut till kund. Det ger företagen förmågan att på ett nytt sätt bedöma effekten av en kampanj, 

om den är framgångsrik eller inte. IP3 ger en positiv syn på det hela:”… och just det är väldigt bra när 

man marknadsför inlägget för då kan man se också hur många har nåtts? Vilka har reagerat på det? 

Vilka har gått förbi utan att lägga tanke eller vikt på det? Så det är ett bra sätt att sålla ut lite och se: 
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ger det oss liksom?” Denna fördel med sociala medier jämfört med traditionella annonseringsverktyg 

lyfts fram av fler företag, förmågan att i exakta tal följa och mäta hur många det är som sett 

annonserna.  

 

IP4 jämför annonsering på sociala medier med en tidningsannons: ”Och så blir det ju också en väldig 

skillnad, eftersom att vi kan följa klicken. Det går ju att se: hur många har faktiskt tryckt, hur många 

har hamnat på en webbsida, hur många har tittat på en bild. All den här informationen kan vi få, det 

kan vi ju inte få utav ett eh nya Wermlandstidningen. De kan säga till oss att vi har sålt 200 000 

tidningar.” Vidare nämner IP6 hur de kan dra nytta av dessa mätverktyg och hur mätverktygen kan 

relateras till försäljning, trots att företag inte använder sig av försäljning via hemsidan. Istället ställs 

det i relation till försäljning av specifika produkter i butiken. IP6: ”Så att vi eh, det läser vi av hela 

tiden: Hur många inlägg ska det vara per dag, vilken tråd på det eh och vi kollar liksom vilka inlägg 

som gett mest, vilken respons och så mäter vi även om det snurrar till lite extra på det i butiken då, om 

folk gör sista steget och kommer och köper”. Ytterligare ett användningsområde identifieras för 

mätverktygen som följer med sociala medier: targeting. Targeting underlättar för företag genom att 

hitta rätt målgrupp för specifika produkter, något som kan ge fördelar i form av en mer effektiv 

marknadskommunikation. IP6 berättar om ett sätt att följa och dra nytta av konsumenters beteende på 

plattformarna: ”Sen mäter vi ju likes också givetvis så man märker att okej den här målgruppen passar 

det här till”. 

Återkoppling	till	kund	

En annan stor fördel med sociala medier är dialog. Att föra en dialog med sina kunder skapar 

möjligheten att utveckla långsiktiga relationer, något som många småföretagare strävar efter. Sociala 

medier ger tillgång till att föra dialog mellan företag och kund oberoende av tid och rum. IP3 ser stora 

fördelar med detta: ”Jo men det känns som att man kan återkoppla till folk som kanske svarar eller 

kommenterar på saker och ting. Så tycker jag själv att det är roligt när man får en återkoppling på 

det. Det behöver ej vara en fråga, utan det kan vara vad som helst liksom”.  

 

Trots stora möjligheter till att föra en dialog via sociala medier så finns det fortfarande fördelar med 

att träffa sina kunder och umgås på traditionellt vis. Detta traditionella sätt att hantera relationer 

värdesätts och behålls av samtliga respondenter genom att arrangera eventkvällar för sina lojala 

kunder, där kunder bjuds in till butiken efter stängning via mejlutskick. Enligt IP5 ligger fokus 

återigen i mingel med kunderna, där kunderna i sin tur får känna sig uppmärksammade och 

betydelsefulla. IP5: ”Ja men det känns mera personligt. Så då brukar vi bjuda på lite bubbel och öl 

och lite snittar. Så brukar vi ha en DJ som spelar i butiken och så får dem aa gå runt i butiken och 

mingla och… så brukar vi ha någon rabattcheck, 20% rabatt på valfri vara som räcker kvällen och 

hela helgen då. Så det brukar också vara jätte jätte-uppskattat. Då det gör vi också varje säsong.”   
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4.4	Kundrelationer	

För småföretag är det personliga mötet och servicen det absolut viktigaste. Men för att göra det ligger 

vikten i att värdesätta alla kunder lika mycket, oberoende på vem kunden är. Genom att sammanfatta 

respondenternas intervjuer avseende vad de anser är viktigt med relationer, kan tre underrubriker 

urskiljas: fokus på kund, vikten av trovärdiga inlägg och mer än bara ”sälj-till-kund” relation. 

Fokus	på	kund	

IP3 menar att alla människor är lika mycket värda och menar att de därför också behöver behandlas 

därefter: ”…vi vill ju bemöta kunder likadant, oavsett ålder, oavsett klädsel, oavsett etnicitet. Det 

spelar ingen som helst roll utan alla ska få ett personligt möte som vi har här nu i butiken ”. IP1 

menar vidare att det personliga mötet och servicen är A och O, där en god service mer sannolikt leder 

till nöjda och återkommande kunder: ”…vi tycker att det personliga mötet och den personliga servicen 

är A och O egentligen. Och då, då har vi ju märkt att det är många som återkommer, vilket är väldigt 

väldigt roligt.” IP3 stärker detta och menar att kunderna är deras prio ett och har deras fulla 

uppmärksamhet: ”Och vi har ju fokus 1,2,3,4 är ju kunderna i butiken. Det är A och O, annars får vi 

inte överleva. Så enkelt är det ju”. Återkommande kunder kan dessutom ses som lojala kunder. Vidare 

har många småföretag stamkunder bestående av individer i alla åldrar. Detta kan återigen förklaras av 

att de jobbar hårt med det personliga mötet i butiken. IP1: ”…då har vi ju personliga kontakter där 

med på ett helt annat sätt, som vi har jobbat upp. Och dem är väldigt trogna, är dem”.  

Vikten	av	trovärdiga	inlägg	

En annan förklaring till varför småföretag har kunder i alla åldrar kan bero på deras 

generationsmässiga kunder, där alla familjens medlemmar och familjemedlemmarna innan dem 

handlat där. Enligt IP7 blir relationerna till kunderna mer personliga om företaget funnits en längre 

period för då har relationer mellan försäljaren och kunden hunnits byggas upp: ”Här kommer det in 

generationsmässigt, det gör det absolut! Det är väl så haha… vi varit här varje dag i 25 år. Och så 

blir det väl med gamla butiker som har funnits väldigt länge, att det blir en mer personlig relation”.  

 

Även om det personliga mötet med kunderna är högsta prioritet för att skapa lojala kundrelationer, är 

det enligt IP1 också viktigt med företagets uppdateringsbilder. IP1 menar vidare att uppdateringarna 

på sociala medier ska vara pålitliga samt övertygande och inte vilseledande. Om företag lyckas bygga 

upp en trovärdighet med sina inlägg leder det till kunder som litar på företaget, vilket är en fördel i en 

relation: ”… du måste bygga upp även det, en trovärdighet. Annars tror jag att kunderna lätt läser 

igenom… jag tror det är viktigt att du sköter det väldigt bra”. Genom att visa kunderna att försäljarna 

vet vad de pratar om kan de öka sannolikheten för att kunderna litar på dem. Detta kan enligt IP1 göras 

genom att visa kunderna hur man exempelvis knyter en flyga: ”Har vi gjort och säljer flugor här, ja 
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då måste vi visa kunden hur man knyter en fluga. Annars så kan vi säga att jaa men det får du kolla på 

nätet. Då ha du ju förlorat trovärdigheten redan där”. 

Mer	än	bara	”sälj-till-kund”	relation	

Även om det är till en fördel att familjemedlemmarna gått till samma butik är det inte enbart det som 

håller relationen vid liv. För småföretag är det viktigt att kunna föra konversation med sina kunder, 

vilket får kunderna att känna sig uppskattade och betydelsefulla. Enligt IP8 är det viktigt att särskilja 

sina kunder och komma ihåg vad det var man senast pratade om: ”Vi har mycket stamkunder som 

berättar om liksom allting. Vi vet ju allting, och det är ju en fördel … om det kommer in kunder och 

man frågar: ååh hade ni trevligt på semesterresan? Eller hur gick det i helgen?” IP3 håller med och 

menar på att det är en process att handla kläder, för att göra det betydelsefullt för kunden ligger värdet 

i att få kunden att känna sig hemmastadd genom att prata om saker som denne är bekväm med. 

Återigen är det viktigt att minnas vad de pratat om med vilken kund. IP3: ”Eeh, för det blir ju.. det tar 

ju en liten stund att handla kläder och då hinner man prata om andra saker, vara lite pratsam och då 

får vi försöka dra oss till minnes och komma ihåg lite grann, komma ihåg vart någon bor eller om de 

gillar fotboll eller gillar bilar, och så tjatar man om lite sånt. Och då blir det mer än bara någon sälja 

kläder, kundrelation, vilket är väldigt, väldigt roligt ”.  

 

Fastän kundrelationerna i butiken under försäljning är viktigt, är det lika viktigt att få kunderna att 

känna sig uppskattade och detta görs enligt IP5 genom eventkvällar: ”… vi har ju speciella 

kundkvällar som vi eh… på mejlregister skickar ut information till kunder och det är ju våran typ av 

återkoppling till våra lojala kunder”. Enligt IP5 får dessa eventkvällar kunderna att känna sig 

uppskattade, vilket i sin tur stärker relationen mellan försäljare och kund ytterligare: ”…kunderna 

tycker det här är jättetrevligt och ser framemot det här och tycker liksom skapa en relation med 

kunderna så att de tycker att det är trevligt att komma hit och känna sig lite inbjudna så. Så det tycker 

jag är väldigt uppskattat”. 
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5. Analys och Diskussion 

Analys och diskussionsdelen har i avsikt att genom det presenterade och redovisade resultatet, ta ett 

ytterligare steg och analysera samt diskutera vad det är som egentligen sägs. Genom att koppla det 

analyserade materialet med vald teori- marknadsföring, traditionell kommunikation, modern 

kommunikation, sociala medier som marknadsföringskanal, integrerad marknadskommunikation 

(IMC), referensgruppens inflytande på gruppmedlemmarna och marknadsföring i småföretag- kan 

syftet med uppsatsen uppfyllas: öka förståelsen för vilka sociala medier småföretag använder sig av 

samt hur arbetet med sociala medier relaterar till företagets övriga marknadsföring, samt 

frågeställningen besvaras: (1) Kan användandet av sociala medier inom småföretag härledas endast till 

rädslan för att gå miste om något ifall de avstår? (2) Finns det fler anledningar till att använda sig av 

sociala medier. 

 

Som vi kan se ovan var det huvudsakliga syftet med studien att undersöka vilka sociala medier som 

småföretag använder samt hur arbetet med sociala medier relaterar till företagets övriga 

marknadsföring. Sammanlagt visade resultatet att definitionen av sociala medier samt dess nyttjande 

skiljer sig åt mellan företagen. Trots detta uppfattades ett mönster i kombination avseende både 

traditionella och moderna kommunikationsmedel. 

5.1 Gamla skolan: nya möjligheter 

I respondenternas berättelser om hur de historiskt har kommunicerat mot marknaden återfinns flera av 

de traditionella kommunikationsverktyg som Batra & Keller (2016) påtalar. I störst utsträckning 

nämns tidningsannonser som ett huvudsakligt traditionellt kommunikationsmedel. Utöver 

tidningsannonser nämns även reklam via tv och radio samt handskrivna brev. Alla dessa 

kommunikationsverktyg syftar till att nå ut till kunden utan någon möjlighet till direkt respons, en 

egenskap som Dahlén et al. (2010) tillskriver marknadsföringens traditionella kommunikationsmedel. 

Genom detta kan vi konstatera att traditionell kommunikation inte primärt har för avsikt att lära känna 

sina kunder. Avsikten är istället att sälja sina produkter, oberoende av vem kunden är samt vad dess 

preferenser är. Är det verkligen så konstigt att marknaden utvecklats ifrån det? Följden av denna 

förändring har genererat en högre värdesättning av kunden och dess preferenser, även om kunden 

fysiskt inte behöver vara i butiken. Detta kan förklaras av att det ökade intresset för sociala medier 

vilket lett till att kunder kan handla och få hjälp med potentiella frågor via nätet- oberoende vart de 

befinner sig i världen (Ellison & Boyd 2013).  

 

Fastän traditionell kommunikation är associerad med monolog (Dahlén et al. 2010) så stämmer inte 

denna definition in på alla kommunikationsmedel som är förknippade med det traditionella viset att 
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kommunicera. Ett kommunikationsverktyg som stämmer in på traditionell marknadsföring och som 

respondenterna värdesätter i högsta grad är det personliga mötet. Detta begrepp är långt ifrån 

monologisk då försäljaren och kunden samtalar med varandra och på det viset formar en relation. En 

fråga som då dyker upp är varför detta kommunikationssätt är förknippat med traditionell 

kommunikation då den inte alls stämmer in på definitionen. En potentiell förklaring skulle kunna vara 

den fysiska butiken och att den är förknippad med traditionell kommunikation då kunderna var 

tvungna att ta sig till butiken för att handla. På den tiden då näthandel var omöjligt och det enda viset 

att få saker inköpta var att ta sig till butiken.  

 

Enligt samtliga respondenter har det skett en förändring i hur småföretag kommunicerar mot 

marknaden. En förändring är de sjunkande priserna i marknadsföring, vilket genererar mer 

valmöjligheter. Mer konkret kan flera kommunikationsmedel idag nyttjas till samma pris som färre 

kommunikationsmedel förr. Parveen et al. (2015) hävdar att något som utmärker småföretag är deras 

tighta budget som används i marknadsföringssyfte. På grund av just denna anledning bör 

kommunikationsmedlen väljas med omsorg. Hur kan fallet vara så när marknadsföring i dag kan ske 

till en längre kostnad. Respondenternas yttrande ställer sig emot Parveen et al. (2015), vilket väcker 

intresse. Till Parveen et al.s (2015) försvar ställer sig Jones et al. (2015), Barnes et al. (2012) och Levy 

och Powell (2003) som hävdar att valet av sociala medier för småföretag faktiskt är mer betydelsefulla 

på grund av deras begränsade resurser.  

 

Vidare kan småföretags begränsade resurser resultera i att företagen upplever sociala medier som 

något oundvikligt då det är billigare att marknadsföra sig där (Simmons et al. 2008). Fastän 

kostnadsfrågan är en bidragande faktor till gjorda justeringar i marknadskommunikationen, är denna 

inte den avgörande faktorn. Enligt respondenterna är den främsta anledningen till tillämpningen av 

sociala medier att det är där kunderna befinner sig. Som Batra och Keller (2016) nämner har 

användningsmönstret avseende kommunikationskanalerna de senaste åren förändrats, vilket är följden 

av de teknologiska förändringarna. Resultatet av detta har blivit att allmänheten gått från att läsa 

tidningar – pappersformat- till att läsa det via nätet samt vara aktiva på sociala medier. Av denna 

anledning är det viktigt för småföretag att utvecklas med marknaden och finnas där kunderna finns. 

För precis som Kotler et al. (2016) förespråkar, så handlar marknadsföring i grund och botten inte bara 

om att skapa värde, utan även om att fånga värde från sina kunder. Osäkerheten om investeringen 

verkligen lyckas bidra till att fånga värde verkar spela en avgörande roll. För att företag ska skapa en 

uppfattning om vad kunder gillar och inte gillar krävs det att de på något vis mäter räckvidden- något 

som varken tidningar eller något av de traditionella kommunikationssätten kan göra. Det enda som kan 

uppskattas är hur många tidningar det är som delats ut, inte hur många det är som verkligen läst den. 

Vem säger att tidningarna inte direkt går i papperskorgen? Med hjälp av sociala medier kan denna 

mätning uppskattas. 
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Fastän många företag väljer att utvecklas med marknaden, väljer en del att fortsätta arbeta med 

traditionell kommunikation. En potentiell förklaring till detta kan bero på att de även vill nå den äldre 

generationen, som än idag inte är så aktiva på sociala medier. Flera respondenter lyfter fram ett 

kommunikationsalternativ som historiskt sätt upplevts som väldigt uppskattat, till och med mer 

uppskattat än vissa moderna: personligt skrivna brev. De personliga breven krävde mycket tid och 

arbetskraft- inte minst energi. Men av att döma från respondenterna var det värt bördan då kundernas 

respons var bortom förväntan. En potentiell förklaring till denna positiva reaktion skulle kunna 

förklaras av att individerna kände en känsla av uppskattning och tillhörighet (Solomon 2016).  

 

Den slutledning som kan dras av ovanstående yttranden är att även om traditionell kommunikation inte 

längre är lika aktuellt som förr, finns det en poäng med att behålla några av de traditionella 

kommunikationsverktygen. Vidare fungerar dessa bäst i kombination med de moderna 

kommunikationsverktygen eftersom det finns upplevda fördelar med att integrera all marknadsföring 

med ett koncept. Följden av detta blir enligt Dahlén et al. (2010) ett förstärkt budskap eftersom det 

kommer från flera kommunikationskanaler, vilket kan kopplas till IMC (se 2.5 Integrerad 

marknadskommunikation). Ett exempel skulle kunna vara att uppdatera ett inlägg på Instagram och 

dela det på Facebook, och dessutom dekorera skyltningen med samma budskap möjliggör att 

budskapet faktiskt når fram. Detta i sin tur ökar sannolikheten att budskapet faktiskt blir sett av 

nuvarande och nya potentiella kunder.  

5.2 Nya skolan: framtidens marknadsföring 

Nya skolan avser modern användning av kommunikationsmedel, där fokus ligger i sociala medier. 

Nedan kommer de olika definitionerna av sociala medier samt de differentierade användningen av de 

att analyseras och diskuteras.  

Definition av sociala medier 

Bercovici (2010) och Treem et al. (2016) ger en defintion av sociala medier som kan tolkas brett och 

som inkluderar ett väldigt stort antal kommunikationsverktyg. Trots det så är respondenternas svar 

begränsade till en handfull plattformar, med fokus på framförallt Facebook och Instagram. Denna 

begränsade definition som ges av flertalet respondenter kan eventuellt förklaras av att det föreligger en 

brist på kunskap inom ämnet sociala medier (Jones et al. 2015). Att majoriteten respondenter 

utelämnar stora aktörer som till exempel Snapchat eller Skype och tillika ingen respondent nämner 

bloggar är en aning uppseendeväckande. Genom att utgå från Dahlén et al. (2010) och att det idag är 

allt viktigare att nå rätt målgrupp, så går det att resonera om att småföretagen helt enkelt valt bort 

dessa verktyg då de upplever att de inte kan vara aktiva på allt för många plattformar. En potentiell 

förklaring som finner stöd i respondenternas berättelser är att de är rädda att misslyckas med att hålla 
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en bra kvalitet med budskapen om de sprider ut sig på för många plattformar. Detta belyser återigen 

funderingarna om att det blir en kostnadsfråga där småföretagen slår ur underläge gentemot större 

företag, det vill säga att det inte finns resurser till att vara med överallt. Denna insikt ställer sig emot 

det uttalande från Jones et al. (2015) om att sociala medier skulle vara viktigare för företag med 

mindre resurser och Ahani et al. (2016) om att sociala medier är kostnadseffektivt verktyg, med tanke 

på att det kräver tid och kunskap som i många fall inte finns inom företaget.  

Respondenternas vidare berättelser vittnar om att företaget valt bort bloggar som verktyg på grund av 

att det inte upplevts vara givande. En respondent berättade att de hade testat med blogg men att det tog 

mer tid än vad det gav företaget. Andra respondenter menade att de inte har tid för att blogga och att 

de skulle behöva anställa någon som skulle ha hand om uppgiften. Det handlar främst om tids- och 

kostnadsfråga, men det går inte att utesluta att det handlar om brist på kunskap inom området som 

Jones et al. (2015) hävdar, vilket indikerar att småföretag inte vill ta del av alla de potentiella fördelar 

som finns i sociala medier. 

Användning av sociala medier 

Resultatet visade att de sociala medier som främst används av småföretag är Facebook, Instagram, e-

post och hemsida, där dessa väljs för att nå ut till valda målgrupper. En potentiell förklaring till detta 

kan bero på att olika moderna kommunikationsverktyg används för att nå olika åldersgrupper. 

Resultatet antydde på att det finns en åldersskillnad i nyttjandet av sociala medier, där Facebook 

nyttjas för att nå en större målgrupp och Instagram når en yngre målgrupp. Även om majoriteten 

respondenter håller med detta yttrande, motsäger ett fåtal respondenter detta och menar att det 

generellt sett är yngre individer som använder sociala medier. Trots detta är de väl medvetna om att 

det även förekommer att äldre användare, men inte i lika stor utsträckning som de yngre kunderna. 

Även om samtliga respondenter är enade om att sociala medier ökar sannolikheten att rätt målgrupp 

nås, finns det en respondent som anser att det finns ett bättre sätt att nå ut till potentiella kunder- 

nämligen sponsrade inlägg. Fastän respondenten har en tydlig poäng med att sponsrade inlägg ökar 

sannolikheten för att nya kunder lockas, fann Boerman et al. (2017) att denna effekt främst nås när 

inlägget sprids av en kändis. Även om sponsrade inlägg av exempelvis en kändis har stora fördelar, 

finns det även en del nackdelar med det. Boerman et al. (2017) fann i sin studie att sponsrade inlägg 

även kan generera misstänksamma emotioner hos kunderna då inlägget dyker upp i dess flöde oväntat. 

Detta i sin tur kan resultera i att kunderna bestämmer sig för att inte tro på det inlägget påstår- vilket 

förklaras av brist i förtroendet gentemot inlägget från kundernas perspektiv. Följden av detta blir att 

individerna väljer att antingen inte föra ordet vidare till sina nära och kära, eller föra negativa ord till 

sin referensgrupp - något som enligt Boerman et al. (2017) enkelt kan göras via elektronisk WOM (se 

2.6 Referensgruppens påverkan på gruppmedlemmarna).  
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Vidare visade resultatet att samtliga företag har en hemsida, även om den används på olika sätt. 

Hälften av respondenterna har sin hemsida enbart för informationssyfte, medan resterande 

sammanlänkar den med webbshop. Den störta anledningen till att dessa företag valt bort webbshop 

beror på att de inte vill förlora det personliga mötet. Genom att skapa en webbshop kan det leda till att 

fler kunder handlar via nätet och inte tar sig in till den fysiska butiken, vilket står som nackdel för 

småföretag då samtliga respondenter värderar det personliga mötet mest. Även om denna anledning 

anses vara den största faktorn gentemot bortvalet av webbshop, visade resultatet att det även fanns 

andra anledningar- nämligen tidsbrist och bristen i kapacitet. Jones et al. (2015) drar en liknande 

slutsats och hävdar att småföretagare inte har nog med kunskap inom sociala medier och teknik, vilket 

därför resulterar i att många småföretag väljer bort alternativet webbshop. Jones et at. (2015) menar 

vidare att denna kunskap är ett måste för att kunna driva plattformarna för moderna 

kommunikationsmedel på ett ordentligt sätt och därmed vara en konkurrent mot de större företagen. 

Vidare visade resultatet att den kontroll som finns hos småföretag idag drastiskt skulle försvinna om 

de ökade användningen av olika verktyg, detta eftersom uppmärksamheten fördelas på allt för många 

plattformar istället för att fokusera och göra ett ordentligt jobb på de få plattformarna som valts.  

 

Ytterligare en förklaring till det visade resultatet om att småföretag ofta väljer bort webbshop kan 

knytas an till Martin och Matlay (2003) yttrande om att en stor barriär för småföretag är den tid och 

kunskap som krävs för att starta och upprätthålla en aktiv närvaro på plattformarna- i detta fall: 

webbshop. Även om hälften av respondenterna hävdar att det personliga mötet förloras med 

webbshop, ser andra hälften webbshopen som ett viktigt komplement till den fysiska butiken. Vissa 

respondenter ser den till och med så viktig att butikens fortsatta existens kan komma att bero på den. 

Mer konkret menar dessa att marknaden konstant utvecklas och därför måste företag utvecklas med 

den för att inte gå under. Kadam och Ayarekar (2014) stärker detta yttrande och menar att småföretag 

måste utrusta sig efter marknaden för att kunna bemöta de potentiella utmaningar som medföljer. Av 

denna anledning väljer företagen att prioritera webbshop då det genererar konkurrensfördelar även om 

det kostar dem pengar. Motsats till detta ställer sig den delen som inte använder webbshop och menar 

att konkurrensfördelar uppnås genom att välja bort verktyget. Förklaringen till detta kan återigen bero 

på att de inte kan vara aktiva på allt för många plattformar och istället skapa konkurrensfördelar på 

annat sätt- i den fysiska butiken.   

5.3 Konkurrensfördel 

För att effektivt kunna konkurrera på marknaden och vinna kunder är det viktigt för småföretag att 

utveckla fördelar. Ett exempel på en sådan fördel är personalens expertis och en väsentlig 

frågeställning är hur företagen väljer att förmedla denna fördel. För att kunna utnyttja dess expertis så 

effektivt som möjligt värdesätts det personliga mötet i kombination med moderna 

kommunikationsverktyg. 
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Fördelar med det fysiska mötet  

I respondenternas berättelser återfinns ett antal konkurrensfördelar som kräver ett personligt möte på 

en fysisk plats. Det handlar till exempel om att få omedelbar tillgång till produkter där kunden 

dessutom vet att passformen är rätt, något som i sin tur resulterar i att kunder kan lita på personalen 

som finns i den fysiska butiken. Det ställer sig i linje med Kim et al.s (2011) studie om att det kan 

finnas en rädsla för att flytta över verksamheten- åtminstone helt och hållet- till sociala plattformar. 

Detta eftersom den personliga kontakten går förlorad då det också innebär att viktiga 

konkurrensfördelar som kan anses hållbara går förlorade. Det ställer sig delvis emot Jones et al. 

(2015), Barnes et al. (2012) och Levy och Powell (2003) som argumenterar att sociala medier skulle 

vara av större vikt för småföretag. Vidare argumenterar de snarare för att det inte går att dra någon 

slutsats om vilken storlek på bolag som kan dra störst nytta av övergången till sociala medier som 

marknadsföringsverktyg. Jones et al. (2015), Barnes et al. (2012) och Levy och Powell (2003) 

anlägger ett resursperspektiv och hävdar att sociala medier är kostnadseffektivt och därför skulle 

småföretag kunna använda dessa för att konkurrera med större företag. Respondenterna motsäger 

denna punkt när de belyser att det blir en kostnadsfråga oavsett var ett företag väljer att fokusera sin 

verksamhet. Precis som Jones et al (2015) kom fram till så berättar flera om upplevda brister både 

tidsmässigt och i det tekniska kunnandet. En följd av detta blir att det kan krävas ytterligare personal 

för att hålla en aktiv profil på sociala medier- även utövandet av en webbshop- vilket då blir en 

kostnadsfråga trots allt. Utöver personal så finns det monetärt baserade funktioner på sociala medier, 

som till exempel sponsrade inlägg, vilket ytterligare stärker att en större marknadsföringsbudget kan 

resultera i ett mer framgångsrikt användande av de sociala medierna.  

 

En annan påtalad konkurrensfördel som kräver ett personligt möte är förmågan för personal i butiken 

att kunna förmedla sin expertis på ett sätt som blir bekvämt och enkelt för kunder att ta del av och 

förstå. Frame, Hughson och Leach (2016) stärker detta yttrande och säger att det är viktigt att urskilja 

sig från konkurrensen genom en expertis. I uppsatsens fall är detta viktigt då småföretag allmänt möter 

större konkurrens på marknaden eftersom de större företagen tar mer plats och syns mer. Genom att 

urskilja sig från resterande med en expertis av värde för kunderna, kan småföretag konkurrera på 

marknaden. Frame et al. (2016) ställer sig i motsats till yttrandet och menar att en expertis främst 

skapas genom att observera marknaden och dess efterfrågan genom att analysera resultatet. Även om 

studien utfördes på revisorer kan en likhet ses då marknadsförare måste analysera data och visst givet 

resultat för i sin tur kunna förutspå vad marknaden efterfrågar. Det är enbart genom en korrekt 

prognos som småföretag kan skapa sig en viss expertis och därmed använda den för att bli 

konkurrenskraftig på marknaden. Vidare kan det invändas att användningsinstruktioner är vanligt och 

ofta en fungerande tjänst via till exempel videos som kan kommuniceras genom sociala medier. Enligt 

respondenterna finns det dock brister med detta sätt, som istället uppnås just genom det personliga 

mötet.  
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Fördelar med att kunna mäta inlägg 

Fastän respondenterna upplever att vissa konkurrensfördelar går förlorade, så dyker det också upp nya 

fördelar vid användandet av moderna kommunikationsverktyg. I likhet med Martin och Matlay (2003) 

så vittnar respondenternas berättelser om att verktygen anses vara en viktig del i småföretagares 

verksamhet trots allt. Den fördel som lyfts fram tydligast är förmågan att mäta själva 

kommunikationsprocessen utifrån en mängd olika aspekter som ger företagen möjlighet att utvärdera 

sina kampanjer utefter dess egna målsättningar. Denna mätfunktion lägger till ytterligare en 

uppskattad fördel: företag kan med hjälp av moderna kommunikationsmedel kommunicera med, 

lyssna på och lära av sina kunder (Jones Borgman & Ulusoy 2015; Grewal och Levy 2013; Smith & 

Wollan 2011). Företagen kan genom dessa funktioner i en högre grad bli varse om det WOM som tar 

fart ifrån deras inlägg i sociala medier. Genom att analysera inläggen kan företag få en uppfattning om 

vilka kundkretsar eller typ av inlägg som sprider ordet vidare likaväl som de kan se om det WOM som 

uppstår är positivt eller negativt. Utefter dessa analyser kan företag sedan planera för framtida bruk 

och på så sätt ha en större inverkan i det ord som sprids. Sköts det korrekt kan detta agera som ett 

framtida hjälpmedel för företag att förändra en trend med negativt WOM, som Solomon (2016) 

uttrycker vara en i dagsläget mycket krånglig uppgift. Som Solomon (2016) även fastslår så påverkas 

kunder mer av sin referensgrupp än av företag. Något som kan leda till möjligheter för företag att se 

vilka som sprider positiv WOM och därmed använda dessa människor som målgrupp för sin 

marknadskommunikation.  

Återkoppling till kund 

Att föra en dialog med sina kunder verkar enhetligt som någonting positivt av respondenterna då det ur 

företagssynpunkt ger information som anses viktig för att kunna förstå vad som kunderna anser höra 

till ett företags konkurrensfördelar. Dahlén et al. (2010) betraktar moderna kommunikationsmedel som 

tvåvägs kommunikationsverktyg vars ändamål är att bygga kundrelationer. I respondenternas 

berättelser finner vi att så också är fallet, företagen kan med hjälp av sociala medier ha kontakt med ett 

stort antal kunder parallellt. Det verkar onekligen som att de moderna kommunikationsverktygen 

tillåter att kommunicera mer frekvent och på så sätt bilda en uppfattning om varandra. Däremot så 

möts uttalandet av kritik från enstaka respondenter som hävdar att det är den personliga kontakten som 

knyter djupare relationer. Dessa respondenter hävdar att det är enbart i butiken som en verklig kontakt 

med kunden kan uppnås då försäljaren och kunden interagerar med varandra. Även här menar 

respondenterna att expertisen har en avgörande roll då säljaren alltid finns till hands och kan hjälpa 

kunden med potentiella frågor, passform eller hur de knyter en fluga. Sociala medier och andra 

moderna kommunikationsmedel verkar snarare stödja för möjligheten att bygga långsiktiga relationer. 

Men de verkligt trogna kundrelationerna, starka nog att anses som en konkurrensfördel, verkar snarare 

ha sin utgångspunkt i personlig kontakt, event och kundkvällar. 
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5.4 Kundrelation 

Som kan tydas i resultatdelen 4.4 Kundrelationer så är kundrelationer det som småföretag i högsta 

grad värdesätter. En potentiell anledning till den höga värdesättningen kan bero på att de flesta 

småföretagen funnits en längre tid vilket resulterat i att de bildat en relation till sina kunder. En 

djupare relation än ”sälja-till-kund” relation, som samtliga respondenter benämner det. Enligt 

Solomon (2016) är det viktigt för företag att förstå huruvida konsumenter tänker, känner och väljer 

mellan olika produkter. För att skapa sig en förståelse avseende kundens preferenser, måste försäljaren 

i första hand lära känna kunden för att i sin tur kunna sälja produkter till denne.  

Fokus på kund  

Samtliga respondenter var enade om att alla kunder är lika mycket värda och därför behandlas dessa 

lika. Enligt respondenterna är det personliga mötet det viktigaste- det är A och O. Genom att behandla 

alla kunder lika ökar chansen för nöjda kunder, som i sin tur blir lojala till företaget. Som Solomon 

(2016) nämner ligger vikten för företag att förstå och bemöta alla kunder lika. Genom att göra så ökar 

sannolikheten för att det goda ordet förs vidare till kundernas referensgrupp: positiv WOM. Med hjälp 

av sociala medier kan individer idag hålla kontakt med varandra konstant, oberoende av tid och rum 

(Ellison & Boyd 2013). Detta i sin tur ökar chansen för att elektronisk WOM sprids snabbare mellan 

individerna och därför måste företag vara medvetna om att varje bemötande kan uppdateras på sociala 

medier av dess kunder. En tanke som dyker upp hos författarna är dock hur kunderna kan behandlas 

lika när dessa värdesätter olika saker samt att säljarna måste anpassa sig efter vilken målgrupp som 

kunden tillhör. Även om det finns en poäng i det respondenterna yttrar så finns det även ifrågasättande 

då olika kunder reagerar olika under situationer. Även om alla kunder bör uppmärksammas på 

liknande sätt så finns det skillnader i förhållningssättet och bemötandet beroende på vem kunden är 

samt vilken målgrupp denne tillhör. För att exempelvis nå den äldre generationen måste försäljaren 

anpassa sig efter kunden och samtala med en äldre kund på ett annat sätt än vad som hade gjorts i ett 

samtal med en yngre kund. Även om respondenternas yttrande indikerar på att alla ska känna sig 

välkomna i butiken så skiljer sig förhållningssättet mellan kunderna.  

 

Som vi kan se i 2.4 Sociala medier som kommunikationskanal, används sociala medier för att bygga 

relationer människor emellan som främst delar samma intresse (Ellison & Boyd 2013). För att nå en 

målgrupp måste företag återigen förstå vikten av att skapa förståelse av medlemmarnas intressen då de 

med stor sannolikhet kommer att reagera på likartat sätt. Människor som ingår i samma referensgrupp 

har skapat ett jag som är anpassat efter gruppen. Om företag lyckas komma åt en gruppmedlem och 

denne reagerar på ett positivt sätt, är oddsen stor att de resterande medlemmarna- enligt symbolisk 

interaktionism- reagera på samma vis. Som Sorensen et al. (2016) fann, är gruppmedlemmarna 

mottagliga för sociala signaler, vilka av medlemmarna kan formas för att rikta det till förväntat 

reaktion. I uppsatsens fall skulle detta kunna kopplas till att medlemmarna i en referensgrupp tolkar 
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och bedömer signalerna ur ett perspektiv som denne tycker att andra medlemmar borde reagera på 

samma inlägg (Blumer 1969). Om exempelvis en individ reagerar negativt på ett inlägg, är 

förväntningarna från denne att resterande medlemmarna reagerar likadant.  

Vikten av trovärdiga inlägg  

Något som utmärker småföretag är deras generationsmässiga kunder. Dessa kunder har företagen 

jobbat hårt för att skapa en relation med, vilket även har tagit en längre tid att bygga upp. Genom att i 

sin tur vara transparenta och ge kunderna en verklig bild av dess erbjudanden, kan kunderna uppskatta 

erbjudandena mer. Resultatet visade att respondenterna såg betydelsen i att uppdateringsinläggen 

måste vara trovärdiga och inte vilseledande, vilket är resultatet av den transparens som Solomon 

(2016) pratar om. Om detta utförs korrekt ökar kundens tillit och lojalitet till företaget, vilket resulterar 

i en förstärkt relation mellan kund och företag. Denna transparens leder även till att produkten enklare 

möter kundens förväntningar då dennes förväntningar på produkten inte är högre än vad som lovats 

(Solomon 2016). Vidare lägger småföretag även stor vikt på att behålla den nära relationen med sina 

kunder och inte förlita sig på att dessa kommer att återvända bara för att deras föräldrar och förfäder 

handlat där.  

 

Vidare är respondenterna medvetna om att det idag är svårare än någonsin att behålla sina kunder 

lojala, vilket är följden av det ökade utbudet av produkter och tjänster. För att därför behålla sina 

kunder lojala förs konversationer med sina kunder och frågar hur familjen mår, om helgen varit bra, 

hur jobbet går, och så vidare. Därför ligger vikten i att skilja kunderna åt, men även anpassa samtalet 

efter respektive kund. För att kunna göra detta på bästa vis intar försäljarna olika roller- ”förvärvade 

positioner”- som är anpassat efter situationen (Giddens & Sutton 2013). Om försäljaren skulle blanda 

kunderna med varandra, samt på något vis missköta situationen eller gör bort sig, kan det negativa 

WOM sprids snabbt via sociala medier. Resultatet av detta kan i värsta fall vara missnöjd kunder som 

format dålig bild av företaget och genom sociala medier dela denna upplevelse, vilket sprids snabbare 

till dess kontaktlista. Enligt Solomon (2016) väger negativ WOM nio gånger mer än ett positivt 

WOM. Återigen ligger den största vikten i att behandla kunderna lika och få dem att känna sig 

betydelsefulla, vilket samtliga respondenter håller med om. 

Mer än bara ”sälja-till-kund” relation 

Som resultat av värdesättandet och intresset i att lära känna sina kunder vet försäljarna mycket om sina 

kunder och därför kan få dem att känna sig uppskattade samt utforma en ”hemmamiljö” för kunden. 

Detta resulterar i att kunden känner sig bekväm med personalen och butiken, och det goda ordet förs 

återigen vidare till dess referensgrupp (Solomon 2016). Med hjälp av sociala medier kan småföretag 

lyssna på och lära sig vad kunderna värdesätter (Grewal and Levy 2013; Jones, Borgman & Ulusoy 

2015; Smith & Wollan 2011). Detta är viktigt för småföretag då större företag här har ett försprång 

eftersom småföretag saknar resurser för att på samma sätt marknadsföra sina produkter och konkurrera 
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mot större företag (Barnes et al. 2012; Jones et al. 2015; Levy & Powell 2003). Av just denna 

anledning värdesätts det personliga mötet av småföretag och för att få kunderna att känna sig 

värdefulla arrangeras exempelvis eventkvällar för företagens lojala kunder. Avsikten med dessa 

eventkvällar är för företag att ge tillbaka till sina kunder och visa sin uppskattning. Kunderna får en 

inbjudan via e-post om de är registrerade i deras mejl register, vilket kan generera en personlig känsla 

av inbjudan av kunden. Men för att ta det ett steg längre och göra dessa inbjudningar ännu mer 

personliga, finns det småföretag som håller kvar vid de personligt skrivna breven. De personliga 

breven genererar en mer uppskattande känsla hos individen, både på grund av att försäljarna tagit sig 

tiden för att skriva breven för hand, men också för att de har skickat till korrekt adress.  

 

Även om kundkvällarna oftast riktas mot alla lojala kunder, finns det småföretag som också ser vikten 

i att anpassa kvällarna till olika målgrupper och därför väljer att separera kundkvällarna mellan olika 

målgrupper. Den största anledningen till denna separation beror på att försäljarna är medvetna om att 

kunder tänker, känner och väljer olika mellan produkter (Solomon 2016). Genom att segmentera 

kunderna i målgrupper med liknande preferenser och ge dem en kväll som faller gruppen i smaken, 

ökar sannolikheten för att lojala kunder. Vidare menade respondenterna att det finns målgrupper som 

gärna ser en hel tillställning, medan andra gärna vill ha något snabbt. Med hjälp av dessa tillställningar 

kan försäljarna enklare nå ut till kunderna. En förklaring till detta kan kopplas till spegeljaget, som 

avser individers förmåga att forma ett ”jag” utefter huruvida denne tror att andra människor uppfattar 

denne (Downey 2015). Mer konkret syftar begreppet på att människor gärna vill nå upp till 

omgivningens förväntningar, och genom att i gemenskap med andra se tillställningar, kan reaktioner 

uppfattas avseende vad som ”säger något om personen”. Om en gruppmedlem skulle säga att en 

produkt säger något om en viss individ, kommer denna med stor sannolikhet att köpa den produkten 

för att bemöta gruppens förväntningar.  
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6.	Slutsatser		

Slutsatsdelen har i avsikt att dra parallella slutsatser avseende det resultat som framkommit i studien 

och relatera det till syftet: öka förståelsen för vilka sociala medier småföretag använder samt hur 

arbetet med sociala medier relaterar till företagets övriga marknadsföring.  

 

Avsikten med studien var att undersöka om användandet av sociala medier inom småföretag härleds 

enbart till rädslan för att de går miste om något ifall de avstår. Resultatet indikerade att respondenterna 

upplevde att om de valde att motstå moderniseringen kommer företagen att gå under och har därav valt 

att utvecklas tillsammans med den teknologiska utvecklingen. Vidare visade resultatet att även om 

samtliga småföretag valt att utvecklas tillsammans med marknaden och använder sociala medier, fann 

studien att användningen skiljde sig åt mellan respondenterna. Samtliga respondenter nyttjade 

Facebook, Instagram, e-post och hemsida, medan enbart hälften av respondenterna kombinerade denna 

hemsida med en webbshop- som en kombination till den fysiska butiken. Även om det finns ett flertal 

anledningar till bortvalet- kostnadsfråga, tidsfråga och kapacitetsfråga- så ligger den störta 

anledningen i att den personliga kontakten går förlorad. Vidare visade resultatet att småföretag i allra 

störta grad värdesätter relationen till sina lojala kunder, där de med hjälp av eventkvällar, ger tillbaka 

till sina kunder för att visa sin uppskattning.  

 

Vidare undersökte studien om det fanns fler anledningar för småföretag att använda sociala medier. 

Resultatet antydde att samtliga respondenter använder sociala medier främst på grund av dess fördelar: 

så som att få reda på vad kunder gillar och inte gillar samt nå ut till önskad målgrupp med rätt 

kommunikation. Genom att mäta likes och kommentarer på inlägg kan företag analysera vad kunderna 

gillar samt vilka inlägget når ut till. Dock menade respondenterna att det ligger vikt i att vara trovärdig 

i sina inlägg och inte vilseleda kunderna, för att locka rätt målgrupp och tillfredsställa dem. På detta 

vis skapar individen även rätt bild av produkten och inte bildat för höga förväntningar, vilket gör det 

enklare för produkten att nå upp till förväntningarna. Även om resultatet indikerade på att samtliga 

respondenter upplever modern marknadsföring som något positivt, antyder de också att det finns en 

poäng med att kombinera det med traditionell marknadsföring. Anledningen till detta ligger i att inte 

alla människor- framför allt inte den äldre generationen- använder sociala medier.  För att i sin tur nå 

ut till dessa måste företagen nyttja traditionell marknadsföring. Slutligen visade resultatet att 

konkurrensfördelar, så som att vara expertis inom sitt område, leder till att småföretag kan konkurrera 

mot de större företagen i marknaden. 
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6.1	Begränsningar	

Denna undersökning har vissa begränsningar som måste beaktas. På grund av studiens 

tidsbegränsning, tvingades författarna till att hålla nere antalet intervjuer. Ett större stickprovsurval 

från fler antal företag- verksamma i olika städer och branscher- hade kunnat ge en mer varierande bild 

av området och bidra med ytterligare insikt i ämnet. Studien riktade sig mot småföretag i ett försök att 

hålla storleksvariabeln konstant. En djupare förkunskap om de specifika företagens verksamhet hade 

kunnat ge upphov till en mer detaljerad analys i de bakomliggande anledningarna till användandet av 

sociala medier, baserat på variabler som denna studie inte har haft möjlighet att ta i beaktning. 

Exempel på sådana variabler skulle kunna vara företagens livslängd, framtida planer samt 

övergripande strategier och mål.  

 

Angående materialet så begränsas trovärdigheten i respondenternas berättelser av att författarna inte 

kunnat garantera att det som sägs faktiskt är sant. Författarna kan inte heller dra några slutsatser om 

ifall det som sagts har för avsikt att påverka företagens image eller om berättelserna enbart syftar till 

att bidra till forskning inom det studerade området. För att få ärliga svar beslutade författarna att inte 

dela med sig av intervjuguiden i förväg. En begränsning som följer med beslutet blev att 

respondenterna inte hade tid att förbereda sina svar, vilket skulle kunna öka svarens reliabilitet, som i 

sin tur ökar validiteten i materialet.  

6.2	Framtida	studier		

Då studien enbart innefattar småföretag i Karlstad och Gislaved, borde framtida studier undersöka om 

dessa resultat även framkommer i andra städer i Sverige. Genom att undersöka fler småföretag från 

olika städer i Sverige, kan parallella slutsatser om hur det ser ut i småföretag och vilka sociala medier 

som nyttjas samt värderingen av dessa uppmärksammas. På detta vis kan även likheter och skillnader i 

städerna utskiljas, vilket skulle kunna vara av stort intresse att undersöka. Framtida studier borde även 

undersöka om det finns en variation i nyttjandet av sociala medier mellan stora och småföretag i 

Sverige. I dagsläget har liknande studier enbart utförts i andra länder och för att undersöka om det 

råder skillnader mellan användandet av kommunikationsmedel i små och stora företag, måste studier 

utföras även i Sverige. Vidare skulle framtida studier även kunna undersöka företags inlägg på sociala 

medier- netografi. Genom att undersöka vad den egentliga avsikten med inlägget är- vad den säger, om 

inlägget genererar företaget något samt vilka kunder som nås med vilket inlägg- kan slutsatser dras om 

vilka inlägg som uppskattas mer än andra, vilket skulle kunna vara till stor nytta för företag.  

 

Då denna undersökning är kvalitativ- med begränsade antal intervjuer- kan enbart berättelser och 

förklaringar till varför valen gjorts presenteras av intervjupersonerna. Med andra ord har dessa resultat 

genererat en förståelse kring valet av kommunikationsmedel via respondenternas personliga 
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berättelser, något som genom kvantitativa undersökningar är omöjligt att bilda. Med tanke på att 

undersökningen var kvalitativ med begränsat antal intervjuer, borde framtida studier utföra 

kvantitativa undersökningar för att dra slutsats av ett bredare och mer omfattande stickprov.  

6.3	Tips	och	råd		

Tips och råd för samtliga småföretagare är att inte stå emot den teknologiska förändringen, utan 

snarare välkomna den med öppna armar. De moderna kommunikationsmedlen genererar fler fördelar 

än vad som vore möjligt utan, fördelar så som mätning och förmågan att nå ut till önskad kundgrupp. 

Det är fortsatt viktigt för småföretag att fortsätta värdesätta kunden lika högt, då det är här som de 

flesta konkurrensfördelarna för småföretag kan urskiljas från större konkurrenter på marknaden. 

Vidare är det av stor vikt för småföretag att skapa expertis- något som urskiljer företaget från 

konkurrenterna- vilket kan generera stora fördelar om denna expertis inte går att kopiera eller 

förekommer i större företag eller kedjeföretag. Slutligen är det viktigt för småföretag att veta att även 

om det finns fördelar med att fullt fokusera på modern kommunikation, finns det även fördelar med att 

kombinera den med traditionell kommunikation – IMC- för att försäkra sig om att alla kunder nås av 

marknadsföringen, oavsett ålder.   
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Bilagor		

Bilaga	1	-	Intervjuguide		

Bakgrundsfrågor	

-      Berätta lite om företaget och ditt jobb. 

-    Vad har du för position/roll i företaget? 

-    Hur många år av erfarenhet har du i företaget? 

 

Definition av traditionell- och modern marknadskommunikation 

-       Hur marknadsför ni er här på Företaget? 

-       Har det här förändrats på senare år? 

-       Hur ser era typiska kundrelationer ut? 

-       Hur jobbar ni med dem? 

-       Hur ser en typisk köpprocess ut? 

-       Hur går det till när en typisk kund handlar här? 

-       Känner du att ert företag blivit påverkad av sociala medier? (Om ja; hur? Om nej; varför inte?) 

 

Definitionen av sociala medier 

-    Vad är sociala medier för dig? 

 

Användningen av sociala medier 

- Vilka sociala medier använder ert företag sig utav? 

- Hur använder ni er av sociala medier? (vad gör ni? Hur jobbar ni? Hur marknadsför ni er?) 

-     Varför använder ni er av sociala medier? 

-     Vilka andra kommunikationsmedel förlitar ni er på? (kampanjer? Skyltning? Events?) 

-     Upplever ni att ni kan använda sociala medier för att göra era kundrelationer ännu mer personliga?  

 

Probingfrågor 

- Hur menar du? 

- På vilket sätt? 

- Berätta mer… 

-    Mmm…  

-    ”Spegling” 
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Bilaga	2-	Teman		
 
      
Gamla skolan Nya skolan  Konkurrensfördel Kundrelation 
Monolog 

Tv-reklam 

Radio-reklam 

Tidningsannons 

(=Dagstidning, lokal 

tidning) 

Personliga brev 

Skyltfönster 

Affischer 

Butiksskylt 

Sales promotion 

Reklampelare 

Marknadsföra butiken 

Kostnadsfråga 

Kostsamt 

Tidskrävande 

Stor målgrupp 

Äldre kundgrupp 

Energikrävande  

Ingen vinst 

Förbiseende 

Ej-uppdaterad 

Icke-effektiv 

Svårt att mäta 

Fördröjning 

 

Framtiden 

Utveckling 

Utvecklad mf 

Sociala medier 

Plattformar 

Fler plattformar à större 

kundgr. 

Facebook 

Instagram 

Hemsida 

Mejl (mejlutskick) 

Blogg 

Yngre kundgrupp 

Instagram àyngre 

Facebookà äldre 

Mätning 

Likes (flest likes) 

Kommentarer 
Fler mf-alternativ  

Pointering 

Pointerad målgrupp 

Differentierad mf 

Informationssyfte 

Mejlutskick 

Trovärdighet 

Urskiljda 

Event 

Relationsförebyggande 

Hemsida 

Webbshop (ej aktuell) 

Gratis annonsering  

Informationstillgång 

Komplicerad/tidskrävande 

Billigare 

Svårare att behålla lojala 

kunder 

Differentiering 

Urskiljande/speciella 

inlägg  

Kompletterande tjänster 

Kvalité (personal/produkt) 

Urskiljning 

Humor 

Framgång 

”hemma miljö” 

Unika varor 

Samarbete 

Stor försäljning 

Teknologiska förädringar 

Enhetlig mf 

Extern mf-anställd 

Personlig inbjudan 

Hemsydda perosnliga brev 

Småstadà starkare band 

Generationsmässiga 

kunder 

Lojala samarbetspartners 

 

Fysisk butik 

Öppet landskapà inga 

positioner  

Lojala kunder 

Leverantörer  

Personliga relationer 

Personligt möte 

Personlig service 

A och O 

Djupare relation 

Kundfokus 

Betydelsefullt 

Maximera försäljning 

Uppskattning 

Personligt 

Värdering 
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Utmaning 

Anpassning 

Påminnelse 

Medlemskap 

Uppdatering 

(Uppdateringssyfte) 

Uppkoppling 

Stort 

Helhjärtad användning 

Återkopplande  

Underlättelse 

Selektivitet 

Problematiskt för äldre 

människor 

Sponsring 

Bilder 

Filmsnuttar 
 
 
 
 
 
 
 


