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Sammanfattning 

Studien behandlar hur småföretag ska effektivisera sin kommunikation med hjälp av Internet i 

den nya ekonomin. Internet har förändrat förutsättningarna för det lilla företaget som gjort 

dem till Sveriges framtida välståndsbärare. Många småföretag använder idag Internet som ett 

strategiskt kommunikationsverktyg för att expandera och överleva den hårda globala 

konkurrensen. Men det är fortfarande många svenska småföretag som inte har kunskapen om 

hur de ska använda verktyget i sin marknadsföringsstrategi.  

 

Därmed blir vårt syfte med denna undersökning att genom en fallstudie utvärdera tre 

expansiva småföretag i Stockholm som använder Internet för att effektivisera sin 

kommunikation. 

 

Studieobjekten för undersökningen är: AdLibris, A-lotterierna AB och SF-bokhandeln. Vi har 

analyserat och utvärderat huruvida företagen upplever vikten av Internetanvändningen i sin 

marknadsföring.  

 

Internet som verktyg ställer andra krav på marknadsföringsprinciperna eftersom det framgår 

att man inte kan styra kunden på samma sätt. Därför har vi tillämpat teorier som bygger på det 

gamla marknadsföringssynsättet, i en kombination av det senare synsättet som belyser den 

digitala marknadsföringen. Undersökningen visar sammantaget att samtliga småföretag 

använder sig av Internet för en effektivare kommunikation, men i kombination med 

traditionella verktyg för att tillfredställa faktorer som inte går att digitalisera. Företagen 

använder Internet i olika utsträckning beroende på skilda faktorer. Men samtliga företagen 

anser att man inte kan utesluta kommunikationen via nätet om man vill expandera och 

överleva på lång sikt. 



 

Abstract 

This study is on how small companies can use the Internet as a part of their marketing strategy 

to gain a leverage on their competitors with small means to survive and expand in the global 

market. Many Swedish small companies still don’t have a sufficient knowledge on how to use 

the communication channel despite the various advantages the Internet offers.  

 

Case studies were conducted of how AdLibris, A-lotterierna AB and SF-bokhandeln perceived 

the importance of using the Internet as a part of their communications strategy. 

 

This new communication channel demand new ways of applying traditional marketing 

principals. Careful analysis of the interviews and how the answers relate to new and old 

marketing theories makes the bulk of this study. The conclusion is that the Internet solely is 

not enough, a combination with traditional marketing tools is the way to succeed in their 

marketing efforts. It arise from this study that the global market demand small companies to 

active use the information technology to maintain competitiveness.    
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1 Inledning 

Småföretag har länge varit tvungna att arbeta med små resurser på en lokal marknad. 1 I den 

nya ekonomin finns idag en allmän förväntan på att svenska småföretag ska växa, när allt fler 

storföretag flyttar utomlands och blir internationella. 2 Samma källa betraktar småföretagen 

som Sveriges framtida välståndsbärare, eftersom förutsättningarna för det lilla företaget har 

förändrats radikalt de senaste 10 åren. Enligt en av Europas största SEO (Search Engine 

Optimisation Company), Jajja Communication kan nu företagen finnas lokalt men 

kommunicera globalt på ett sätt som inte var möjligt förr.3 Det framkommer även att 

skillnaden mellan branscher samt mellan stora och små företag är relativt små. 4 

1.1 Bakgrund 

Professorerna på Handelshögskolan i Stockholm och författarna till Funky Business menar att 

företagens teknik att kommunicera har förändrats i och med den teknologiska utvecklingen, 

som har skapat nya förutsättningar för företag att synas och påverka kunden.5 Samma källa 

uttrycker att med hjälp av Internet kan företag kommunicera på ett oöverkomligt billigt sätt i 

jämförelse med de traditionella medierna. Vidare motiverar de att ett litet företag i Kiruna nu 

har möjligheten att konkurrera på en potentiell världsmarknad till en relativt låg kostnad. 

Författarna pratar om att Internet ger småföretagen samma konkurrensmöjligheter som 

storföretagen. Detta har bidragit till att konkurrensen om kunderna på den globala marknaden 

har hårdnat för samtliga företag.6  

 

Konkurrensen om kunderna har lett till att företagens kommunikation ökat på nätet. 

Reklamomsättningen på Internet ökade i Sverige från 1 miljard 63 miljoner kronor 2002, till 1 

miljard 93 miljoner kronor 2003. Det är en ökning med 30 miljoner på bara ett år. Prognosen 

                                                                 
1 Jajja Magazine, # 1, 2005. 
2 Industriförbundet, (1998), Det behövs en tillväxtorienterad strategi för småföretagsutveckling. 
3 www.jajjacommunication.com 
4 SCB, Företagens användning av datorer och Internet 2004. 
5 Nordström A. K., Ridderstråle J., (2005) Funky Business, Talang får kapitalet att dansa. (s.24- 36) 
6 Ibid.  
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man hade för 2004 var 1 miljard 147 miljoner kronor, inklusive onlinekataloger som 

exempelvis Gula Sidorna och Din Del. En stor del av denna ökning beräknas bestå av 

sponsrade länkar och sökmotorskommunikation. Därmed ser Joachim Lerulf, VD på den 

digitala mediebyrån Digital Devotion kommunikationstrenderna på nätet tydligt. 7 

 

Författarna till Funky Business underbygger i sin bok att Internet tvingar företag att tänka om 

vilket har gett kommunikationen en ny roll.8 Därmed är datoranvändningen bland svenska 

företag mycket stor, det framgår från en rapport publicerad av statistiska centralbyrån 2005. 

Inom företag med 10- 19 anställda är det 94 % som använder datorer (persondatorer, 

arbetsstationer och terminaler) i sitt dagliga arbete. 9 

 

De senaste åren har de mindre företagen blivit alltmer beroende av IT, enligt Cecilia 

Aronsson.10 Som vidare förklarar att 650 småföretag anser att det dagliga arbetet inte skulle 

vara möjligt utan en dator. Informationschefen på företaget Koneo enligt samma artikel 

resonerar vidare om att dessa företag är starkt beroende av att vara uppkopplade till Internet i 

och med en global konkurrens.11  
 

Den digitaliserade värld vi lever i ställer hårdare krav på produktivare kommunikation för i 

stort sätt alla småföretag, förutom den lokala pizzerian. 12 För att kunna överleva i 

globaliseringens tid, gäller det för entreprenöriella småföretag (i det följande används 

uttrycket småföretag) som vill expandera att behålla långvariga förbindelser med sina kunder 

på den ständigt föränderliga marknaden.13 Enligt samma källa är tiden då konsumenten var 

trogen till ett företag och enbart till dess produkter förbi. Att nöja sig är inte längre ett 

alternativ, när det finns globala alternativ.  

 

                                                                 
7 Jajja Magazine, # 1, 2004 
8 Nordström A. K., Ridderstråle J., (2005), Funky Business, Talang får kapitalet att dansa. (s.24- 36) 
9 SCB, Företagens användning av datorer och Internet 2004. (s.9) 
10 Dagens Industri, Aronsson C., Småföretagare svårt IT-beroende, 2005-04-01. 
11 Ibid.  
12 www.expowera.com 
13 Ibid. 
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Internet som kommunikationstaktik är allt viktigare för småföretagare då nätet idag är en del 

av verkligenheten (marknaden) för både företag och konsumenter. 14 I samma källa 

argumenteras att företag kommer automatiskt att förlorar en del av sina potentiella kunder när 

den vanliga kommunikationsansträngningen fungerar bra men inte den på Internet. Vidare 

menar man att förr eller senare blir företaget omkört av en eller flera konkurrenter, det gäller 

istället att öka sina kommunikationsmöjligheter till max.15 Referensen menar på att en viktig 

del till ökad försäljning innebär ofta att kunna kommunicera via flera kanaler, såsom TV, 

Internet, telefon, direkt reklam. Att kunden kan nå företaget genom flera kanaler innebär i 

genomsnitt bättre kunder än för de kunder som når företaget endast via en av dessa kanaler.16  

 

Ett företag som tagit till vara på sina möjligheter att kommunicera med kunden via flera 

kanaler är det lilla företaget, Medica Klink som menar att kommunikationen via nätet spelat 

en avgörande roll för företagets framgång.17 Där det framkommer att 50 % av kunderna hittat 

företaget via sökmotorerna på nätet. Dr. Haglund, VD på Medica Klink diskuterar vidare 

huruvida Internet och sökmotorer ger bättre resultat än traditionell kommunikation. Hon ser 

att utfallet av den traditionella annonseringen är sämre än satsningarna på nätet. Per satsad 

krona anser VD: n att hon får mycket mer för pengarna, när hon arbetar med sökmotorerna än 

att sätta annonser i tidningar.18  

 

Utöver högre krav på effektivare kommunikation via nätet har globaliseringen även drivit 

småföretag till mer specificering och anpassbarhet.19 Enligt Jajja Magazine tvingas företagen 

till en snabbare utveckling och förbättring i kommunikationen via sökmotorer i och med 

kundens åtskilliga alternativ. Webbhallen är ett exempel på ett litet företag som lyckats 

expandera med hjälp av att kommunicera via nätet, genom att vara flexibla till kundens 

behov.20 Företaget hade en liten butik i Odenplan och lyckades expandera med hjälp av sin 

hemsida och av Pricerunner som ledde till att de blev väldigt konkurrenskraftiga vad gäller 

                                                                 
14 www.marknadsforing.nu    
15 Ibid. 
16 Ibid.   
17 Näringsliv 24, Boda, D., Sökmotorer sätter småföretag på fötter, 2004-11-13.  
18 Ibid. 
19 Jajja Magazine, # 1, 2005. 
20 www.webbhallen.se 



 10

försäljning av datorkomponenter och datorspel till ett konkurrerande pris. De har idag lyckats 

öppna en större butik på Sveavägen och konkurrerar där med stora affärskedjor som Siba, 

ONOFF med flera. 

 

NUTEK har publicerat en rapport där det diskuteras för hur användningen av den moderna 

informationstekniken kan på ett strategiskt sätt ge företaget både överlägsna fördelar och öka 

effektivitetsvinsterna för småföretagen.21 Ur samma rapport påvisas att många småföretag 

redan har insett detta och tagit till vara på de vinstgivande möjligheterna, men det är inte alla 

som har samma kompetensnivå och IT-mognad. Det framgår vidare av rapporten att mindre 

företag i Sverige inte är lika benägna om att ta till sig de nya informationstekniska 

lösningarna. I många fall beror det på brist på kunskap om hur IT praktiskt kan användas i 

verksamheten.22 Den nya tekniken skapar nya arbetsformer, nya sätt att sälja tjänster och 

produkter.23 Vidare menar samma källa att Internet kan bli en strategisk resurs för småföretag 

i sin kommunikation. 

 

Enligt den nordiska marknadschefen på D-Link utvecklar han att trots de hårda kraven på 

teknologisk kommunikation, kan tillämpningen av Internet ställa till problem för det lilla 

företaget som är specifikt och ska använda sig av det generella mediet.24 Eftersom verktyget 

ställer andra krav på kommunikationsprinciperna, som säger att man inte kan styra kundens 

val via nätet på samma sätt som med de traditionella medierna. 25 

 

För stora företag har tillämpningen av Internet som kommunikationsverktyg varit lättare 

eftersom företagen redan blivit internationellt kända via de traditionella medierna.26 Knappt  

80 % av företagen med 10 anställda eller fler marknadsför sina varor och tjänster på 

webbplatsen. 27 Samma källa menar att det är vanligare bland stora än bland de små 

huvudsakligen beroende på att de förra har en webbplats i högre utsträckning.  

                                                                 
21 NUTEK 2005 IT.SME.se 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Nilsson, Stefan, Marknadschef i Norden, D- Link november 2005 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 SCB, Företagens användning av datorer och Internet 2005. (s. 18- 19) 
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Slutsatsen som forskarna kan dra av detta är att småföretag inte kan tillämpa det generella 

verktyget lika lätt som storföretagen då det lilla företaget är anonymt för den stora 

allmänheten som vistas på nätet till skillnad från det stora företaget. Det gäller istället för 

småföretag att skapa kunskap om på vilket sätt de ska använda Internet i sin 

kommunikationsstrategi. För att sedan kunna använda mediet på ett kostnadseffektivt sätt i sin 

kommunikation för att överleva globaliseringens hårda konkurrens. 

1.2 Problemdiskussion 

Här redogör forskarna en fenomendiskussion från bakgrunden, därmed hänvisas referenser till 

bakgrunden.  

 

Effektiv kommunikation har alltid varit en viktig faktor för framgångsrika företag. För 

småföretag har det alltid varit av vikt att kommunicera med små resurser. I och med det 

billiga mediet Internet kan nu småföretagen effektivisera sin kommunikation ytterligare över 

de geografiska gränserna.  

 
Att konkurrera om kunder och stärka relationen till dem har blivit allt viktigare i den globala 

marknaden, då kunden har tillgång till fler valmöjligheter. Idag har Internet blivit en 

betydelsefull del av människans vardag, därför har alltfler småföretag blivit beroende av att 
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vara synliga på nätet. På grund av den hårda konkurrensen som råder har småföretagen 

effektiviserat både kommunikationen och verksamhetens dagliga arbete med hjälp av IT. 

 

Konkurrensen på den globala marknaden har tvingat småföretagen till mer specialisering och 

anpassningsbarhet i både produktutveckling samt i sitt förhållande till kunden. Eftersom 

småföretag är specifika och Internet är ett generellt verktyg, har det inneburit vissa svårigheter 

för dem att tillämpa mediet på ett framgångsrikt sätt. När alla har samma tillgång till mediet 

gäller det för småföretag att skapa kunskap om hur de ska använda Internet i sin 

kommunikationsstrategi.  

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för småföretag när de använder Internet som ett 

marknadsföringsverktyg?  

1.4 Syfte 

Många småföretag använder Internet som ett strategiskt kommunikationsverktyg för att 

expandera och överleva den hårda globala konkurrensen. Men det är fortfarande många 

svenska småföretag som inte har kunskapen om hur de ska tillämpa verktyget.  

 

Därmed blir vårt syfte med denna undersökning att genom en fallstudie utvärdera tre 

expansiva småföretag i Stockholm som använder Internet för att effektivisera sin 

kommunikation. 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera småföretag som har ambition att expandera och som 

har en verksamhet i Stockholmsregionen. Vi kommer därmed inte studera småföretag som 

lokala frisörer, pizzerior eller liknande som är nöjda med sin lokala position. Vi anser även att 

det är intressant att studera småföretag i huvudstaden då de pressas mot en hård konkurrens 

regionalt.  
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Företagen är baserade på försäljning till privat personer, därmed kommer vi inte att studera 

småföretag som hanterar Business to business- verksamheter. Detta är mest lämpligt för vår 

undersökning eftersom det finns fler företag som sysslar med denna form (B2C) av 

försäljning i Stockholm. Vi kommer att utvärdera småföretag som har registrerat en hemsida, 

på grund av att de representerar vikten av att använda möjligheter som den nya teknologin 

erbjuder. Dessutom påvisar dessa företag en ambition på att överleva i en global marknad. 

Även renodlade e-handelsföretag är något vi kommer att intressera oss av i denna 

undersökning, eftersom vi anser att även dessa företag berörs av vår problematik.  

1.6 Disposition 

1. Introduktion 

Introduktion till småföretagens marknadsföring och hur Internet som verktyg blir allt 

viktigare för dessa företag.  

 

2. Metod 

Förklaring av arbetets genomförande och motivering av metoder som använts i 

undersökningen.  

 

3. Teori 

Presentation av de teorier som är relevanta för undersökningen. Dessa lägger senare grund 

för vår analys av objekten.  

 

4. Företagspresentationer  

Presentation av studieobjektens verksamhet. 

 

5. Empiri 

Redogörelse för den rådata vi samlat in under djupintervjuerna 

 

6. Analys 

Mätning av respondenternas svar i förhållande till teorierna. 

 

7. Resultat 
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Redovisning av de resultat vi kommit fram till genom analysen.  

 

8. Slutsats 

Redogörelse för våra slutsatser kring problemformuleringen utifrån bakgrunden. 

 

9. Slutdiskussion 

Diskussion av reliabilitet och validitet, fördelar- och nackdelar med undersökningen samt 

framtida forskning. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de forsknings- och undersökningsansatser som vi 

funnit relevanta för undersökningens syfte.  

2.1 Tillvägagångssätt 

2.1.1 Fallstudie 

Vi har valt att behandla vår undersökning som en fallstudie, eftersom vi kommer att studera 

ett fåtal studieobjekt djupgående. Enligt Denscombe är detta den bästa metoden för att studera 

ett fåtal objekt.28 Vi anser att en fallstudie ger oss den bästa metod att undersöka vår 

problematik och ger ett mer rättvist resultat för det vi söker. Ejvegård utvecklar resonemanget 

vidare genom att förklara att avsikten med en fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp 

och medhjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga får representera 

verkligheten. 29 Det är grunden för vårt syfte med vår undersökning.  

2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Hermeneutik och positivism 

Vi har valt att angripa problemet främst på ett hermeneutistiskt sätt, eftersom vår 

undersökning går ut på att få förståelse för något. Inom den hermeneutistiska vetenskapen 

strävar man efter en förståelse för hur man uppfattar världen. Då Hartman menar att 

uppfattningar inte kan mätas utan måste tolkas för att kunna nå en förståelse. 30 Vidare menar 

Hartman att positivismen ses som en vetenskapsteori. Där vetenskaplig kunskap utgörs av 

teorier, vilka innehåller termer som refererar till mätbara företeelser och satser som anger 

samband mellan dessa företeelser.   

                                                                 
28 Denscombe, M., (2000), Forskningshandboken. (s.41) 
29 Ejvegård, R., (2003), Vetenskaplig metod. (s.33)  
30 Hartman, J., (1998), Vetenskapligt tänkande. (s.107) 
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2.2.2 Deduktiv metod 

Vi kommer att använda oss av en deduktiv metod, eftersom vi kommer att utgå från 

existerande teorier och principer. Därefter kommer vi att dra egna slutsatser. Vi kommer även 

i vårt deduktiva arbete att ständigt bevisa tankegången. Enligt Hartman kommer hypoteser 

härledas från den befintliga teorin som sedan prövas på ett empiriskt sätt i verkligheten. 31 

2.2.3 Kvalitativ  

Eftersom vi har valt att behandla undersökningen utifrån en fallstudie så innebär det att vi 

kommer att gå in på djupet med hjälp av den kvalitativa metoden. Vår undersökning är 

baserad på tre undersökningsobjekt därför anser vi att det är mest tillämpbart att använda den 

kvalitativa forskning som bygger på att omvandla det som observeras till skrivna ord.32  Detta 

eftersom vi inte gjort några stora enkätundersökningar som lämpar sig inom den kvantitativa 

forskningen. Genom att fokusera på vissa egenskaper försöker vi därmed finna kvantifierbara 

samband mellan dessa och försöka få en djupare förståelse för den livsvärld människor har. 

 

För att få en mer rättvis observation menar Hartman att det inom den kvalitativa metodteorin 

finns flera forsningsprocesser där den mest kända kallas för grundad teori (Grounded 

Theory).33 

 

Vi har använt oss av den analytiska induktionen inom grundad teori som innebär att man 

undviker teoretiserande medan man samlar in data. Tanken är att man inte medvetet eller 

omedvetet skall påverka de personer man intervjuar eller observerar. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

2.3.1 Urvalsprincip 

Vi har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval, eftersom vi har rättat oss efter de 

företag som vill delta i vår undersökning. Hartman menar att detta innebär att man inte kan 
                                                                 
31 Ibid. (s.160-161) 
32 Denscombe, M., (2000), Forskningshandboken. (s.204) 
33 Hartman, J., (1998), Vetenskapligt tänkande. (s.275) 
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välja slumpmässiga småföretag, utan får därmed välja de småföretag som är tillgängliga och 

villiga att medverka. 34 Vi har valt företag som varit villiga att medverka i vår undersökning. 

Företagen som vi riktat oss till har stämt in på kriterium för grunden till undersökningen, 

vilket innebär att företagen är expansionsvilliga och har en hemsida. 

2.3.2 Intervju 

I vår undersökning har vi gjort tre djupgående muntliga intervjuer (A-lotterierna, SF-

bokhandeln, D-Link) och en e-mail intervju (AdLibris). Vi anser att det är mest lämpligt för 

att få fram så djupgående och grundlig information som möjligt. Vi hade utformat formella 

standardiserade frågor för att få fram ren fakta. Vi använde oss av mer öppna frågor för att 

locka fram respondenternas värderingar och åsikter, och ge dem en chans att uttrycka och 

fördjupa sina tankar och åsikter på ett friare sätt. Därmed blir inte intervjun lika styrd, som 

förklarar vårt val av halvstrukturerad intervjumetod.35 Hade vi däremot valt en låg grad av 

standardisering skulle vi varit tvungna att presentera ett tema där det är respondenten själv 

som styr informationen, därmed skulle vi inte lyckas få fram den information vi sökte.36  

 

Vi skickade ut en enkätundersökning via mail till respondenterna men vi kommer inte att 

använda informationen eftersom endast en respondent har svarat på enkäten.  

 

Vi har intervjuat: Jörgen Forsberg VD på SF-bokhandeln, Berit Elwhult webbansvarig på A-

lotterierna, Stefan Nilsson nordens marknadschef på D-Link samt Sofia Modig 

marknadsansvarig på AdLibris. Vid intervjuerna använde vi oss av ett frågeformulär som var 

utformat utefter de frågeställningar som passar vårt syfte och våra teorier.  

Studieobjekten som kommer att lägga grund för undersökningen är SF-bokhandeln, A-

lotterierna och AdLibris. Vi kommer inte att använda D-Link som ett studieobjekt eftersom 

företaget inte kvalificerar för samtliga urvalskriterium, däremot kommer informationen från 

intervjun att användas som en källa. Eftersom vi ställt frågor som är relevanta för 

undersökningen. 

                                                                 
34 Ibid. (s.243) 
35 Ibid. (s.234) 
36 Ibid. (s.232) 
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2.4 Litteraturstudie 

Vi har i vår undersökning och till våra teorier strävat efter att använda oss främst av 

primärkällor. Med primärkällor menar Hartman att det är ny data som samlats in för en viss 

undersökning. 37 Vi har dock stött på sekundärdata, men har efter bästa förmåga försökt gå 

tillbaka till primärkällan för att se eventuella omtolkningar. Med sekundär data menar 

Hartman den litteratur som behandlar ett ämne utan att vara en undersökning.38  Anledningen 

till att vi är angelägna om att använda oss av primärkällor beror på att vi vill att vår 

undersökning skall vara så pålitlig som möjligt. 

 

De primärkällor vi använt oss av är främst intervjuer av personer som är kunniga inom 

forskningsområdet.  

 

De sekundärkällorna vi använt oss av är främst litteratur inom företagsekonomi, information 

från seriösa Internet sidor, företagens hemsidor och tidningsartiklar.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

2.5.1 Validitet 

Vi anser att vår undersökning har en hög grad av validitet. Detta innebär hur korrekt 

observationen är, det vill säga hur väl den visar oss världens verklighet.39 Trots att vi 

intervjuat Stefan Nilsson, marknadschef på D-Link, har vi försökt rikta in frågorna på ett 

småföretagarperspektiv, för att därmed använda informationen som källa. Vi anser även att 

vår validitet ligger i att vi valt rätt personer till intervjuerna. Frågorna vi ställt har varit 

förankrade i våra teorier.  

2.5.2 Reliabilitet 

Undersökningens reliabilitet ligger till grund för att vi under samtliga intervjuer varit 

närvarande båda två, då vi ansett det vara av stor vikt i att mätningarna blir korrekt gjorda. 
                                                                 
37 Hartman, J., (1998), Vetenskapligt tänkande. (s.214) 
38 Ibid. 
39 Ibid. (s.146) 
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Vid intervjutillfällena delade vi upp oss på så sätt, att en skrev medan den andre ställde 

frågorna. Detta bidrog till att den som ställde frågorna kunde vara mer observant.  

 

När vi valde objekten till intervjuerna var vi noga med att få tala med rätt person. Även om vi 

inte har fått tag i VD: n av företaget har vi alltid hänvisats till den som varit mest lämpad 

inom området. Därmed vågar vi påstå att våra intervjuer byggt på ett representativt urval av 

kunniga personer. 

 

I och med att vi både gjort personliga och en e-mail intervju, kan detta kritiseras då vi menar 

att de personliga är mer djupgående än en e-mail intervju. Men eftersom vi haft möjligheten 

till att regelbundet kontakta personen ifråga och fått snabba svar, kan vi konstatera att även 

denna intervju har hög grad av reliabilitet.  

2.6 Källkritik  

Våra primärkällor kan kritiseras i det avseende att respondenterna kan ha gett en mer positiv 

bild av företaget än vad som egentligen är fallet. De kan även ha undanhållit viktig 

information, det vill säga intervjuareffekten, vilket vidare kan påverka metodens 

tillförlitlighet. En av vår primärkälla är från ett internationellt etablerat företag, D-Link. Då vi 

ska studera småföretag kan man finna det irrelevant för undersökningen, men vi anser att detta 

ger oss en bredare kunskap. Ytterligare en kritik är att en av våra respondenter, Berit Elwhult 

(A-lotterierna) är webbansvarig, vilket kan innebära att frågor utanför hennes 

kunskapsområde kan ifrågasättas. Vilket vi inte upplevde, då hon resonerade på ett 

professionellt sätt. Något annat som även kan kritiseras är den sekundärdata vi använt oss av, 

eftersom det varit komplicerat att finna de primära källorna. Vi kunde även ha använt oss av 

ett större omfång av ny litteratur då vi undersöker en ständigt föränderlig teknologi. Men 

eftersom vi undersöker en marknadsförings aspekt av mediet och inte teknologin i sig, anser 

vi att våra källor är aktuella. 

 

Många av våra källor har varit på engelska, därmed kan det hända att vi har tolkat litteraturen 

på ett annorlunda sätt än vad författaren avsett. Vi står för vår översättning i 

kandidatuppsatsen. Därmed har vi refererat till den litteratur vi läst och inte den svenska 

versionen, detta för att öka objektiviteten ytterligare. 
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2.7 Generalisering 

Då vi gjort en fallstudie har vi koncentrerat oss på ett fåtal studieobjekt. Hade vi istället 

undersökt fem till tio småföretag hade vår undersökning fått ett starkare resultat, och förstärkt 

det generella problemet. Därför kan tillförlitligheten av vår undersökning verka något vag. Vi 

är även medvetna om att för att kunna generalisera vår fallstudie måste den klara en 

jämförelse med andra i samma kategori när det gäller viktiga kännetecken.40 

 

Vi anser även att trovärdigheten hade ökat om vi studerat flera företag med olika 

verksamheter, då vi har intervjuat två bokhandlare och en spelverksamhet. Både AdLibris och 

A-lotterierna är etablerade småföretag och kan därmed uppfattas som irrelevanta studieobjekt. 

Men då vi utgått från att småföretag definieras efter antalet anställda som är < 50, anser vi i 

högsta grad att dessa två företag är relevanta. 

2.8 Självkritik                                                                                                                            

De svar vi har fått under intervjuerna kan ha influerats på grund av vår bakgrund, kön, ålder 

och andra personliga egenskaper. I vissa fall fick vi oförväntade svar, därmed anser vi att 

respondenterna varit trovärdiga i sina svar. 

 

Vid sortering av de empiriska data kan det förekomma att viktig information bortkommit på 

grund av personlig sortering. Däremot har vi enskilt sorterat information som vi sedan 

resonerat kring tillsammans om huruvida användningen varit relevant. 

 

                                                                 
40 Denscombe, M., (2000), Forskningshandboken, (s.48-50) 
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3 Teori 

I vårt teorikapitel kommer vi att redogöra för de relevanta teorier och modeller som skall 

utgöra vår teoretiska referensram. Teorierna kommer vi slutligen att tillämpa i analysen.   

 
Nedan redogör vi för de teorier vi finner västentliga i förhållande till undersökningens 

problemdiskussion som presenteras i en sammanhängande slinga.  

 
Undersökningen utgår från ett marknadsföringsperspektiv som gör det relevant att ta upp de 

traditionella marknadsföringsprinciperna. För att skapa mer kunskap om hur småföretag ska 

använda verktyget Internet kommer vi att titta på vad teorierna säger om marknadsföring via 

nätet. Detta skapar vidare en grund för att upptäcka skillnader och likheter mellan principerna 

och verktygen.  

 

Eftersom alla har samma tillgång till World Wide Web, måste företagen hitta sätt att dra trafik 

till hemsidan eller sidor som exploaterar företagets reklam. Därmed kommer vi att titta på 

segmentering som teori för detta fenomen. I problemdiskussion redogörs för att småföretag 

kan effektivisera både kommunikationen och verksamheten vid användning av Internet som 

ett kommunikationsverktyg. Det blir även relevant att ta upp teorier som behandlar de 

kostnadsreducerande fördelarna (Digitala strategier) som ska effektivisera vinsterna.  

 

Förmågan att konkurrera på en global marknad har förändrat förutsättningarna för det lilla 

företaget, där en hårdare konkurrens påverkar företagen på ett påtagligt sätt. Därför ska vi ta 

upp teori om konkurrensfördelar, som blir allt viktigare att kommunicera ut. Internet tvingar 

småföretagen att bli mer specialiserade och flexibla det blir då även relevant för 

undersökningen att titta på nischning som teori. 

 

Det generella verktyget Internet ställer vidare krav på småföretag att kunna erbjuda 

konsumenten det lilla extra som ska särskilja dem från konkurrenterna, det vill säga erbjuda 

konsumenten ett mervärde. 

Som det framkommer av problemdiskussionen är kunden inte lägre lojal till företaget på 

grund av de globala alternativen. Det blir därmed allt viktigare för småföretag att arbeta mer 
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aktivt med sin kundrelation för långsiktig överlevnad. Vi kommer därmed att studera 

teorisynsättet relationsmarknadsföring.  

3.1 Marknadsföringsprinciper (Marknadsföringsmixen) 

Marknadsföringsmixen är ett synsätt som behärskat marknadsföringen de senaste 

decennierna.41 Den som först framförde detta var amerikanen E. Jerome McCarthy i boken 

Basic Marketing: A Managerial Approach (1960). Enligt samma källa skriver Jakobsson att 

McCarthy lanserade de fyra p:na-  produkt, plats, pris och påverkan. Vidare menade han att en 

kombination av dessa ledde till att företaget kunde styra efterfrågan på sina produkter. Enligt 

Jakobsson baseras detta synsätt främst på erfarenheter från massmarknadsföring av 

konsumentvaror på en snabbt växande amerikansk efterkrigsmarknad. 42 Utgångspunkten var 

att företaget är en beroende enhet som agerar gentemot en passiv marknad bestående av ett 

stort antal potentiella köpare. 43 Samma källa skriver att företaget är den aktiva parten som ska 

påverka och övertyga människor att köpa, eftersom företaget har ett antal kontrollerbara 

verktyg att använda sig av.  

 

Enligt Kotlers samlingsperspektivdefinieras marknadsföringsmixen som en samling taktiska 

marknadsföringsverktyg som företaget blandar för att producera den förväntade responsen 

från målgruppen. 44 

 

Marknadsföringsmixen har varit den grundläggande synen på hur företag tidigare har använt 

marknadsföring. 45 Enligt samma källa är de fyra p:na marknadsförigsvariabler som företagen 

kan kontrollera. Jakobsson hänvisar till att marknadsföringsmixen bygger på pris, plats, 

produkt och påverkan som varieras på ett sätt för att sedan matcha en utvald målgrupp med 

speciella och relativt homogena preferenser.46 Synsättet är enkelriktat, eftersom företaget är 

den aktiva parten som skall stimulera, aktivera och övertyga den specifika kundgruppen. 

                                                                 
41 Jakobsson, P., (1998), Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. (s.51) 
42 Ibid.  
43 Ibid. 
44 Kotler, P, Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., (2002), Principles of Marketing. (s.97) 
45 Jakobsson, P., (1995), Internet i marknadsföringen & marknadskommunikationen. (s.20) 
46 Jakobsson, P., (1998), Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. (s.51) 
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Vidare har synsättet beskrivits såsom: ”Sikta, ladda och skjut- modellen”. Relationer byggs 

upp genom att använda sig av massmedia vilket innebär att kommunikationen har varit 

allmänt hållen och väldigt enkelriktad.47 

 

Pris 

 

Priset är en av marknadsföringsmixens fyra verktyg som företag använder för att uppnå sitt 

marknadsföringsmål.48 Priset förklaras vara enligt samma källa summan av det värde 

konsumenten erhåller vid köp av en produkt eller en service. Priset måste sättas i relation till 

olika faktorer såsom produktdesign, distribution och marknadsföringsbeslut för att utforma ett 

effektivt marknadsprogram.49 Jakobsson förklarar att priset inte enbart påverkar 

försäljningsvolymen utan visar även vilken av en kvalitetsbild konsumenten får av företaget.50 

 

Beslutet till hur ett pris ska sättas påverkas av både interna och externa faktorer. 51 Med de 

interna faktorerna menar samma källa att utgångspunkten är företagets mål, marknadsstrategi 

och kostnader. De externa faktorerna handlar mer om hur marknadsefterfrågan ser ut, 

konkurrensen och andra faktorer som kan påverka prissättning som ekonomiska och sociala.52 

Enligt samma källa måste företagen därmed täcka sina kostnader, som möter konsumentens 

uppfattning och ta hänsyn till konkurrenternas prissättning.  

 

Produkt 

 

Att utveckla en produkt innebär att definiera de fördelar den erbjuder.53 Sedan kommuniceras 

fördelarna ut som konkreta attribut, såsom kvalitet, stil och design framkommer det från 

samma referens. Det är dessa attribut som sedan fångar upp konsumentens intresse för 

produkten. Konsumentens syn på ett varumärke är av stor vikt eftersom referensen uttrycker 

                                                                 
47 Ibid. 
48 Kotler, P, Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., (2002), Principles of Marketing. (s.98) 
49 Ibid.  
50Jakobsson, P., (1998), Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. (s.51) 
51 Kotler, P, Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., (2002), Principles of Marketing. (s.568) 
52 Ibid.  
53 Ibid. (s.98) 
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det som en del av produkten. Ett varumärke ger en produkt dess attribut, fördelar, värde och 

personlighet.54 

 

Påverkan 

 

Det handlar inte bara om att ha en bra produkt till ett bra pris enlig Kotler. Det gäller även att 

kunna kommunicera ut sina produkter på ett bra och övertygande sätt.55 Vidare för att 

kommunicera ut sina produkter använder sig företag av olika typer av marknadsföring enligt 

samma källa. Som vidare uttrycker att det för de flesta företag handlar det inte endast om hur 

de ska kommunicera, utan det handlar om hur mycket man är villig att lägga ut på 

marknadsföringen och på vilket sätt man skall använda denna.56 

 

Marknadsföringsmixen består av en blandning mellan annonsering, personlig försäljning, 

sales promotion, public relations (PR) och direkt reklam (DR).57 Det framkommer att två 

huvudsakliga faktorer har lett till att kommunikationen fått ett nytt ansikte idag. Samma källa 

kommer i uttryck att den första faktorn är att massmarknaden har fragmenterats, som gjort att 

marknaden har förskjutits från massmarknad till en mer mikromarknad som är 

relationsbaserad.58 Den andra faktorn är att vi gått in i en informationsteknologi som driver in 

marknaden i en mer segmenterad marknadsföring. Idag har vi mer information om 

konsumenterna. Denna förskjutning från massmarknadsföring till en mer ”one-to-one” har 

därmed gett upphov till en ny generation av mer specialiserad och ett högre mål 

kommunikationsinsats, (Schults, Tannenbaum, Stanley, Lauterborn, 1992).59  

 

 

 

                                                                 
54 Ibid. (s.469) 
55 Ibid. (s.98) 
56 Ibid.  
57 Ibid. (s.624) 
58 Ibid. 
59 Ibid.(s.628) 
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Plats 

 

Hur företag levererar sina produkter till sina konsumenter för det slutgiltiga användandet 

behandlas inom det fjärde elementet av marknads- mixen, plats.60 Jakobsson anser att hur man 

tillslut levererar produkten kan göra stor betydelse i hur konsumenten upplever kvalitet och 

mervärde.61 Vidare lägger företag stor vikt i att hantera distributionskanaler för att på bästa 

sätt leverera de gods konsumenten vill ha i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris enligt 

förgående källan.  

3.2 Segmentering 

Kotler beskriver segmentering enligt följande perspektiv, att marknadssegmentering innebär: 

”Att man delar upp marknaden i tydliga grupper av köpare med olika behov, karaktär eller 

beteende som kanske kräver olika produkter eller olika marknadsförings mixer”. 62    

 
För att skapa konkurrensfördelar och attrahera kunder gäller det att känna sina kunder. 63 Att 

känna hela jordklotet är inte möjligt därmed kommer segmenteringen vidare in i bilden för att 

effektivisera företaget på marknaden och dra till sig de rätta kunderna. Vidare enligt samman 

källa är det speciellt viktigt och nödvändigt för småföretagens överlevnad som främst agerar 

på en lokal nivå. 

 

Även Hatten betonar vikten av segmentering för småföretagen. 64 Ett samlingsperspektiv är att 

segmenteringen innebär att dela upp den totala marknaden för exempelvis en produkt till 

identifierbara grupper med gemensamma attribut av behov som företaget kan tillfredställa.65 

Grupperna man delar in är viktiga, då dessa är potentiella lojala kunder till företaget, och 

därmed är det till dessa människor man ska satsa sin marknadsföring på enligt Hatten. Som 

vidare utvecklar att identifiera och koncentrera sig på enbart dessa kan hjälpa företagare att gå 
                                                                 
60 Ibid. (s.98) 
61Jakobsson, P., (1998), Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. (s.51) 
62 Kotler, P, Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., (2002), Principles of Marketing. (s.317) 
63 Ibid. (s.355) 
64 Hatten, T., S., (1997) Small business: entrepreneurship and beyond. (s.261) 
65 Ibid. 
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i fällan att försöka vara allting till alla, vilket alltid misslyckas. 66 Småföretagare tror ofta att 

de inte segmenterar utan säljer till alla som kommer in genom dörren, men sanningen är att 

småföretagare ofta lyckas med sin segmentering omedvetet bättre än många stora företag. 67 

För att identifiera den mest attraktiva marknaden för företaget innebär att man måste 

karaktärisera sina köpare och dess köpbeteende. 68 Enligt samma källa uttrycks det att olika 

karaktärer kallas segmenteringsvariabler som kan baseras på geografisk, demografisk, eller 

psykologiska skillnader, eller av olika värdeskapande faktorer. Vidare är inte alla sätt lika 

effektiva för alla företag. 69 

3.3 Marknadsföring på nätet 

När det gäller att betrakta Internet som kommunikationsmedium är det av vikt att förstå några 

fundamentala skillnader när det handlar om dess tillämpning anser Jakobsson.70 Det är lätt att 

se de otroliga fördelarna med att satsa på kommunikation via nätet, men man måste också ha 

en insikt i hur Internetmarknadsföring skiljer sig från de traditionella principerna, de fyra 

p:na. 71 

 

Att tro att en bra produkt säljer sig själv är en myt. Man måste ha en förmåga att kunna 

kommunicera ut sitt budskap till sina kunder, vilket innebär att det är säljaren som ska locka 

till sig kunderna, annars bryr sig inte kunden om varken produkten eller företaget.72 När det 

gäller att använda Internet som kanal är det kunden som styr säljaren, vilket innebär att man 

förskjuter makten från säljare till konsumenten och gör att företaget inte kan styra 

konsumenten till sig. 73 

 

                                                                 
66 Ibid. (s.260) 
67 Ibid. 
68 Hatten, T., S., (1997) Small business: entrepreneurship and beyond. (s.260- 262) 
69 Ibid. 
70 Jakobsson, P., (1995), Internet i marknadsföringen & marknadskommunikationen. (s.46- 49) 
71 Ibid. 
72 Kotler, P, Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., (2002), Principles of Marketing. (s.33) 
73 Jakobsson, P., (1995), Internet i marknadsföringen & marknadskommunikationen. (s.80- 84) 



 27

För att ett företag ska finnas på marknaden är det viktigt att företaget är förmögen att hitta 

kunder som passar i förhållande till produkterna enligt Kotler.74 Fill anser däremot att 

förmågan att satsa kommunikation där målgruppen finns försvinner med användning av 

Internet som marknadsföringskanal.75 Det är svårt att skaffa sig kunskap om vart potentiella 

kunden finns på nätet eftersom de finns överallt, vilket gör att det är en omvänd segmentering 

på nätet, där det är kunden som styr företaget och inte tvärtom.76 

 

I Fill samlingsperspektiv tar han upp hur den traditionella marknadsföringen skiljer sig från 

den på Internet. 77 Främst diskuteras de känslomässiga värden (mjuka och hårda) och 

interaktiviteten mellan dessa två metoderna samt hur de skiljer sig från varandra. Fill anser 

även att den känslomässiga faktorn kan säljaren endast tillfredställa via de traditionella 

medierna. Förmågan att framföra och styra den känslomässiga faktorn är en viktig del i 

marknadsföringen, men via nätet levereras det inget mjukt värde utan här är 

marknadsföringen mer informationsbaserad.78 

 

Samtidigt argumenteras det i samma källa att varumärkesanvändning blir alltmer viktigt som 

en Internetaktivitet, vilket förmodligen kommer att öka anspelning på känslor via nätet i större 

utsträckning i framtiden.79 Nedan åskådliggörs en uppdelning mellan de två 

marknadsföringsmetoderna som behandlas av Jakobsson.80  

3.3.1 Jämförelse av Traditionell och Internet marknadsföring 

 
Traditionell marknadskommunikation 

• Monolog 

• Aktiviteter på företags och produktnivå 

• Aktiviteter är förberedande och skilda i tiden från beteendet 

                                                                 
74 Kotler, P, Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., (2002), Principles of Marketing. (s.13- 14) 
75 Fill, C., (1999), Marketing communications : contexts, contents and strategies. (s. 605) 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. (s 605- 606) 
79 Ibid. 
80 Jakobsson, P., (1998), Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. (s.29) 
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• Medger inte information på kundnivå 

• Aktiviteter ofta svåra att mäta 

• Eventuella mätningar långt senare 

• Klassiska distributionsformer 

• Produktorienterat styrs av produktionen 

• Tidskrävande 

 

Marknadskommunikation via Internet 

• Dialog 

• Aktiviteter möjliga på kundnivå 

• Aktiviteter kan skapa ett omedelbart beteende 

• Ger utökad kund- och marknadsinformation 

• Aktiviteter är direkt mätbara 

• Testmöjligheter i realtid 

• Nya försäljnings och distributionsformer 

• Kundorienterat anpassar sig till kundernas beteende 

• Snabbt                                                                                                                                                        

3.4 Konkurrensfördelar  

I och med den teknologiska framfarten har marknaden växt och därmed även 

konkurrensnivån.81 Kotler tar upp perspektivet om hur det inte räcker att enbart känna sina 

kunder och kunna erbjuda det som efterfrågas till dem, utan för att ett företag ska överleva på 

långsikt gäller det att företaget studerar sina konkurrenter. 82  

 

Porter talar om att en konkurrensfördel speglar sig när man ser att ett företag erhåller vinster 

som är marginellt stora för ett företag i branschen. 83 Mycket av en målstrategi för ett företag 

baseras ofta på att lyckas skapa en säregen och en långvarig konkurrensfördel.84  
                                                                 
81 Kotler, P, Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., (2002), Principles of Marketing. (s.21-23) 
82 Ibid. (s.417)  
83 Porter, M. E., (1996) Konkurrensstrategi. (s.25-26)  
84 Ibid. (s.52) 
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Porter identifierar två huvudtyper av konkurrensfördelar: 

• Kostnadsfördel 

• Differentieringsfördel 

 
En konkurrensfördel existerar när ett företag är förmögen att leverera samma fördelar som 

konkurrenterna men till lägre priser, eller leverera fördelar som överslår konkurrenternas 

produkter. 85 Kostnads- och differentieringsfördelar är kända som positioneringsfördelar över 

konkurrenterna. Porter förklarar företagets position i industrin som ledande i kostnad eller 

differentiering. Enligt samma källa antyder ett resursbaserat perspektiv på att ett företags 

position i industrin nyttjar dess resurser och förmågor till att skapa konkurrerande fördelar 

som automatiskt resulterar i en överlägsen värde kreation. Enligt Porter kombinerar följande 

diagram resursbaserade och positioneringsperspektivet för att illustrera konceptet av 

konkurrensfördelar. 86   

 

A Model of Competitive Advantage 

 

 
Distinctive 
Competencies 

 

Cost Advantage or  
Differentiation Advantage 

Value  
Creation 

 

Capabilities 
 

        

 

3.4.1 Resurser och Möjligheter 

För att kunna utveckla en konkurrensfördel måste företaget ha resurser och förmågor 

(möjligheter) som är överlägsna konkurrenterna. 87 Porter argumenterar att utan denna 

överlägsenhet skulle vilken konkurrent som helst lätt kunna kopiera vad företaget gör och 
                                                                 
85 Ibid. (s.53) 
86 Porter, M. E., (1998), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 

(sammanfattning; http://www.quickmba.com/strategy/competitive-advantage/) 
87 Ibid.  
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vilken fördel som helst skulle försvinna lika snabbt som den uppkom. Enligt samma källa är 

resurser företagets specifika tillgångar. De är användbara för att skapa kostnads- eller 

differentieringsfördelar som få konkurrenter kan komma åt, exempel på denna form av 

resurser kan vara: 

• Patents and trademarks  

• Proprietary know-how  

• Installed customer  

• Reputation of the firm  

• Brand equity 

 
Detta refererar till företagets förmågor till att utnyttja dess resurser effektivt. 88  Ett bra 

exempel på möjlighet är förmågan att ta fram en produkt på marknaden snabbare än 

konkurrenterna. Sådana möjligheter ska vara inbäddande i organisationens rutiner och ska inte 

vara lätt dokumenterande som procedurer, vilket skapar svårigheter för konkurrensen att 

kopiera. Porter anser att företagets resurser och möjligheter tillsammans formar dess säregna 

kompetens. 89 Dessa kompetenser föder innovationer, effektivitet, kvalitet och kundrespons, 

som kan ge kraft till att skapa kostnadseffektivitet eller differentieringsfördelar menar Porter. 

  

3.4.2 Kostnadsfördelar och differentieringsfördelar  

Konkurrensfördelar är skapade genom att använda resurser och möjligheter för att uppnå lägre 

kostnader eller differentierade produkter. 90 Ett företag positionerar sig i branschen utefter 

valet av att använda låga kostnader eller differentiering. Detta är en central komponent av 

företagets konkurrensstrategi menar Porter. Ett annan viktigt beslut som Porter talar om är hur 

brett marknadssegmentet är för att sikta rätt. 91  Han formade en matris där han använder 

kostnads- och differentieringsfördelar och ett litet eller brett fokus för att identifiera ett par av 

generic strategies som han uttrycker det, där ett företag kan förfölja till att skapa och erhålla 

en konkurrensfördel. 92   

                                                                 
88 Ibid. 
89Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid.  
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3.4.3 Värdekedja 

Företagets värde skapas genom att prestera en serie av aktiviteter som Porter identifierar i 

värdekedjan. 93 I tillökning av företagets egna värdeskapande aktiviteter, opererar företaget i 

ett värdesystem av vertikala aktiviteter inklusive upstream av leverantörer och downstream 

channel members. 94 För att lyckas med konkurrensfördel måste företaget enligt samma källa 

prestera en eller flera värdeskapande aktiviteter på ett sätt som ger ett mer generellt värde än 

vad konkurrensen erbjuder. Då skapas ett överlägset värde genom att företaget har lägre 

kostnader eller större fördelar gentemot kunderna (differentiering).  

 

Nyckeln till framgång för att företag kan växa och överleva på långsikt är att hitta möjligheter 

som andra företag inte ser och ge kunderna ett värde som överträffar deras förväntningar.95 

Hatten diskuterar i sin perspektivavhandling konkurrensfördelar ur småföretagens perspektiv. 

96 Han menar att konkurrensfördelar är något som skapas när företaget lyckas göra något bättre 

än alla sina konkurrenter. Enligt samma källa skall en konkurrensfördel vara något långvarigt, 

det är något relativt och inte absolut i sin mening. Att ha fler än en konkurrensfördel ökar 

möjligheterna till att lyckas överleva på långsikt. 97 Dessa ska vidare baseras på faktorer för 

konkurrens tillsammans i förändring över tiden efter kundernas smak och preferens, det vill 

säga en viss grad av flexibilitet.98   

3.4.4 Betydelsen av konkurrensfördelar 

Om företaget inte har några konkurrensfördelar det vill säga, att de inte gör något bättre än 

sina konkurrenter, innebär detta att företaget inte behövs och kommer därmed inte att 

överleva. 99 Att ha starka konkurrensfördelar kan vidare öka den egenhållna cykeln av 

                                                                 
93 Porter, M. E., (1998), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 

(sammanfattning; http://www.quickmba.com/strategy/competitive-advantage/) 
94 Ibid. 
95 Hatten, T., S., (1997) Small business: entrepreneurship and beyond.(s.232)  
96 Ibid. (s.235) 
97 Ibid. (s.238-239) 
98 Ibid. 
99 Porter, M. E., (1998), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 

(sammanfattning; http://www.quickmba.com/strategy/competitive-advantage/) 
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framgång, vilket leder till högre marginella vinster som kan ge överlägsna resurser och tillåter 

dig att öka fördelarna menar samma källa.  

Hatten delar Porters teori om vikten av konkurrensfördelar. 100 Han utvecklar Porters Focus 

Strategy, som innebär att man koncentrera sig på en begränsad marknad vilket bidrar till 

starka fördelar speciellt för alla småföretagare. 101 Utifrån det sistnämnda perspektivet belyses 

betydelsen för marknadsundersökningar, speciellt för småföretagen som ska specificera sig till 

ett visst område. Det krävs att man kan sitt område och känner till kundernas behov inom 

området menar Hatten. För Globala småföretagare anser samma källa att småföretagare ofta 

inte kan konkurrera på samma villkor som de stora eftersom resurserna är begränsade. 102 Att 

försöka konkurrera med pris kan också visa sig svårt i förhållande till jättarna på marknaden 

och därmed påstår han att småföretagare skall differentiera sig framför att konkurrera head-to-

head mot jättarna. 

3.5 Digitala strategier 

För att åskådliggöra på vilket sätt Internet bidragit till vinst ökning belyses här en rad 

reflektioner som finns i Jakobssons bok, Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. 103 

3.5.1 Tidsbesparing 

Idag börjar alltfler företag att tillämpa digitala strategier. 104 Det är en strategi som är 

genomtänkt med ett långsiktigt handlingsmönster för företag som tillämpar Internet i främsta 

syfte att vinna konkurrensfördelar.105   

 

Förhållande mellan företaget och kunden anser Jakobsson att det fysiska avståndet fortfarande 

består men det mentala avståndet har krympt drastiskt i och med teknologin. 106 Med hjälp av 

teknologin kan man känna att en butik i Paris är lika nära och tillänglig som en butik i Kiruna 

                                                                 
100 Ibid. 
101 Hatten, T., S., (1997) Small business: entrepreneurship and beyond.(s.238- 239) 
102 Ibid.  
103 Jakobsson, P., (1998), Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. (s.26) 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid.  
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framgår det ur samma källa. Leveransen är en annan aspekt som känns mindre som ett hinder 

trots stort geografiskt avstånd.107  

 

Nedan åskådliggörs på vilket sätt företag kan spara pengar genom att dra ner tidsåtgången:  

• Tid till marknad 

• Tid till kund 

• Tid till acceptans 

• Tid till marknadsandel 

 
Internets snabbhet kan därmed ge ett företag stora fördelar. 108 Enligt samma källa är 

tillgängligheten dygnet runt något kunden värdesätter, eftersom detta är ytterligare en kanal 

för kunden att nå företaget vad gäller produktinformation, råd om användning, 

beställningsmöjligheter, uppgifter om leverans och liknande. Vidare för att Internet ska ge 

riktigt påtagliga fördelar får dess användning inte ses som ett påklistrat komplement till de 

traditionella aktiviteterna menar Jakobsson.  

3.5.2 Internet spar pengar och ökar vinsten 

World Wide Web och andra tjänster på Internet är kostnadseffektiva medel att kommunicera 

med kunden. 109 Vidare sker transaktioner mellan gränserna snabbt med enklare medel. 

Vinster man vinner på att använda sig av Internet är: 

• Lägre telefon- och personalkostnader 

• Lägre tryckkostnader 

• Lägre kostnader för marknadsundersökning  

• Möjlighet till elektronisk handel 

 

Jakobsson talar även om hur användningen av Internet både skapar problem och öppnar 

möjligheter för företagen.110 För att börja använda Internet som en del av verksamhetens 

strategi måste företaget ändra mycket för att kunna anpassa sig till utvecklingen, t.ex. IT-

system, organisationen, fysisk distribution eventuella utbildningar etc.  
                                                                 
107 Ibid.  
108 Ibid. (s.27) 
109 Jakobsson, P., (1998), Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. (s.28) 
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Jakobsson menar på att spara mycket pengar är genom att använda Internet då det blir enklare 

rutiner i verksamheten som kan effektivisera rutinkontakter mellan leverantör och kund och 

därmed ge stora vinster.111 

• Mindre tidsåtgång för avstämning av till exempel leveranser och lagerstatus 

• Enklare orderhantering, tilläggsbeställningar och kundstöd 

• Lätt att integrera nya kunder i ett befintligt system, eftersom man slipper investeringar 

i ny teknik. 

3.5.3 Anpassning till behovet av förändring 

Internet som en bidragande faktor till globaliseringen har gett företagen möjlighet att 

kommunicera globalt utan enorma kostnader, vilket är oöverkomligt med de traditionella 

medierna. 112 Samtidigt blir företaget utsatt för en hårdare global konkurrens. Samma källa 

menar att det kräver att företaget är flexibelt och aktuellt vilket innebär att alltid kunna 

erbjuda kunderna det senaste på marknaden. En viss grad av enkelhet är även önskvärt vad 

gäller försäljning av produkter som gör att enkelheten ökar graden av omsättning. 113    

 

Stora möjligheter till att påverka kunden erbjuds för företag som använder mediet, som gör 

det möjligt att kommunicera ut mycket information.114 Detta förenklar kundens köpbeslut, 

som i sin tur leder till mindre satsningar på dyr reklam menar Jakobsson.  

3.5.4 Informationsteknikens möjligheter och hot 

Information är nyckelresursen för dagens företag, därmed gäller det att kunna utnyttja 

informationen på ett kreativt och effektivt sätt för att skapa starka konkurrensfördelar.115 

                                                                                                                                                         
110 Ibid.  
111 Ibid. (s.32) 
112 Ibid. (s.30) 
113 Ibid. (s.31) 
114 Ibid.  
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Nedan åskådliggörs enligt Jakobsson vilka möjligheter respektive hot som förekommer vid 

användningen av informationstekniken.116 

 

Möjligheter 

• Skapa inträdeshinder för konkurrenter 

• Skapa hinder för kunder att byta leverantör 

• Differentiera erbjudanden 

• Säkra konkurrenskraftig prissättning 

• Minska lager- och hanteringskonstnader 

• Göra information till en resurs i sig själv 

• Skapa starka relationer mellan två parter 

 

Hot 

• Investeringar som motverkar uppnåendet av affärsmålen 

• Undermålig information för beslutsfattande  

• Fördelar för konkurrenter, leverantörer och kunder över egna organisationen 

• Förseningar i genomförandet 

• Ständiga förändringar som skapar interna konflikter  

• Höga kostnader som inte bidrar till att skapa intäkter 

3.6 Nischning 

Marknadssegment är normalt sätt stora identifierbara grupper inom en viss markand. 117 Detta 

till skillnad från nisch marketing, där man fokuserar på en subgrupp inom dessa segment. 

Enligt samma källa definieras nisch som är en mer smal avgränsad grupp, normalt genom att 

dela upp segmentet i subsegment eller genom att definiera en grupp med utmärkande 

egenskaper. Det som skiljer nisch marknader från andra är att dessa måste förstå 

konsumenternas behov för att dessa vidare ska vara villiga att betala ett högre pris.118  Det ger 

nischning mindre företag möjligheten att konkurrera genom att fokusera deras begränsade 

                                                                 
116 Ibid. 
117 Kotler, P, Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., (2002), Principles of Marketing. (s.317) 
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resurser till att ”servera” nischer som kan vara ointressanta för större konkurrenter 

framkommer det från förgående källa.  

3.7 Mervärde 

3.7.1 Värdeskapande i aktiv affärsutveckling 

När det gäller att svara på frågan, hur kan jag utveckla mina affärer? Vet man i 

globaliseringens tider att det handlar om att öka värdet för sina kunder, vilket ska skapas 

genom att ge kunden en känsla av att det är hon som gör affärer med företaget och inte 

tvärtom. 119 En kund som känner sig lurad eller besviken av företaget är inte ett alternativ. 

Enligt Jakobsson gäller det ofta att hitta lösningar som går utöver produktens fysiska 

egenskaper, genom att komplettera med tjänster eller en upplevelse som skapar extra nytta 

och gör den mer värd för kunden.120 

 

I detta sammanhang öppnar webben nya möjligheter för företag att tillföra extra värde och 

skapa kundtillfredsställelse.121 Enligt samma källa kan företagen delas in i tre kategorier med 

avseende på hur de utnyttjar möjligheterna.  

 

• Passiva företag har ingen närvaro på webben. Men ofta utnyttjar ändå enskilda 

medarbetare vissa Internettjänster, men någon hemsida på webben existerar inte. Det 

finns fortfarande ganska stora företag som hamnar inom denna kategori. 

• Reaktiva företag har inrättat en webbplats, men i främsta syfte för att konkurrenterna 

har en. Företaget reagerar på kundernas besök och förfrågningar, men vidtar få eller 

inga åtgärder alls för att göra affärer och knyta kontakt. Företaget betraktar 

webbplatsen mer som en informationsplats  och inte som en möjlighet till att skapa en 

dialog med en annan part.  

• Aktiva företag man föregriper kundernas behov och utnyttjar alla möjligheter till att 

tillföra värde att göra affärer direkt över webben. Som företag har man även god 
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kunskap om hur man ska se till att kunden lämnar information om sig själv och har 

datosystem för att vidare utnyttja informationen. Därmed är företagets övriga system 

och processer integrerade med och anpassade till affärer via nätet och andra 

Internettjänster. 122 

3.8 Relationsmarknadsföringen, ett teoretiskt synsätt 

3.8.1 Relationer, nätverk och interaktion 

”Relationer är en del av den mänskliga naturen. Om vi löser upp de sociala nätverken av 

relationer, löser vi också upp hela samhället.” 123 - E. Gummesson 

 
Relationer är grunden för all marknadsföring. 124 Det framkommer även att det är en del av 

den mänskliga naturen och var vi än befinner oss är vi omgivna av relationer. Det som skiljer 

den traditionella marknadsföringen fån relationsmarknadsföring är att den först nämnda riktar 

sig till en stor massa, medan relationsmarknadsföring riktar sig till den enskilde individen 

menar samma källa. Gummesson anser i denna bemärkelse att relationsmarknadsföring riktar 

sig till individen där varje kund blir sitt eget segment. 125  

 

Gummessons definition av relationsmarknadsföring är: ”Relationsmarknadsföring är 

marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum” 126 

 

Tyngdpunkten i relationsmarknadsföring ligger på långsiktiga relationer mellan företag och 

dess kunder. 127 Enligt samma källa menar Jakobsson att relationsmarknadsföring kräver nya 

marknadsföringsverktyg, såsom Internet för att skapa en effektivare kommunikation. Han 

                                                                 
122 Ibid.(s.31) 
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124 Ibid.(s.44) 
125 Ibid.(s.23) 
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127 Jakobsson, P., (1995), Internet i marknadsföringen & marknadskommunikationen. (s.22)  
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hävdar även att Internet har förändrat marknadskommunikationen för många företag, eftersom 

den på ytan blivit mer informationsrik och dessutom snabbare.128 

 

Grönroos delar Gummessons perspektiv genom att utveckla marknadsföringen som 

relationsdefinition då han menar att: Marknadsföring innebär att etablera, upprätthålla och 

förstärka lönsamma relationer med kunder och andra parter, så att de inblandade parternas 

mål kan uppnås. 129  Vidare framkommer det även att detta åstadkommes genom ömsesidiga 

utbyten och uppfyllelser av löften. Grönroos definition kan följas av följande tillägg: säljarens 

resurser personal, teknologi och system- måste utnyttjas på ett sådant sätt att kundens 

förtroende för dessa resurser, och sålunda för själva organisationen, upprätthålls och stärks. 130  

Vidare är de bestående relationerna som är viktigast men å andra sidan kan även tillfälliga 

affärer vara lönsamma. Men eftersom den största betydelsen inom marknadsföring är det 

långsiktiga perspektivet, menar man att lönsamhet är något man mäter på lång sikt och därför 

bör det bli resultat av en pågående och varaktig relation. 

 

Att etablera, upprätthålla och förstärka kundrelationer innebär att marknadsföringsprocessen 

innefattar tre steg: 131 

• Första kontakten med en kund så att relationen uppstår. 

• Att upprätthålla en befintlig relation så att kunden är villig att fortsätta göra affärer 

med den andra parten i relationen. 

• Att förstärka en pågående relation så att kunden bestämmer sig för att utöka innehållet 

i relationen genom att till exempel större kvantiteter eller nya typer av produkter från 

samma säljare.  

 

Grönroos menar att dessa tre punkter är helt olika. Den första kräver goda kunskaper i 

kommunikation, vilket innebär positiv word-of-mouth samt en bra och välkänd image.132  

Dessutom menar samma källa att det kräver att upprätthålla och förstärka kundrelationer 

skicklighet i andra aktiviteter. 

                                                                 
128 Ibid. (s.22- 23) 
129 Grönroos, C., (1992), Service management, (s.137) 
130 Ibid. (s.148) 
131 Ibid. 
132 Ibid.  
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”Bra service är nödvändig för att behålla relationen, god försäljning är nödvändig för att 

förstärka den”, Berry, 1983. 

 

Med god försäljning menar Grönroos inte enbart säljresultat utan snarare bra säljresultat och 

god kommunikationsförmåga. 133 Enligt detta perspektiv menas inte att den traditionella 

marknadsföringen inte skulle vara lika viktig, utan det man vill poängtera är att 

marknadsföringen innebär så mycket mer och är därför mycket viktig.  

3.8.2 Relationskommunikation  

Relationskommunikation - den interaktiva kommunikationen som Jakobsson kallar den har 

blivit allt viktigare då masskommunikationen saknar den flexibilitet som krävs för att anpassa 

sig efter kundens informationsbehov. 134 Enligt samma källa är relationskommunikationen en 

tvåvägskommunikation som ger möjlighet till en snabbare och större kunskapsuppbyggnad 

om kundens behov, krav, beteende och åsikter. Vidare menar Jakobsson att Internet har blivit 

ett nytt marknadsföringsverktyg som erbjuder nya möjligheter för företag att skapa sådana 

relationer med sina kunder.135 Med hjälp av Internet kan företagen tillhandahålla en 

informationsmängd som är anpassad till olika gruppers behov genom att låta kunden själv 

välja hur mycket information som intresserar dem. Därför kallas detta enligt Jakobsson för ett 

dialogperspektiv.136 

3.8.3 Kundvård - en del av relationsmarknadsföring 

Dagens marknadsföring präglas av att individens värde ökar, det är individen som står i 

centrum.137 Vilket vidare innebär att individuell kommunikation och kundvård är två begrepp 

som är centrala för att erhålla men även behålla kunden. Den snabba teknologiutvecklingen 

har bidragit till att man även kan ”vårda” stora kundmassor på ett personligt sätt. Enligt 

Jakobsson finns det stora databaser som bearbetar snabbt och enkelt till en låg kostnad. 138 
                                                                 
133 Ibid. (s.149) 
134 Jakobsson, P., (1995), Internet i marknadsföringen & marknadskommunikationen. (s.21- 22) 
135 Ibid. (s.22- 23) 
136 Ibid.  
137 Jakobsson, P., (1998), Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. (s.51- 52) 
138 Jakobsson, P., (1995), Internet i marknadsföringen & marknadskommunikationen. (s.24- 26) 
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Även den nya synen på säljarnas roll har möjliggjort kundanpassning och kundvård, från det 

att man varit ”högtrycksförsäljare” till ”rådgivning och information.”  

3.8.4 Relationsmarknadsföring kontra Transaktionsmarknadsföring  

Förr handlade marknadsföring om att nå ut till en stor massa av konsumenter medan man nu 

insett vikten av en nära relation med sina konsumenter. 139 Enligt Gummeson ställer man ofta 

relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring mot varandra och menar att 

transaktionsmarknadsföring är en mer engångsförsäljning.  

 

Den stora skillnaden är att transaktionsmarknadsföring säger det faktum att man gjort affärer 

med en kund ingenting om sannolikheten att göra affärer igen, inte ens om man gjort många 

affärer. 140 Enlig samma källa kommer det i uttryck att man brukar säga att 

transaktionsmarknadsföring saknar minne och sentimentalitet.  

 

Relationsmarknadsföring lägger tonvikten på kundlojalitet.141 Man vill att en första affär leder 

till ny kund som därefter återkommer och blir således en klient. Vidare har man skapat en 

slags relation som senare förstärks enlig förgående källa.  

 

Jackson uttrycker detta i Gummessons teoriperspektiv 142: “Relationship marketing… can be 

extremely successful where it is appropriate- but it can also be costly and ineffective if it is 

not. Conversely, transaction marketing…can be profitable and successful where it is 

appropriate but a serious mistake where it is not.”  

3.8.5 Interaktiva mediers inverkan på marknadsföring 

”Att lyssna till kunder är längre inte en kliché utan avgörande för framgångsrik 

marknadskommunikation” - Jarhamn/Härén 

Internet är det främsta och billigaste interaktiva kommunikationsmediet idag som möjliggör 

en direkt respons, vilket gör det möjligt för företag att anpassa sig efter 

                                                                 
139 Gummesson, E., (2002), Relationsmarknadsföring: från 4p till 30R. (s.31-32) 
140 Jakobsson, P., (1995), Internet i marknadsföringen & marknadskommunikationen. (s.21- 22) 
141 Gummesson, E., (2002), Relationsmarknadsföring: från 4p till 30R. (s.32) 
142 Ibid. (s.33) 
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informationsbehovet.143 Vidare är World Wide Web ett verktyg som gör att kunden själv 

bestämmer om han vill se bilder, läsa text eller höra på företagets välkomsttext. Med det 

interaktiva mediet kan företaget lära känna sin kund ännu bättre genom att be om 

personuppgifter, ställa frågor och genom att vara tillgänglig för frågor från kunden genom en 

e-mail kontakt.144 

 

Det linjära sättet att se på kommunikation som en enkelriktad överföring av budskapet är nu 

borta. 145 Samma källa anser att det istället handlar om att kommunicera i en process på sikt. 

Vidare kräver detta engagemang, kunskap och en vilja att kommunicera. Jakobsson menar att 

kunden blir därmed en aktiv part i kommunikationsprocessen och hennes makt ökar.146 Vidare 

är det nu kunden själv som bestämmer vilka budskap hon vill ta del av, när och på vilket sätt. 

Företaget kan med hjälp av Internet både tillhandahålla mer information samtidigt som de blir 

medvetna om sina kunders behov och preferenser.  

 

Shannon & Weavers linjära kommunikationsmodell147 
 

 
  Signal  Mottagarsignal 

 

 
 
              Meddelande    Meddelande 
 
 
 
 
 

                                                                 
143 Jakobsson, P., (1995), Internet i marknadsföringen & marknadskommunikationen. (s.22- 23) 
144 Ibid. 
145 Jakobsson, P., (1998), Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. (s.66- 67)  
146 Ibid. (s.84- 85)  
147 Fiske, J., (1997), Kommunikationsteorier: en introduktion. (s.18) 

 

Källa Sändare Mottagare Destination  

Brus 
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3.9 Teoretisk syntes  

Här redogörs relevansen av de olika teorierna i förhållande till undersökningens problematik.  

Problemet vi kommer att klarlägga är: Vilka faktorer är viktiga för småföretag när de 

använder Internet som ett marknadsföringsverktyg? 

 

Vi anser att marknadsföringsmixen är av relevans för undersökningen, men vi finner att det 

kan bli svårt att applicera hela teorin. Eftersom marknadsföringsmixen lämpar sig bäst på en 

massmarknad. Istället kommer vissa delar av teorin att användas. 

 

För att få en bättre förståelse för vilka faktor som är viktiga när småföretag använder Internet 

anser vi att det är relevant att ställa Internet som kommunikationskanal emot de traditionella 

medierna. Eftersom den traditionella kommunikationen och den via nätet bygger på skilda 

marknadsföringsprinciper. Det är säljaren som styr konsumenten till skillnad från Internet. 

Segmentering är därmed en teori som blir viktig att belysa i detta sammanhang. 

 

Internet som kommunikationsverktyg har förändrat alla branscher på ett genomgripande sätt. 

Med hjälp av att skära ner tid och kostnader har företagen effektiviserats. Därmed blir det 

relevant att studera de digitala strategierna, som en viktig del i företagets organisation för att 

effektivisera vinsterna.  

 

När alltfler företag bättrar på sina förutsättningar i förhållande till den globala konkurrensen 

är det viktigt för undersökningen att belysa vilka konkurrensfördelar företagen använder sig 

av.  

 

Småföretag är alltid specifika och kan aldrig vara generella. Därmed kommer vi att utesluta 

teorin om nischning i studien eftersom vi anser att den är obetydlig för det vi skall undersöka.  

 

För att skapa förbindelser i dagens teknologiska samhälle är Internet en viktig del i företagens 

strategi. Idag finns mycket kunskap om hur man skapar goda relationer via nätet i och med 

den höga graden av interaktivitet mellan företag och konsument. Därmed anser vi att 

relationsmarknadsföring och mervärde är de mest relevanta teorierna att tillämpa för vårt 

problem.  
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Modellen ovan illustrerar hur småföretag bör använda Internet som marknadsföringsverktyg. 

Företagen skall i sin marknadsföringsstrategi använda en kombination av 

kommunikationsverktygen. De traditionella medierna skall användas för att kunna locka 

målgruppen till den registrerade hemsidan som sedan gör det möjligt för företagen att använda 

Internet i större utsträckning samt att företagen kan effektivisera vinsterna bland annat via 

sökmotorerna. Företag kan med billiga medel vinna starka konkurrensfördelar om de agerar 

aktivt med kunden över de geografiska gränserna. Vidare skapar detta ett betydande mervärde 

för kunden. Interaktiviteten blir därmed starkare och lojala kunder skapar större 

förutsättningar till expansion och långsiktig överlevnad på en global marknad.  

Konkurrensfördel 

Segmentering 

Internet Traditionell 

Kommunikationsverktyg 

Digitala Strategier

Mervärde 

Småföretagens användning 

av Internet i sin 
marknadsföringsstrategi 

Kundrelation 
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3.10 Teoretisk referensram 

Många småföretag använder Internet som ett strategiskt kommunikationsverktyg för att 

expandera och överleva den hårda globala konkurrensen. Men det är fortfarande många 

svenska småföretag som inte har kunskapen om hur de ska tillämpa verktyget.  

 

Därmed blir vårt syfte med denna undersökning att genom en fallstudie utvärdera tre 

expansiva småföretag i Stockholm som använder Internet för att effektivisera sin 

kommunikation. 

 

Nedan redogörs för de variabler vi kommer att mäta i undersökningen för att uppfylla vårt 

syfte. Vår teoretiska referensram är strukturerad kring begrepp som är förenade med våra 

intervjufrågor. Dessa begrepp är: traditionella marknadsföringsstrategier, 

Internetmarknadsföring, företagens generella Internet användning, konkurrenssituation, 

kundrelation samt faktorer som skapar mervärde på nätet.  

 

För att ta reda på i vilken utsträckning företagen använder information för att påverka kunden, 

kommer vi att mäta variabeln graden av informationsbaserad påverkan. Eftersom vi anser att 

olika utfall påverkar kommunikationens genomslagskraft.   

 

För att ta reda på hur pass mycket småföretagen lockar kunder, kommer vi att mäta variabeln 

graden av aktiv kundlockelse, med andra ord hög eller låg kundlockningsaktivitet. Eftersom 

olika grad av aktiv segmentering bidrar till en effektiv eller svag kommunikation till kunden. 

En annan variabel vi kommer att undersöka är hur vida företagen anser att de kan locka till sig 

kunderna på Internet. Eftersom skilda utfall påvisar olika uppfattningar om hur man dra till 

sig kunder.  

 

För att skaffa sig kunskap om i vilken utsträckning kommunikationen via nätet skiljer sig från 

de traditionella principerna blir variabeln graden av hög eller låg anspelning på känslor via 

nätet relevant. Eftersom olika resultat tydliggör i vilken omfattning denna viktiga variabel i 

kommunikationen går att tillfredställa genom att kommunicera uteslutet via nätet.   

 

Vi kommer vidare att skaffa oss kunskap om vilka fördelar företagen erhåller i förhållande till 

konkurrenterna. Variabeln vi kommer att mäta blir därmed svaga eller starka fördelar, för att 
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kunna upptäcka eventuella mönster. Eftersom skilda utfall kan påvisa företagets position på 

den globala marknaden.   

 

När det gäller att ta reda på i vilken utsträckning företagen utnyttjar de kostnadseffektiva 

fördelarna. Kommer vi att titta på variabeln Internet som ett påklistrat komplement, det vill 

säga om Internet används som ett starkt komplement till andra kommunikationsstrategier eller 

om det används som ett svagt komplement. Eftersom olika utfall påvisar i vilken grad de 

kostnadsreducerande fördelarna via nätet används.  

 

För att ta reda på hur företagen kan erbjuda extra värde över de geografiska gränserna, 

kommer vi att undersöka graden av företagens aktivitet via nätet. Eftersom skilda utfall 

redogör för hur snabbt företagen kan reagera på kundernas föränderliga preferenser och 

värderingar.  

 

Till slut kommer vi att ta reda på i vilken graden av interaktivitet med kunderna som 

företagen upprätthåller. Variabeln vi kommer att mäta är låg interaktivitet (enkelriktad 

kommunikation) eller en hög interaktivitet (kretsloppskommunikation).   
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Modellen ovan illustrerar hur variablerna ur teorierna samspelar, som sedan landar i hur 

kommunikationen kan effektiviseras med Internet. Detta lägger även grund för verktygets 

betydelse för småföretag.  
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4 Företagspresentation 

I detta kapitel presenterar vi fakta om undersökningsobjekten för att få en klarare bild av 

företagens verksamhet. Informationen nedan är hämtad från företagens respektive hemsida 

samt intervjufråga 1. (se bilaga 2,4,5) 

4.1 AdLibris  

AdLibris är en renodlad e-bokhandel som idag sysselsätter 18 personer på kontoret i 

Stockholm och 20-40 personer vid logistikcentralen i Morgongåva. De är ett ”ungt” företag 

med en medelålder på drygt 30 år. Bland de anställda finns bland annat litteraturvetare, 

ekonomer och tekniker och är organiserade funktionellt i avdelningar som sköter ekonomi, 

kundservice, marknadsföring, IT, teknik och logistik.  

 

Detta är vad AdLibris erbjuder:  

• 30-50% lägre priser än den fysiska bokhandeln 

• Snabb leveranstid (normalt 2-5 vardagar)  

• Endast 19 kr i fraktkostnad per order oavsett antalet böcker  

• Över 2 miljoner titlar på hemsidan 

• Fullsortiment av svensk och engelsk student, fack- och skönlitteratur samt ett växande 

finskt sortiment 

 

Sedan årsskiftet ägs majoriteten av AdLibris av Bonnierkoncernen, men några av grundarna 

och de anställda har fortfarande kvar aktieposter i bolaget. Natur och Kultur står kvar som 

aktieägare med 10 %. AdLibris menar att det är tack vare dess låga marginaler som de kan 

erbjuda ett lågt pris till kunderna. Deras filosofi är att vara billigast men aldrig sälja med 

förlust.  

 

Utveckling 

 

AdLibris Omsättning (Mkr) Vinst (Mkr) 

2001 36 0,5 
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2002 79 5,0 

2003 129 8,9 

2004 190 12,1 

 

 

Internetbokhandlarna står för nästan 10 % av den totala bokförsäljningen idag. AdLibris är 

den största e-bokhandeln idag och främsta konkurrenterna är Bokus (som är näst störst), men 

följer självklart även utvecklingen i den traditionella bokhandeln.  

 

Framtiden 

 

Företaget ser en stark tillväxt inom näthandeln som helhet och e-bokhandeln i Sverige är på 

väg att slå e-bokhandelns andel i USA, som just nu är 12 %. De ser sig ha lyckats tack vare att 

de hela tiden har haft ett tydligt internt kostnadsfokus tillsammans med en väl fungerande 

tjänst.  

4.2 A-lotterierna AB 

A-lotterierna har bedrivit spelverksamhet sedan 1956. De ägs av Socialdemokratiska 

Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Ett flertal 

produkter har gjort kunder till vinnare under en kort period; för att nämna några har 

Kvicklotteriet, Trippel och Miljonskrapet varit framgångsrika produkter. 

 

Idag arbetar A-lotterierna inom flera olika verksamhetsområden i spelbranschen, där 

Kombilotteriet är deras mest framgångsrika produkt. Tillsammans med samarbetspartners och 

dotterbolaget Spero Spel har man flera skraplotter i sin portfölj. A-lotterierna har tjugo 

dragningar varje dag med 45 vinstmöjligheter på miljonvinsten och erbjuder även vinster på 

nätet. A-lotterierna omsätter idag cirka 300 miljoner per år och verksamheten består totalt av 

24 anställda. Företaget ser stora utmaningar och möjligheter i framtiden. Den marknad som 

företaget verkar på förändras snabbt och ställer höga krav på flexibilitet och kreativitet. Med 

deras 50 år i branschen tror A-lotterierna att de har både den erfarenhet och den kompetens 

som behövs för att ta sig an nya utmaningar. 
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4.3 SF-bokandeln 

SF-bokhandel startade 1984. Men man kan gå ännu längre tillbaka och påstå att bokhandeln är 

en av världens äldsta. Verksamheten började egentligen i slutet av 1975, då föreningen 

Skandinavisk Förening för Science Fiction (SFSF) köpte upp en SF-bokklubb från ett förlag 

som tröttnat på verksamheten. Medlemmarna i bokklubben fick ett erbjudande om att bli 

medlemmar i SFSF för en låg summa pengar och kunde därefter köpa svenska och engelska 

böcker per postorder från SFSF. 

 

1977 skaffade föreningen lokaler på Pontonjärgatan 45 på Kungsholmen i Stockholm. 

Verksamheten gick bra och föreningen fick hundratals nya medlemmar. 1978 öppnade man en 

bokhandel i lokalerna, den första inkarnationen av SF- Bokhandeln. I början gick allt bra, men 

så småningom uppstod en del problem som ledde till att en ganska trött föreningsstyrelse gav 

upp och butiken lades ner 1980. 

 

En ny styrelse bildades 1981. Man började försiktigt med postorderförsäljning igen, först av 

restlagret från butiken, sedan av nyintagna böcker. Det började gå bättre och bättre, och 1983 

var postordern stadig. Under en tid 1983 hölls det till och med "öppet" i källaren på 

Östermalm varifrån postordern bedrevs. 

 

Serieentusiasten Horst Schröder kom med ett förslag 1984 om en gemensam butik – serier 

och science fiction – som föreningen glatt accepterade. I början av året öppnade så Metropolis 

på Roslagsgatan 40 nära Roslagstull, och SF-Bokhandeln var åter en riktig bokhandel. Under 

den här perioden var många av dem som driver bokhandeln idag inblandade. 

 

Verksamheten flöt på några år, utan att utvecklas alltför mycket, men framåt 1988 hände 

något och omsättningen ökade plötsligt. Vid den här tidpunkten drevs bokhandeln fortfarande 

i SFSF:s regi, och det började bli något av ett problem. Dels dominerad SFSF:s verksamhet av 

bokhandeln, dels fick de som arbetade med bokhandeln slita allt mer i vad som fortfarande 

var en ideell verksamhet. Situationen blev alltmer ohållbar, och 1990 bildades ett aktiebolag 

av dem som arbetade i bokhandeln. Bolag köpte verksamheten av föreningen. 

 

Vid det här laget klättrade hyllorna uppför alla väggarna i butiken på Atlasgatan, och det 

minimala lagerutrymmet dignade av böcker: bokhandeln flyttade igen. I maj 1991 hittade de 
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en butikslokal på Stora Nygatan 45, och i juni 1991 flyttades verksamheten efter en intensiv 

månad av renovering till Gamla Stan, man har även en butik i Göteborg. 

 

Med tiden började fenomenet från Atlasgatan upprepa sig: det blev allt trångare mellan 

hyllorna, sortimentet utökades med videos och spel, för att inte tala om att mängden böcker 

växte stadigt. Det gick bra för bokhandeln och därför letade man återigen efter ny lokal. Det 

blev nu ännu svårare. De ökande kraven gjorde att utbudet minskade kraftigt, det tog över ett 

år att hitta den nuvarande lokalen på Västerlånggatan.  

 

Den 19 november 1996 öppnades lokalen på Västerlånggatan 48, lokalens yta är ungefär tre 

till fyra gånger större än lokalen på Stora Nygatan. Det är inte lika tydligt att bokhandeln 

kommer växa ur den nuvarande lokalen, då det finns ett utrymme att växa i lokalen. Därmed 

är de nöjda med hur situationen ser ut idag, men tycker att det skulle vara trevligt att öppna 

nya småbutiker i framtiden.    
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5 Empiri 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta våra intervjuer i en sammanhängande text. Vi 

kommer att utesluta fråga 1 och 2 eftersom svaren är presenterade i det föregående kapitlet, 

företagspresentation.(För frågeformulär se bilaga 1). 

5.1 AdLibris 

E-mail intervju med Sofia Modig, marknadsavdelningen. 

  

Det främsta marknadsföringsverktyget som används är mun till mun metoden. Då de upptäckt 

att detta är det oslagbart bästa sättet att marknadsföra sig på. Därmed arbetar AdLibris aktivt 

med att hålla bra service och lever upp eller försöker att överträffa det kunden förväntar sig. 

På så sätt vet man på företaget att en nöjd kund rekommenderar företaget vidare till sina nära 

och kära.  

 

AdLibris startade med att endast marknadsföra sig via Internet. Där de finns med i olika 

portaler, prisjämförelsesidor, söksidor, affiliatenätverk, bannerutbyte med diverse sidor. Idag 

gör de kampanjer på olika sidor som till exempel DN.se, expressen.se. För AdLibris fungerar 

Internetmarknadsföringen bra eftersom det endast är ett klick ifrån butiken.  

 

Företaget är ett renodlat e-handelsföretag därmed är hemsidan deras butik. Hemsidan 

registrerades därmed i samband med starten 1997.  

 

Funktionaliteten är det absolut viktigaste för företaget när det gäller utformningen av 

hemsidan. Eftersom hemsidan är precis lika viktig som det är för ett fysiskt företag att 

strategiskt existera på en viss plats för att vara lätt tillgänglig för kunden. Det är av stor vikt 

att kunderna hittar det de söker lätt samt att de förstår hur de ska handla på hemsidan. 

Krångliga funktioner förvirrar kunden som därmed lätt söker sig till enklare alternativ.  

Butikschefen ansvarar för utformning och uppdatering av information på hemsidan. 

Arbetsuppgiften är väldigt viktiga för AdLibris som ständigt vill erbjuda kunden den främsta 

servicen i och med de likartade konkurrenterna på marknaden. 
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Idag har AdLibris över 250 000 kunder. Genomsnittskunden är kvinna, bor i en storstad och 

är 40+. De säljer också till bibliotek och företag. Den största andelen kunder hos AdLibris är 

privatpersoner. Att ständigt finnas tillängliga för kunden är viktigt för AdLibris som arbetar 

aktivt för att upprätthålla sin goda kundrelation. AdLibris är ständigt tillängliga via mail och 

även vissa tider via telefon. De svarar snabbt på frågor som kommer in dagligen. De 

informerar kunden fortlöpande om beställningar via orderbekräftelser, information om 

leverans och så vidare. Detta för att kunden skall känna sig välinformerad och säker i sitt köp 

för att sedan förhoppningsvis rekommendera företaget vidare. Man arbetar även med att 

ständigt skicka nyhetsbrev till sina kunder men även till dem som önskar få dessa mail. 

 

Att vara synlig på nätet är väldigt viktigt för företaget eftersom de endast är tillgängliga på 

Internet. Det är främst av vikt för AdLibris att finnas med på sökordssidor samt på olika 

prisjämförelsesidor. 

 

E-handel är vad företaget sysslar med och används därmed inte som en tilläggstjänst eller 

reklam utan det är den enda försäljningskanalen för företagets produkter.  

 

Den främsta konkurrenten är Bokus enligt AdLibris då de arbetar väldigt lika företaget. Från 

början var Bokus större men företaget har lyckats växa om dem och är nu störst.  

 

När det gäller marknadsföringen i förhållande till konkurrenterna är AdLibris ständigt 

kostnadsmedvetna och försiktiga. Det förklarar vidare deras användning av många små 

marknadsföringskampanjer och samarbeten istället för att satsa allt på ett kort och satsa stort. 

AdLibris har alltid varit ett privatägt företag och har inte haft så stort kapital såsom 

konkurrenten Bokus som alltid haft stora investorer bakom sig.  

 

AdLibris upplever att Internet är ett viktigt hjälpmedel för småföretag, då det ofta inte kostar 

mycket att synas på de rätta ställena via nätet. Eftersom alltfler svenskar kopplar upp sig till 

nätet för att söka rätt på en vara eller tjänst är det av stor vikt att man som företag finns där 

kunden finns.  
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Internet är en stor bidragande faktor till att företagets marknadsföring varit effektiv. Eftersom 

man finns med på prisjämförelsesidor som är till stor fördel för företaget som hamnar längst 

upp på listan. Även mun till mun metoden har förstärkts via diskussionsforum som finns på 

nätet där många kunder tala gott om företaget, vilket bidragit till AdLibris framgångsrika 

marknadsföring. Men det främst är att kunderna rekommenderar företaget till sina nära och 

kära personligen som gjort denna metod så effektiv.   

 

Att nå ut till en bred kundkrets och kunna segmentera sina produkter till rätta konsumenter, 

anser man på AdLibris är viktigt för att kunna marknadsföra. E- Bokandeln använder främst 

de traditionella medierna för att locka kunden till butiken. AdLibris menar att det är produkten 

och tjänsten som avgör på vilket sätt man ska rikta sina marknadsföringskostnader. I vissa fall 

kan det räcka att marknadsföra sig endast på nätet.  

 

På AdLibris ser man absolut att det finns nackdelar med att inte marknadsföra sig via nätet.  

5.2 A-lotterierna AB 

Djupintervju med Brit Elwhult webbansvarig/redaktör. 

 

Det främsta marknadsföringsverktyget som A-lotterierna använder i dagsläget är direkt 

reklam i form av bilagor i tidningar och diverse utskick. Telemarketing används också i viss 

mån och webben används som en liten del i marknadsföringen. Hemsidan är främst en kanal 

för att utöka service syftet samt en kanal som kunden hänvisas till främst för bredare 

information om företaget och produkterna.      

 

A-lotterierna marknadsför sig endast via sin egen hemsida eftersom nätet idag är en känslig 

kanal på grund av de olika lagar som finns. 

 

Företaget registrerade sin hemsida i februari 2000, men de hade redan en hemsida 1999 som 

var en B variant till den de har idag. Att de registrerade hemsidan var främst för att vara 

tillgängliga för kunderna, eftersom hemsidan används mer aktivt idag. 

 

En 100 % användarvänlig hemsida ses som viktigast vid utformningen av en hemsida. Där  
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A-lotterierna använder kanalen 50% till lottdragning, beställning av lotter och resterande 50% 

till kundservice.  

 

Målgruppen företaget riktar sig till är främst medelåldern 40-50 år, man upptäckte dock att 

den äldsta som använt nättjänsterna var 89 år gammal. Därmed menar man på att 

Internetanvändningen börjar sprida sig i åldrarna. Det är därmed viktigt för A-lotterierna att 

hänga med i utvecklingen och finnas där kunden finns. Företaget finner det svårt att 

segmentera företagets målgrupp på nätet, däremot väl på hemsidan kan man segmentera 

kunderna genom olika länkalternativ.    

      

Berit Elwhult är webbansvarig på företaget. Hon får även hjälp av webbyrån Projektorn som 

företaget har god kontakt med.  

 

A-lotterierna ser sig själva upprätthålla en god kundrelation med sina 40 000 kunder som 

finns runt om i Sverige. Deras lojala kunder har egna kundnummer som gör att de kan logga 

in på hemsidan för att se sina personliga uppgifter. Företaget har även satsat mer på 

kundservice för att bygga starkare band med sina kunder och därmed fortsätta att ha lojala 

kunder. För att ytterligare upprätthålla relationen har man tävlingar som leder till att 

besöksantalet på nätet ökat dramatiskt. Idag har A-lotterierna ungefär 30 000 besökare per 

månad på hemsidan. A- lotterierna har en stark kundservice per telefon, även nätet har 

kommit att bli en viktig kanal för att förstärka kundservicen. 

 

Att vara synlig på nätet är viktigt för företaget. Vilket ledde till att man skrotade den gamla 

hemsidan (B-varianten) och satsade stenhårt på en mer seriös image. Internet som kanal har 

blivit viktig, därför menar A-lotterierna att det är av stor vikt att vara synlig och hela tiden 

utvecklas i samma takt som sin målgrupp och i samband med teknologin, då man upptäckt att 

den äldsta användaren varit 89 år.  

 

A-lotterierna använder sig inte av e-handel i dag i någon större utsträckning. Det man kan 

göra på hemsidan är att beställa lotter, medan betalningar faktureras per post. Företaget gjorde 

en undersökning på hur stort intresset varit för denna typ av handel och betalning. Resultatet 

visar ett lågt intresse bland kunderna, menar man på A-lotterierna. 
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De främsta konkurrenterna är Miljonlotteriet eftersom de erbjuder liknande produkter. 

Svenska spel ses inte alls som någon direkt konkurrent till företaget, då de är statligt ägda och 

alldeles för stora. Vissa av svenska spelens produkter ses som konkurrenter till A-lotterierna 

såsom Postkodslotteriet, Bingolotto och andra månads- och veckolotteri. Vidare finns det 

många utländska konkurrenter till exempel Unibet, som kan komma att bli en stor rival. Det 

kan bli ganska svårt att konkurrera globalt eftersom man i Sverige har en 50 % återbetalning 

på vinster.  

 

Inom marknadsföring gör man inget som skiljer sig från konkurrenterna, men däremot 

erbjuder A-lotterierna Sveriges största miljonchans. Har även ett unikt selling point på  

180 000 miljonchanser i förhållande till Triss som har 1/ 2000 000. Miljonlotteri, skraplotteri 

är väldigt lika i sin marknadsföring som A-lotterierna i och med de liknande produkterna. 

Men de anser sig sticka ut på det sätt att deras produkter är starka och har dessutom större 

odds att vinna miljonchansen. 

 

Webbredaktören Berit Elwhult ansåg sig inte vara den rätta personen att fråga om hur 

småföretag expanderar. Gjorde ett försök och menar att det är viktigt med bra produkter, 

något unikt kan skapa starka och långvariga konkurrensfördelar. Ett bra rykte är något att 

sträva efter men det gäller framförallt att använda sig utav en marknadsföringskanal som 

faktiskt passar produkten. 

 

A-lotterierna anser att Internet är ett starkt medium som skapar stora tillväxtmöjligheter för 

småföretag. Nätet anses som ett snabbt medel och därmed finner inte A- lotterierna att deras 

produkter passar in i denna form av kommunikation i större utsträckning än den man har idag. 

Istället menar A-lotterierna att det är viktigast att titta på kundbeteendet och agera utefter 

deras utveckling och preferenser, men som samtidigt ska förankras i företagets sätt att 

utvecklas. Internet ses som ett väldigt viktigt hjälpmedel då man bör finnas där kunden finns, 

och kunden finns idag på nätet.  

En välutformad hemsida är viktigt för småföretag eftersom de kan med små medel ge 

företaget en push och en känsla av seriositet utan att anställa professionell hjälp. En annan 

bidragande faktor till tillväxt för småföretag är att finnas med på sökmotorer. Eftersom ett 

företag som kan hamna långt upp i söklistan kommer med all sannolikhet att öka 

omsättningen med en raket fart.    
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Det senaste året har man på A- lotterierna lagt märke till den markanta ökningen av intresset 

för tjänster på nätet. Att påverka kunden via diskussionsforum är inget företaget håller koll på, 

eftersom de anser att dessa forum är riktade till en yngre målgrupp som inte kan matchas med 

företagets. Däremot är det intressant för A- lotterierna att påverka företagets rykte genom att 

man kompenserar vid behov för att bevara den goda kundrelationen. A- lotterierna ser 

kunderna som det central i verksamheten eftersom man är medveten om att kunderna styr 

företagets tillväxttakt.  

 

A- lotterierna anser att det endast är möjligt att använda Internet exklusivt i marknadsföringen 

för företag som har snabba produkter (spel på nätet till exempel) och som riktar sig till en ung 

publik. Företaget har försökt att använda billigare marknadsförings alternativ som 

Internetmarknadsföring, via Banners men insåg ganska snabbt att produkten inte var lämpad 

för resultatet man fick. Både direkt reklam och Telemarketing är väldigt dyra medel, men 

upplevs av företaget som nödvändiga, för att nå ut till målgruppen.  

 

I dags läget anser A- lotterierna inte att man kan utesluta de traditionella medierna och endast 

marknadsföra sig via nätet. Eftersom företaget anser att spela på lotto och prenumerera på 

skraplotter är en känslomässig aktivitet som ofta kräver stöd till marknadsföring på nätet. Den 

teknologiska utvecklingen och de möjligheterna Internet erbjuder är något som välkommas av 

A- lotterierna där man hoppas på en snabbare och bättre utveckling. Idag är det sökmotorerna 

viktiga eftersom kunden finns överallt, inte bara på hemma marknaden utan även på en global 

nivå. Därmed blir det viktigt generellt för småföretag att kunna erbjuda kunden alternativ och 

synas bland konkurrenterna. A- lotterierna tillämpar idag Internet i större utsträckning och 

anser att det är en viktig kanal. Företaget syns via flera kanaler för att presentera resultat på 

spel, bland annat kan man hitta utgången av spelen via flera medier såsom på TextTV, 

Internet, tidningar med fler.    

5.3 SF-bokhandeln 

 

Djupintervju med Jörgen Forsberg, VD samt ansvarig för marknadsföring och 

ekonomi.  
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Forsberg är bokhandelns VD. Företaget är ett aktiebolag som ägs av fyra personer som varit 

med sedan start. Forsberg sköter de mest utåtriktade frågorna inom ekonomi och 

marknadsföring.  

 

Bokhandeln marknadsför sig på två sätt; de marknadsför sig genom kundtidningen som delas 

ut fyra gånger per år. Kostnaden för tidningen är ungefär en halv miljon i tryck plus diverse 

småkostnader. Tidningen skickas främst ut till ”stamgäster” och de som finns i företagets 

adressregister. Sedan gör bokhandeln allt de kan för att samla in e-mail adresser i butiken. 

Därmed kan man konstatera att det främsta marknadsföringsverktyg är Internet plus 

tidningen. Forsberg menar att:  

 

”Det man inte kan hitta i tidningen, hittar man på Internet”. 

 

SF-bokhandeln försöker vara synlig lite här och var. De anser det vara svårt att se effekten på 

vem som egentligen nappar på till exempel en annons eller dylikt. Därför har de varit lite 

försiktiga både med att annonsera i andra medier och på även på nätet. Däremot är 

bokhandeln med på sökmotorerna; torget.se och stockholm.se, och har en stor strävan i att få 

hamna högt upp på Googles lista. 

 

År 1995 registrerade SF-bokhandeln sin hemsida och var då 2: a bland alla bokhandlare. 

Anledningen till att det var viktigt att ha en hemsida var främst för att aktieägarna hade ett 

förflutet inom databranschen och ville självklart vara först. Butiken är dock deras viktigaste 

försäljning men de ser Internet som ett sätt att locka kunder till butiken. Eftersom väl i 

butiken värdesätter företaget en personlig kontakt med kunden. Dessutom erbjuds en unik 

atmosfär i butiken för personer inom intresset. Som bidrar till att kunden påverkas till att köpa 

fler produkter som han kanske inte skulle ha hittat på hemsidan. Därmed är SF- bokhandelns 

främsta mervärde det unika konceptet och den personliga kontakten som företaget värnar om i 

butiken. SF-bokhandeln har flyttat en gång tidigare, vilket berodde på att de första lokalerna 

blev alldeles för små. Därför blev det större lokaler, och valde ändå att stanna i Gamla stan 

eftersom de ansåg att platsen passade utmärkt speciellt på sommaren med tanke på turismen. 
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Det är en specifik person som har hand om hemsidans utformning det vill säga redigering och 

uppdatering. SF-bokhandeln anser att det är viktigt att ha en enkel men informationsrik 

hemsida.   

 

SF-bokhandeln hoppas verkligen att de har en bra kundkontakt. De har många stamkunder 

och skickar naturligtvis mail till de som är intresserade eller ber om det.  När det gäller 

kundgrupp har de riktat in sig på ett smaltområde, generellt är de mest intresserade av yngre, 

13- 30 år som är intresserade av ”fantasy” böcker, viket innebär böcker med fantastiskt 

innehåll. Forsberg resonerar så att om man har ett intresse för sådana böcker kan man även 

hitta andra bra saker i butiken.  

 

I början när SF-bokhandeln startade sin hemsida var det mest ”datanördar” som var 

intresserade av deras verksamhet. Idag är det annorlunda då det inte bara är dataintresserade 

människor som surfar på nätet. Bokhandeln anser att det är väldigt viktigt att vara synlig på 

nätet. Dataintresset omfattar en stor del av de konsumenter de vill åt. Även om företaget inte 

skulle bedriva e-handel skulle de definitivt ha kvar hemsidan. 

 

SF-bokhandeln ser sig själva som unika, eftersom ingen direkt kopierat deras koncept. När det 

gäller priser ligger de rätt så bra till jämfört med andra. Skillnaden är att deras heltidssyssla är 

import av böcker, vilket innebär att de inte är billigast men däremot unika för deras urval. 

Bokhandeln har ingen direkt konkurrent generellt eftersom deras koncept är unikt men på 

Internet kan man säga att det är AdLibris och Amazon som är deras största konkurrenter. 

Eftersom de erbjuder en del liknande produkter.  

 

Bokhandeln sneglar inte direkt på konkurrenterna för att ta reda på hur de marknadsför sig 

eller vilka priser de sätter. Anser att man varken kan blunda eller engagera sig för mycket i 

allt de gör. 

 

Företaget ser sig själva ha expanderat när de flyttade från den mindre lokalen till den större i 

Gamla stan som är ungefär fyra gånger större. Anledningen till flytten var framförallt att 

antalet kunder ökat, och i framtiden kanske bokhandeln öppnar fler småbutiker. Forsberg 

anser att Internet är ett starkt hjälpmedel till att småföretag lättare kan expandera. Eftersom 

det idag är många som använder verktyget till att söka information och mycket annat. 
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Problemet för ett företag är egentligen vart och i vilket samanhang det skall synas, menar 

Forsberg. 

 

Många kunder har dykt upp i butiken efter att hört talas om bokhandeln genom andra. Därför 

anser Forsberg att word of mouth är väldigt viktigt för verksamheten.  

 

Forsberg anser inte att man kan ignorera den traditionella marknadsföringen idag. Endast i det 

fallet om man är ett renodlat företag inom databranschen. Men ska man vända sig till 

allmänheten är det viktigt att man använder sig av Internet och ett traditionellt 

marknadsföringsverktyg. Detta beror egentligen på vad man är för person, då vissa inte 

vänder sig alls till Internet medan andra gör det. Han menar att vissa människor gillar 

fortfarande att bli på prackade information och därför passar en tidning de kan läsa på väg till 

arbete alldeles utmärkt. Han anser att det till största delen inte funkar med bara Internet, utan 

det måste finnas ett komplement som lockar kunden till hemsidan. 

 

Bokhandeln ser negativt på att utesluta Internet som marknadsföringsverktyg. Det skulle 

innebära att de tappar kunder. Forsberg menar att vi människor generellt har ändrat vanor. 

Själv sitter han framför datorn en stor del av dagen och anser att Internet är den främsta 

sökhjälpen man vänder sig till för att söka information om det mesta idag.  
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6 Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera informationen utifrån de empiriska data från det 

föregående kapitlet. Vi har jämfört och förtydligat den information vi fått från våra 

djupintervjuer. Informationen kommer att sättas i relation till den teoretiska referensramen. 

6.1 Analys av AdLibris 

För att ta reda på i vilken utsträckning företagen använder information för att påverka 

kunden, kommer vi att mäta variabeln graden av informationsbaserad påverkan.  

Utifrån vår empiriska undersökning har vi gjort bedömningen att kostnadseffektiv 

marknadsföring alltid varit viktig för AdLibris. Det framgår av empirin att AdLibris använder 

Internet i stor utsträckning i sin kommunikation med kunden. Bland annat genom hemsidan, 

kundbrev via mail, prisjämförelsesidor med mer. Idag gör AdLibris kampanjer på olika sidor 

som till exempel DN.se, expressen.se. e-Bokhandeln anser att det fungerar bra med 

Internetmarknadsföringen eftersom det endast är ett klick ifrån butiken. Företaget annonserar 

även utanför nätet såsom i morgonpress och stortavlor i tunnelbanor samt på spårvagnar för 

att påverka kunden. Utfallet enligt forskarna för mängden informationsbaserad påverkan 

företaget använder sig av i sin kommunikation blir enligt analysen mycket. Eftersom de 

använder sig av flera olika medel för att påverka kunden, där Internet är det främsta verktyget 

som används för att sprida mycket information.  

 
För att ta reda på hur pass mycket småföretagen lockar kunder, kommer vi att mäta 

variabeln graden av aktiv kundlockelse, med andra ord hög eller låg kundlocknings-

aktivitet. Enligt den empiriska informationen arbetar AdLibris väldigt aktivt med att locka till 

sig rätt målgrupp. Genom att bland annat skicka nyhetsbrev som sänds ut till olika definierade 

kundgrupper. De har även ett allmänt nyhetsbrev som går till större delen av kundstocken. 

Samtidigt har de specialnyhetsbrev inom olika områden (t ex Data & IT, Barn & Ungdom och 

Deckare). De arbetar även med ett affiliateprogram där diverse hemsidor kan länkas till den 

egna hemsidan genom att dessa får provision när de skickar nya kunder till AdLibris. De 

kommunicerar även via stortavlor i tunnelbanor och på spårvagnar samt annonsering i 

morgonpress för att dra kunder till e-butiken. Ett annat sätt AdLibris lockar till sig kunderna 

som finns på nätet är att vara tillgängliga på sökordssidor och på prisjämförelsesidor.  
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Enligt forskarna arbetar AdLibris väldigt aktivt med att locka kunder.  

 

En annan variabel vi kommer att undersöka är hur vida företagen anser att de kan 

locka kunderna på Internet. AdLibris är medvetna att man inte kan ignorera de traditionella 

medierna, trots att de är ett renodlat e-företag. Det framkommer att det är av vikt för företaget 

att kommunicera med traditionella medier för att styra kunden till hemsidan och för att nå ut 

till ett bredare segment. Produkten och tjänsten är en viktig faktor som avgör i vilken 

utsträckning man kan utesluta de traditionella verktygen, och menar att i vissa fall räcker det 

med endast Internetmarknadsföring. Därmed kan forskarna konstatera att AdLibris anser, att 

locka kunder på nätet främst kan ske när man lockat kunden till nätet via traditionella 

medierna i detta fall.  

 

För att skaffa sig kunskap om i vilken utsträckning kommunikationen via nätet skiljer 

sig från de traditionella principerna blir variabeln graden av hög eller låg anspelning på 

känslor via nätet relevant. e-Bokhandeln inser vikten av att använda traditionella medier. 

Mun till mun metoden är den viktigaste kommunikationen för företaget. Det goda ryktet och 

effekten av kunder som pratar väl om AdLibris är det starkaste sättet att marknadsföra sig på 

enligt empirin. Företaget finns med i olika diskussionsforum på nätet som har förstärkt denna 

metod av kommunikation ytterligare. Men det är kunder som rekommenderar AdLibris till 

sina nära och kära som bidragit till den genomslagbara kommunikationen. Enligt forskarna 

blir utfallet att det är en låg anspelning på känslor via nätet, istället tillfredställs den via mun 

till mun metoden.  

 

När det gäller att ta reda på i vilken utsträckning företagen utnyttjar de 

kostnadseffektiva fördelarna. Kommer vi att titta på variabeln Internet som ett 

påklistrat komplement, det vill säga om Internet används som ett starkt komplement till 

andra kommunikationsstrategier eller om det används som ett svagt komplement. När 

företaget startade marknadsförde de sig nästan uteslutet via Internet. Idag finns de med på 

olika portaler, prisjämförelser, söksidor, affiliatenätverk, bannerutbyten med diverse sidor. 

Man gör även kampanjer på olika sidor till exempel hos DN.se, expressen.se. Vidare menar 

man att Internet som kanal är bra för företaget eftersom man endast med ett klick kommer in i 

butiken. Affärsstrategierna som AdLibris utnyttjar som en e- bokhandel är möjligheten att 

erbjuda annorlunda produkter, som exempelvis elektroniska e-böcker och mp 3- böcker. På 
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hemsidan säljs alla slags böcker. En annan fördel är att de har en artikeldatabas som 

uppdateras varje natt, där de får status från sina leverantörer som visar om en bok finns 

tillgänglig, tillfälligt slut eller har utgått. Företaget har alltid försökt att arbeta på ett 

kostnadseffektivt sätt genom att minska lager, snabbt uppdatera status, aktualisera produkter 

och även genom att ha en nära relation till sina kunder via mail. Enligt forskarna påvisar 

utfallet att AdLibris använder Internets som ett starkt komplement till de traditionella 

medierna.  

 
För att ta reda på om vilka fördelar företagen erhåller i förhållande till konkurrenterna. 

Kommer forskarna att mäta variabeln svaga eller starka fördelar. AdLibris anser sig 

vara mycket kostnadsmedvetna och försiktiga i sin marknadsföring. De har därmed valt att 

göra små marknadsföringskampanjer och samarbeten istället för stora satsningar. Enligt 

AdLibris är Bokus den främsta konkurrenten eftersom de arbetar ganska lika. Till en början 

var Bokus större än AdLibris, men idag har de växt om konkurrenten. 

Framgången tror AdLibris varit på grund av att de varit privatägt och inte haft så mycket 

kapital som gjort att de varit kostnadsmedvetna, medan Bokus alltid haft stora investorer 

bakom sig. Företaget är idag en av Sveriges billigaste e-bokhandel och erbjuder 30-50 % 

billigare böcker i jämförelse med konkurrenterna. Den empiriska informationen visar ett utfall 

på att AdLibris använder starka fördelar i förhållandet till konkurrenterna. 

 

För att upptäcka hur företagen kan erbjuda extra värde över de geografiska gränserna, 

kommer vi att undersöka graden av företagens aktivitet via nätet. För AdLibris som är ett 

renodlat e-företag är det viktigt att erbjuda sina kunder någon form av extra värde, på grund 

av den likartade konkurrensen. De satsar på funktionalitet vilket innebär ett tryggt 

användarvänligt system. En stark och direkt relation är något som värderas högt av företagets 

kunder. I och med att företaget använder sig av databaser har de haft stor möjlighet till att 

reagera snabbt på kundernas föränderliga behov. Därmed har kundens beslutsprocess 

effektiviserats och bidragit till att företagets försäljning ökat. Enligt forskarna påvisar 

utgången att AdLibris är ett aktivtföretag. 

Slutligen kommer vi att ta reda på i vilken graden av interaktivitet med kunderna som 

företagen upprätthåller. Variabeln vi kommer att mäta är låg interaktivitet (enkelriktad 

kommunikation) eller en hög interaktivitet (kretsloppskommunikation). Idag har 

AdLibris över 250 000 kunder. Genomsnittskunden är kvinna, bor i en storstad och är 40+. De 
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säljer också till bibliotek och företag. Den största andelen kunder hos AdLibris är 

privatpersoner. Det är viktigt för företaget att vara tillgänglig för kunden på olika sätt. Främst 

genom deras kundservice över nätet, där man kan skicka e-post dygnet runt. AdLibris svarar 

på mail dagligen där servicen hanterar flera hundra e-postmeddelanden per dag. De är även 

tillgängliga via telefonkundservice mellan kl: 9.00-12.30. Företaget informerar kunderna 

fortlöpande när de lagt en order det vill säga med orderbekräftelser, information om när 

paketet skickats och så vidare. De har även nyhetsmail som skickas till de kunder som önskar 

få det, genom att kunden frivilligt uppger information om sig själv och sedan registreras 

informationen i företagets databas. Enlig forskarna upprätthåller företaget en hög grad av 

interaktivitet med kunden och därmed upprätthålls en kretsloppskommunikation. 

6.2 Analys av A-lotterierna 

För att ta reda på i vilken utsträckning företagen använder information för att påverka 

kunden, kommer vi att mäta variabeln graden av informationsbaserad påverkan. 

Utifrån empirisk data framgår det att A-lotterierna utnyttjar direktreklam som den främsta i 

form av diverse utskick och bilagor i tidningar. Det framgår vidare att företaget även utnyttjar 

Telemarketing, hemsidan är ytterligare en kanal där företaget kommunicerar med kunden som 

en kundservice. Utfallet enligt forskarna för mängden informationsbaserad påverkan företaget 

använder sig av i sin kommunikation blir enligt analysen mycket. Eftersom de använder sig 

av flera olika medel för att påverka kunden, där kunden hänvisas till hemsidan för bredare 

information om produkterna och företaget.  

 

För att ta reda på hur pass mycket småföretagen lockar kunder, kommer vi att mäta 

variabeln graden av aktiv kundlockelse, med andra ord hög eller låg kundlocknings-

aktivitet. A- lotterierna satsar mycket pengar på att locka till sig kunder. Både Telemarketing 

och direkt reklam kostar mycket pengar, men de ses som absolut nödvändiga. Enligt forskarna 

arbetar A- lotterierna väldigt aktivt med att locka kunder.  

En annan variabel vi kommer att undersöka är hur vida företagen anser att de kan 

locka kunderna på Internet. A-lotterierna anser att det är svårt att locka kunder via nätet. 

Däremot anser företaget att målgrupperna kan hänvisas till olika länkar på hemsidan såsom 

för gamla kunder, för olika typer av produkter med mera. Man anser inte på A- lotterierna att 

man kan ignorera de traditionella medierna såsom det ser ut idag. Företaget skulle inte heller 
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kunna utesluta Internet eftersom företagets hemsida besöks av cirka 30 000 människor per 

månad. Dessutom är Internet en viktig kanal för företaget som ger dem möjligheten att 

erbjuda kundservice i större utsträckning, samt att man redovisar resultat på hemsidan. 

Produkten och målgruppen ser A- lotterierna som avgörande faktorer i vilken utsträckning 

företag kan utesluta de traditionella medierna, A- lotterierna ser varken att deras produkt eller 

målgrupp är passande för att kunna kommunicera endast via nätet i dags läget. A- lotterierna 

anser att snabba produkter som riktar sig till en ung publik inte behöver något traditionellt 

marknadsföringsstöd, till exempel spel på nätet. Därmed kan forskarna konstatera att A- 

lotterierna anser, att locka kunder på nätet endast kan ske när man lockat kunden till nätet via 

traditionella medierna även i detta fall.   

 

För att skaffa sig kunskap om i vilken utsträckning kommunikationen via nätet skiljer 

sig från de traditionella principerna blir variabeln graden av hög eller låg anspelning på 

känslor via nätet relevant. A-lotterierna har valt att endast marknadsföra sig på sin egen 

hemsida på grund av känsliga lagar som kan förekomma på nätet. Att spela på lotto och dylikt 

är i sig en känslomässig aktivitet. Därmed använder företaget inte mycket Internet-

marknadsföring utan satsar stora pengar på den traditionella kommunikationen. Genom en 

använda en personlig kontakt via Telemarketing och direkt reklam. Internet fungerar mer som 

ett komplement till kundservice. Enligt forskarna blir utfallet att det är en låg anspelning på 

känslor via nätet, istället tillfredställs den via direkt reklam och Telemarketing.  

 

När det gäller att ta reda på i vilken utsträckning företagen utnyttjar de 

kostnadseffektiva fördelarna. Kommer vi att titta på variabeln Internet som ett 

påklistrat komplement, det vill säga om Internet används som ett starkt komplement till 

andra kommunikationsstrategier eller om det används som ett svagt komplement. Att 

vara tillgänglig där kunden finns är något A-lotterierna värderar högt eftersom kunderna även 

kan hittas på nätet. Företagets målgrupp är medelåldern mellan 40- 50 år, men man upptäckte 

att den äldsta som använt tjänsterna via nätet var 89 år gammal därmed ser man att kundernas 

intresse för nättjänsterna börjat sprida sig i åldrarna. A- lotterierna lägger stor vikt i att 

hemsidan skall vara 100 % användarvänlig. Företaget använder kanalen 50 % till 

lottdragning, beställning av lotter och resterande 50 % är till för kundservice. Som kund kan 

man beställa hem lotterier men ingen betalning via nätet sker utan man får hem en faktura.   
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Företaget anser inte att deras produkter passar in på nätet i dags läget. Det är viktigare för A- 

lotterierna att titta på kundbeteendet och agera efter dess utveckling och preferenser samtidigt 

som det ska förankras i företagets sätt att utvecklas. Hemsidan är väldigt viktig för ett litet 

företag eftersom man med små medel ger företaget en professionell image. Som det redan 

fastställt använder företaget direkt reklam samt Telemarketing som är väldigt dyrt. Däremot 

har de försökt med billigare metoder såsom Banners, men insåg väldigt snabbt att produkten 

inte var lämpade för resultatet man fick av detta. A-lotterierna ser positivt på den teknologiska 

utvecklingen och de möjligheter som Internet erbjuder. A-lotterierna anser dock att 

sökmotorerna är viktiga idag, eftersom kunden finns överallt därmed är det viktigt som 

företag att erbjuda kunden alternativ. Enligt forskarna påvisar utfallet att A-lotterierna 

använder Internet som ett svagt komplement i dagsläget till de traditionella medierna eftersom 

produkterna och målgruppen inte riktigt passar in på nätet.  

 

För att ta reda på om vilka fördelar företagen erhåller i förhållande till konkurrenterna. 

Kommer forskarna att mäta variabeln svaga eller starka fördelar. Svenska spel upplevs 

inte som någon huvudkonkurrent eftersom de är alldeles för stora. Företaget anser att 

huvudkonkurrenten är Miljonlotteriet, eftersom de erbjuder liknande produkter. Även 

Postkodlotteriet och Bingolotto, som säljer veckolotter ses i vissgrad som konkurrenter. I och 

med tillgängligheten till en global marknad förekommer det många utländska konkurrenter 

bland annat Unibet. Men eftersom man endast har rätt till en 50 % återbetalning på vinst här i 

Sverige, är det svårt många gånger att konkurrera med de utländska konkurrenterna som följer 

andra lagar. A-lotterierna är konkurrenskraftiga i branschen eftersom de erbjuder Sveriges 

största miljonchans med 180 000 miljonchanser och har därmed ett unikt selling point, i 

förhållande till Triss exempelvis som erbjuder 1/ 2000 000. A-lotterierna anser att de sticker 

ut på det sätt att de erbjuder starka produkter och större odds på miljonchansen. Forskarnas 

empiriska undersökning visar ett utfall på att A-lotterierna använder starka fördelar i 

förhållande till konkurrenterna. 

 

För att upptäcka hur företagen kan erbjuda extra värde över de geografiska gränserna, 

kommer vi att undersöka graden av företagens aktivitet via nätet. Eftersom A- lotterierna inte 

anser att varken målgruppen eller produkten är lämpliga för en övergripande kommunikation 

på nätet, används hemsidan främst som kundservice. Man anser även att kundrelationen är ett 

starkt värde för kunden, men det upprätthåll främst per telefon. Företaget anser att det extra 
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värdet är en unik vinst på miljonchansen. Enligt forskarna visar utgången att A-lotterierna är 

ett reaktivt företag via nätet.  

 

Slutligen kommer vi att ta reda på i vilken graden av interaktivitet med kunderna som 

företagen upprätthåller. Variabeln vi kommer att mäta är låg interaktivitet (enkelriktad 

kommunikation) eller en hög interaktivitet (kretsloppskommunikation). A- lotterierna 

har ungefär 40 000 kunder runt om i Sverige, och anser att de har en väldigt god kundrelation. 

Kunderna är mycket lojala och har egna kundnummer med personliga forum på nätet. A-

lotterierna har även ökat på kundtjänsten för att bygga starkare band med kunderna för att 

bibehålla de lojala kunderna. Man är väldigt mån om sina kunder och kompenserar därmed 

vid klagomål, istället för att riskera ett dåligt rykte. Interaktiviteten är något som är viktigt för 

företaget, men den sker inte till största grad via Internet, det beror på att målgruppen inte är så 

aktiv via nätet (förutom att gå in på sin egen mail). Istället är kundservice per telefon där A-

lotterierna upprätthåller interaktiviteten med kunden. Eftersom intresset för 

Internetanvändningen har ökar, anser företaget att det blir allt viktigare att interagera med 

kunderna på nätet i större utsträckning. Enlig forskarna upprätthåller företaget en hög grad av 

interaktivitet med kunden och därmed upprätthålls en kretsloppskommunikation. 

6.3 Analys av SF-bokhandel 

För att ta reda på i vilken utsträckning företagen använder information för att påverka 

kunden, kommer vi att mäta variabeln graden av informationsbaserad påverkan. 

Bokhandeln marknadsför sig på två sätt; det ena är genom kundtidningen som delas ut fyra 

gånger per år, och via nätet. Företaget använder främst Internet plus tidningen för att 

kommunicera, det man inte kan hitta i tidningen, hittar man på Internet. SF-bokhandeln 

kommunicerar lite här och var. Företaget anser att det är svårt att se effekten av 

marknadsföringen på ett tydligt sätt, på så sätt att bokhandeln förstår vem som egentligen 

nappar på en annons eller dylikt. På grund av detta har bokhandeln varit försiktig i sin 

kommunikation. Det främsta verktyget som används är en tryckt katalog. SF- bokhandel finns 

även med på sökmotorer såsom; torget.se och stockholm.se. Företaget har även en stor 

ambition att komma med långt upp på Google. Företaget är försiktiga med sin marknadsföring 

på grund av att man inte vill påpacka kunden med information, därmed anser de att en tidning 

är bäst lämpad. VD.n motiverar att om bokhandeln inte fanns på nätet skulle de definitivt att 
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tappa kunder, eftersom människor idag har ändrat vanor. Vilket Forsberg (20051109) 

motiverar på följande sätt: ”Själv sitter jag framför datorn en stor del av dagen, det är ju den 

första sökhjälpen man vänder sig till för att söka information om det mesta. Sen är frågan om 

hur lätt det är om man kanske inte har en dator tillgänglig, eller om den är avstängd då 

kanske det gamla sätter att leta i gula sidorna är lättast och man väljer det. Som sagt det 

beror helt på situationen.” 

 

På hemsidan kan kunden vidare hitta information efter behov. Utfallet enligt forskarna för 

mängden informationsbaserad påverkan företaget använder sig av i sin kommunikation blir 

enligt analysen mycket. Eftersom bokhandeln använder sig av flera medier för att påverka 

kunden. Företaget använder sig även av mycket marknadsföring via sökmotorer. Hemsidan är 

även informationsrik.   

 

För att ta reda på hur pass mycket småföretagen lockar kunder, kommer vi att mäta 

variabeln graden av aktiv kundlockelse, med andra ord hög eller låg kundlocknings-

aktivitet. När det gäller målgruppen försöker bokhandeln att rikta in sig på ett smalt område. 

Vilket innebär att de generellt är intresserade av en yngre målgrupp, 13- 30 år som har ett 

intresse för ”fantasy”- och sciencefictionböcker. Bokhandeln kommer åt kundgruppen genom 

att dela och skicka en katalog för att påminna kunden på väg hem från skola eller jobb om 

butikens existens och om de senaste nyheterna. Enligt forskarna arbetar SF- bokhandeln aktivt 

med att locka kunder.  

 

En annan variabel vi kommer att undersöka är hur vida företagen anser att de kan 

locka kunderna på Internet. Katalogen som bokhandeln delar ut är inte billig och företaget 

hade gärna sparat pengarna men den ses som absolut nödvändig. Att locka kunderna på nätet 

upplevs som svårt för bokhandeln. VD:n uttrycker att det är till största del inte är möjligt att 

kommunicera endast med Internet utan det måste finnas ett komplement. Därmed kan 

forskarna konstatera att SF-bokhandeln anser, att locka kunder på nätet endast kan ske när 

man lockat kunden till nätet via traditionella medierna.    

 

För att skaffa sig kunskap om i vilken utsträckning kommunikationen via nätet skiljer 

sig från de traditionella principerna blir variabeln graden av hög eller låg anspelning på 

känslor via nätet relevant. Butiken är dock deras viktigaste försäljning och använder 
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Internet som ett sätt att få kunder till butiken. Anledningen till detta är främst för att 

marknadsföra butikens speciella atmosfär och därmed lyckas sälja ytterligare produkter som 

kunden kanske inte ser på nätet. Därmed blir utfallet enligt forskarnas empiriska undersökning 

att SF-bokhandeln har låg grad av känslomässig marknadsföring via nätet istället kommer den 

fram genom personlig kontakt i butiken. 

 

När det gäller att ta reda på i vilken utsträckning företagen utnyttjar de 

kostnadseffektiva fördelarna. Kommer vi att titta på variabeln Internet som ett 

påklistrat komplement, det vill säga om Internet används som ett starkt komplement till 

andra kommunikationsstrategier eller om det används som ett svagt komplement. 

Internet är ett starkt hjälpmedel generellt för småföretag eftersom många människor använder 

det för att leta information. Det enda problemet är att bokhandeln inte vet vart de ska synas. 

Företaget använder hemsidan till e-handel och uppdatering av information. Utfallet enligt 

forskarna påvisar att SF-bokhandeln använder varken Internet som ett starkt eller svagt 

komplement till de traditionella medierna på grund av en viss osäkerhet till var bokhandeln 

bör synas på nätet.  

 

För att ta reda på om vilka fördelar företagen erhåller i förhållande till konkurrenterna. 

Kommer forskarna att mäta variabeln svaga eller starka fördelar. SF-bokhandeln ser sig 

själva som unika då ingen har kopierat deras koncept. När det gäller pris framkommer det att 

bokhandeln ligga rätt bra till jämfört med konkurrenter. Skillnaden är att deras import av 

böcker är en heltidssyssla. Bokhandeln vill inte påstå att de är billigast men de är medvetna 

om att de har ett unikt urval som gör prissättningen mindre viktig. Platsen är även en stark 

konkurrensfördel för företaget. Enligt VD: n har man ingen fysisk konkurrent, däremot anser 

de sig konkurrera med ett antal e-bokhandlare. AdLibris och Amazon är deras största 

konkurrenter på Internet då de erbjuder liknande produkter. Bokhandeln är inte direkt 

engagerad i vad konkurrenterna gör eller sätter för priser. Istället är företaget väldigt 

fokuserad i utvecklingen av sitt egna koncept och anser att detta är den främsta 

framgångsfaktorn. I framtiden ser VD: n positivt på att öppna fler småbutiker. Vår empiriska 

undersökning har visat ett utfall på att SF-bokhandeln använder starka fördelar i förhållande 

till konkurrenterna. 
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För att upptäcka hur företagen kan erbjuda extra värde över de geografiska gränserna, 

kommer vi att undersöka graden av företagens aktivitet via nätet. Det unika konceptet är 

det främsta värdet bokhandeln anser att de erbjuder kunden. Företaget är måna om sitt goda 

rykte och vill skapa ett starkare band till sina kunder. De vill uppfylla detta genom en 

personlig kontakt med kunden, eftersom man inte anser att det är möjligt på samma sätt via 

mail. Forskarna anser att utgången visar att SF-bokhandeln är ett reaktivtföretag.  

 

Slutligen kommer vi att ta reda på i vilken graden av interaktivitet med kunderna som 

företagen upprätthåller. Variabeln vi kommer att mäta är låg interaktivitet (enkelriktad 

kommunikation) eller en hög interaktivitet (kretsloppskommunikation). Bokhandeln tror 

sig ha en bra kundkontakt. Eftersom man skickar mycket mail till stamkunderna. Butiken har 

en lista vid kassan där intresserade kan lämna sina uppgifter för önskad information via mail. 

Bokhandeln är väldigt försiktig med att tränga sig på kunder med oönskad mail och dylik. 

Aktiv kommunikationen är inte alls stor med kunderna via nätet eftersom hemsidan är mer till 

för att locka kunder till butiken för målgruppen som vistas där. Som ett litet företag är de 

medvetna om sin kundrelation och upprätthåller den främst i butiken. Forskarna menar att 

graden av interaktivitet med kunden är medelmåttigt då man inte kan utesluta en 

tvåvägskommunikation helt. Vi anser att SF-bokhandeln har en mer enkelriktad 

kommunikation.  
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Variabel AdLibris A- lotterierna SF- bokhandeln 

Informationsbaserad 
påverkan  
 
-Mycket information 
 
-Lite information  
 

-Mycket information, 
använder sig främst 
av mun till mun 
metoden, 
annonsering, TV 
reklam, Internet- 
marknadsföring, 
samt hemsidan 

- Mycket 
information,  
använder sig av 
direkt reklam,  
Telemarketing samt 
omfattande 
information på 
hemsidan. 
 

Mycket information, 
använder sig främst 
av tryckt katalog, 
diverse Internet-
marknadsföring, på 
hemsidan mycket 
produktinformation 

Anspelning på 
känslor via nätet 
 
-Hög grad 
 
-Låg grad 
 
 

- Låg grad av 
känslomässig 
marknadsföring via 
nätet. Tillfredställs 
främst via mun till 
mun metoden. 

-Låg grad av 
känslomässig 
marknadsföring via 
nätet. Tillfredställs 
genom direkt reklam 
så som telemarketing 
och bilagor. 
 

-Låg grad av 
känslomässig 
marknadsföring via 
nätet. Tillfredställs 
främst via personlig 
kontakt i butiken.  
 
 

Kundlockande 
aktivitet  
 
-Hög aktivitet 
 
-Låg aktivitet 
 
tillämpning på nätet
 
-Möjligt 
 
-Ej möjlig 

-Hög aktivitet, lockar 
kunden genom 
traditionella medier. 
 
 
 
-Ej möjligt. Svårt att 
locka kunden på 
nätet. Kombinerar 
kommunikations-
verktyg. 

Hög aktivitet, 
företagets målgrupp 
lockas genom 
traditionella medier. 
 
 
-Ej möjligt. 
Kombinerar 
kommunikations-
verktyg.  

- Hög aktivitet, delar 
ut tryckta kataloger 
på utvalda platser och 
personer. 
 
 
-Ej möjligt. 
Kombinerar 
kommunikations-
verktyg. 

Internet: påklistrat 
komplement 
 
-Starkt komplement  
 
-Svagt komplement 

-Starkt komplement 
till de traditionella 
medierna.   

-Svagt komplement i 
dags läget till de 
traditionella 
medierna, pga. 
målgrupp och 
produkt 

-Starkt komplement 
till de traditionella 
medierna. 

Fördel som stärker 
positionen  
 
- Svaga fördelar  
                   
- Starka fördelar 

-Erhåller starka 
fördelar.  
 

-Erhåller starka 
fördelar.  
 

-Erhåller starka 
fördelar.  
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Graden av aktivitet  
 
-Hög  aktivitet  
 
-Mindre hög 
(medium) 
 

-Hög aktivitet, 
Företaget reagerar 
snabbt på 
information från 
databaser. 

-Mindre hög aktivitet 
i dagsläget via nätet. 
Men det ökar. 
Hemsidan mer som 
en informationsbas 

-Mindre hög 
aktivitet. Hemsidan 
mer som en 
informationsbas om 
produkter. 
 

Graden av 
Interaktivitet  
 
-Hög interaktivitet 
(kretsloppskomm.) 
 
-Låg interaktivitet 
(enkelriktadkomm.) 
 

- Hög interaktivitet. 
Starka och direkta 
relationer med 
kunden 

-Hög interaktivitet. 
Stark kundservice via 
telefon samt till en 
viss grad via 
hemsidan och mail 

-Medelmåttig 
interaktivitet. 
Kommunikation sker 
främst i butiken till 
viss grad via mail. 
 
 



 72

7 Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet vi kommit fram till utifrån vår analys.  

 
Många småföretag använder Internet som ett strategiskt kommunikationsverktyg för att 

expandera och överleva den hårda globala konkurrensen. Men det är fortfarande många 

svenska småföretag som inte har kunskapen om hur de ska tillämpa verktyget.  

 

Därmed blir vårt syfte med denna undersökning att genom en fallstudie utvärdera tre 

expansiva småföretag i Stockholm som använder Internet för att effektivisera sin 

kommunikation. 

 

Analysen visar att Internet är ett viktigt verktyg för expansiva småföretag i Stockholm för att 

effektivisera sin kommunikation, på den globala marknaden.   

 

Utfallet av analysen visar att samtliga studieobjekt använder mycket information för att 

påverka kunden. Det framgår även att företagen använder Internet som det främsta verktyget 

för att sprida mycket information. Företagen ser vidare vikten av att vara tillgängliga för 

kunden i dagens informationssamhälle, där det blivit allt vanligare att kunden söker 

information på egen hand innan ett köpbeslut. Därmed är sökmotorerna en viktig strategi för 

dessa företag för att kunna nå ut till kunden över de geografiska gränserna. 

 

Företagen arbetar väldigt aktivt för att locka till sig kunder som det framkommer av analysen. 

Trots att Internet är ett billigt medel är alla tre företagen medvetna om att de inte kan 

segmentera sig via nätet, eftersom man inte kan styra konsumenten på samma sätt. Däremot 

använder de sig av ett traditionellt medium för att dra trafik till hemsida. På så sätt utnyttjar de 

billiga fördelarna på nätet i större utsträckning som ger dem effektivitetsvinster. AdLibris 

visar detta tydligt genom att finnas med i korta reklamkampanjer i tidningar och på TV för att 

ständigt påminna kunden om sin existens och driva henne till hemsidan där krutet sedan 

fokuseras på Internetmarknadsföringen och en klick bort från ”butiken”.   
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A-lotterierna använder sig av traditionella medier i större utsträckning, eftersom de inte anser 

att målgruppen är lika mottaglig för marknadsföringen på nätet ännu. I stället utvecklas 

kommunikationen på nätet i takt med målgruppens Internetanvändning. Men man ser en 

tydlig tillväxt av intresset för nättjänsterna. SF-bokhandeln däremot använder nätet för att 

marknadsföra sig men man är lite passiv eftersom man anser att marknadsförings-

ansträngningarna generellt är svåra att mäta. Företaget anser inte att man kan utesluta 

marknadsföringen på nätet om man vill vara konkurrenskraftig.  

 

Eftersom det är viktigt att anspela på känslor när företag kommunicerar, ansåg samtliga 

företag enligt analysen att det svårt att digitalisera känslor på nätet. För att tillfredställa den 

viktiga marknadsföringsfaktorn använder de sig av annan en form av kommunikation i 

samband till nätkommunikationen, såsom mun till mun metoden och direkt reklam.   

 

Utgången visar på att samtliga företag har starka konkurrensfördelar som ger de en betydande 

värdekedja. Det ger indikationer till vidare expansionsmöjligheter. Företag som har 

kostnadsfördelar har det lättare att överföra budskapet på nätet i och med prisjämförelsesidor. 

För de differentierade företagen är det däremot svårare för dem att kommunicera genom 

passande annonser via nätet som lämpar sig för produkterna. Det framkommer ur analysen att 

denna typ av företag anser att produkten och målgruppen är avgörande i vilken utsträckning 

man kan använda marknadsföring via nätet.  

 

A-lotterierna och SF-bokhandeln använder efter sin förmåga Internet som ett svagt 

komplement. Företagen använder medlet främst för att utöka kundservicen och stärka 

relationen till kunden. AdLibris satsar däremot på att utnyttja alla Internets fördelar när det 

gäller marknadsföring, detta anses som en stark indikation till deras snabbt växande 

framgång.  

 

Ett av tre företag visar sig vara aktiva, när det gäller att erbjuda extra värde via nätet. AdLibris 

som är det aktiva företaget kan därmed reagerar snabbt på kundbehov och attitydförändringar. 

Företaget arbetar med att samla in information om kunden via databaser och kan därmed öka 

kundens tillfredställelse. De reaktiva företagen måste däremot framhäva mervärdet på andra 

sätt och blir tvungna att arbeta hårdare för att tillfredsställa kunderna samt att det kostar mer.  
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Utifrån analysen kan vi konstatera att två av tre företag använder en kretslopps-

kommunikation. AdLibris använder sig av en mer Internetbaserad kommunikation med 

kunden, medan A-lotterierna har en mer personrelaterad kommunikation (direkt reklam, 

telemarketing). SF-bokhandeln ger ett utfall på att vara mer enkelriktad i sin kommunikation 

med kunden. Bokhandeln visar svaga tendenser i att variera kommunikation med sina kunder, 

eftersom den främst sker i butiken och man är passiv till att påpracka kunden med 

information. Resultatet pekar på att AdLibris och A-lotterierna har olika metoder att 

upprätthålla tvåvägskommunikationen. Detta har bidragit till att båda lyckats bevara lojala 

kunder som är viktigt för tillväxten. Även SF-bokhandel som använder sig av en enkelriktad 

kommunikation har loja kunder men främst på grund av företagets överlägsna fördel i att vara 

ensamma om sitt koncept.  

 

Undersökningen visar sammantaget att samtliga småföretag använder sig av Internet för en 

effektivare kommunikation, men i kombination med traditionella verktyg för att tillfredställa 

faktorer som inte går att digitalisera. Företagen använder Internet i olika utsträckning 

beroende på skilda faktorer. Men samtliga företagen anser att man inte kan utesluta 

kommunikationen via nätet om man vill expandera och överleva på lång sikt.   
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8 Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra slutsatser kring problemformuleringen. 

 

Problemet som vi har undersökt genomgående i studien är: 

Vilka faktorer är viktiga för småföretag när de använder Internet som ett 

marknadsföringsverktyg?  

 

Den globala konkurrensen har bidragit till att småföretag som vill växa måste trappa upp sin 

kommunikation via nätet och måste därmed utvidga sina kunskaper om verktyget Internet. 

Företagen är fortfarande tvungna att kommunicera med små medel vilket har gjort att Internet 

blivit ett viktigt verktyg att använda i deras överordnade marknadsföringsstrategi. Annars 

finns risken att de blir omkörda av konkurrenterna.     

 

Undersökningen visar ett flertal indikationer på att verktyget Internet måste användas i 

kombination till de traditionella medierna. En beroende faktor är svårigheten med att 

segmentera på nätet som blir en följd till varför företagen måste locka till sig kunderna genom 

traditionella medier. En viktig strategi blir därmed att företagen ska locka kunderna till 

hemsidan för att kunna använda sig av informationen från databaser som registrerats av 

besökarna. Med hjälp av informationen kan företagen både lättare och billigare upptäcka 

kundens värderingar, preferenser som utökar kunskapen om hur de ska förstärka sin 

kommunikation med kunden. Ett aktivt företag kan i större utsträckning erbjuda kunden ett 

mervärde över de geografiska gränserna, det skapas en stor möjlighet till större kundkrets och 

vidare goda förutsättningar för långsiktig tillväxt. 

 

Utfallet av undersökningen visar tydligt att samtliga småföretag kände sig beroende av att 

kommunicera med Internet, främst för de kostnadsreducerande fördelarna och sökmotorerna 

som bidragit till vinstökning. Även företagens tillgänglighet har drivit småföretagen till att 

vilja använda verktyget i större utsträckning i sin kommunikationsstrategi.  

 

Den känslomässiga faktorn är ytterligare en viktig faktor till varför en kombination av 

verktygen är av betydelse. Undersökningen har visat att den känslomässiga faktorn inte kan 
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tillfredställas digitalt, eftersom människan är en komplex varelse och måste tillfredställas via 

traditionella medier.  

 

Vi kan även dra slutsatsen att faktorer som produkten och till vilken målgrupp man vänder sig 

till är väsentliga för framgångsrik tillämpning av verktyget. Generellt söker sig människor till 

Internet för att utnyttja de kostnadsalternativ som erbjuds, till exempel via prisjämförelse-

sidor. Det påvisar starka indikationer till att det är lättare för företag som använder sig av 

kostnadsfördelar att expandera och kommunicera med hjälp av Internet. Differentierade 

företag har det däremot inte lika lätt eftersom det kan vara svårt att hitta passande 

marknadsföringsalternativ på nätet.         

 

En annan faktor att ta hänsyn till i dagens informationssamhälle är vikten av att företagen 

använder en dialog i sin marknadsföringskommunikation för den kräsna kunden. Genom att 

använda en billig och effektiv tvåvägskommunikation skapas lojala kunder och därmed har 

företaget större möjlighet att stå emot den globala konkurrensen. Däremot har ett utfall i vår 

undersökning påvisat att företag med starka unika koncept har en tendens till att växa trots sin 

användning av en relativ enkelriktad kommunikation. Men det finns tendenser som visar på 

att det kan blir svårt för företaget att behålla lojala kunder med en enkelriktad kommunikation 

om en konkurrent dyker upp med liknande koncept. Därmed kan vi dra slutsatsen av att 

Internet är det mest effektiva interaktiva mediet i dag och bör därmed inte underskattas för 

företag som vill fortsätta att expander när kunden idag är opålitlig.  
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9 Slutdiskussion 

I vår slutdiskussion kommer vi att belysa för- och nackdelar med undersökningen samt 

framtida studier.  

 

I våra djupintervjuer kan vi ifrågasätta respondenternas svar eftersom vi inte i förväg skickat 

ut frågorna. Därmed kan de ha varit mindre förberedda och kanske ha improviserat vissa svar. 

Vi var även medvetna om att respondenterna kan ha gett oss de svar de tror vi var ute efter, 

även detta kan ha påverkat metodens tillförlitlighet. Nu i efterhand kan man känna att man 

även velat göra en kvantitativforskning för att få ett mer rättfärdigt svar, där enkätfrågor 

skickas ut innan man gjort djupintervjuerna. Svaren för enkätundersökningen skulle därmed 

skapa en bättre grund för djupintervjuerna.     

 

Vi kan även tycka att det hade varit av relevans att belysa produktaspekten i ett sammanhang 

då småföretag väljer vilket medium att marknadsföra sig med. Både A-lotterierna och SF-

bokhandeln anser att produktaspekten spelar en avgörande roll i vilken utsträckning Internet 

kan användas.  

 

I samtliga intervjuer fick vi bred information, där viss del inte berörde studien men som vi 

ändå hade i baktanken under hela processen. Stefan Nilsson på D-Link till exempel upplyste 

oss med mycket god information kring Internetanvändningen i Sverige och hur den skiljer sig 

från den i USA. Han menade, trots att Internetanvändningen ökar bland svenskar så befinner 

vi oss inte i samma position som till exempel i USA. Där företagen är mycket mer aktiva och 

agerar mer när det gäller affärer och med sin kommunikation på nätet.  

 

Innan vi började med undersökningen hade vi läst mycket amerikansk press kring ämnet 

vilket påverkade vår bild av verkligheten. Där vi gick in med en viss syn på problematiken 

som visade sig vara helt annorlunda när vi studerade objekten. Vi anser därmed att vi även 

kunnat studera Internetkulturen i Sverige för att påvisa att svenska entreprenöriella småföretag 

fortfarande är försiktiga i sin användning av Internet som medium.   
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9.1 Framtida studier 

 
• Hur man strategiskt använder Internet för att påverka kunden i köpprocessen. 

 

• På vilket sätt differentierade företag ska använda Internet för att marknadsföra sig.  

 

• Hur olika Internetkulturer kan påverka tillväxttakten. 

 

• Tillväxtfaktorer för globala småföretag. 
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11 Bilaga 1. Frågor till intervjuerna 

1. Berätta kort om företaget, er verksamhet, när ni startade, antal anställda och hur 
mycket ni omsätter per år. 

2. Vilken befattning har ni? 
3. Vilket är det främsta marknadsföringsverktyget som ni använder er utav? 

- Varför och på vilket sätt tillämpas verktyget? 
4. Marknadsför ni er via Internet? 
5. När registrerade ni er hemsida, varför ansåg ni det vara viktigt? 
6. Vilka delar anser ni vara viktigast vid utformandet av en hemsida? 
7. Har ni någon specifik anställd som sköter utformning och uppdatering av hemsidan? 
8. Anser ni att ni har en god kundrelation och på vilket sätt upprätthåller ni denna? 
9. Hur viktigt tror ni det är att vara synlig på nätet? 
10. Använder ni er av e-handel? (plats som försäljnings-/marknadsförings kanal) 

- Om inte, Varför? 
11. Vem är er främsta konkurrent enligt er själva och varför? 
12. På vilket sätt skiljer ni er från era konkurrenter vad gäller marknadsföringen? 
13. Hur expanderar småföretag enligt er mening? 
14. Anser ni att Internet kan vara ett hjälpmedel till att småföretag lättare kan expandera? 
- genom att vara kostnadseffektiva, skapa mervärde och existera på en global marknad. 

15. Tycker ni att Internet har bidragit till större möjlighet till att förstärka er 
marknadsföring (exempelvis Word of mouth i diskussionsforum)? 

16. Tror ni att man idag kan ignorera den traditionella marknadsföringen och endast 
använda sig av Internet som marknadsföringsverktyg? (segmentering) 

17. Anser ni att det finns nackdelar med att inte marknadsföra sig på Internet? 
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12 Bilaga 2. Svar på e-mail intervju med AdLibris 

Mottagna den 7 november 2005, kl: 8:56. 

 

(Här ingår komplettering av information, 28/11, 29/11) 
 
1. Berätta kort om företaget, er verksamhet, när ni startade, antal anställda och hur 

mycket ni omsätter per år. 
 

Se bilaga 3 för svar. 
 

2. Vilken befattning har ni? 
 

Jag jobbar på marknadsavdelningen och som studentansvarig. 
 

3. Vilket är det främsta marknadsföringsverktyget som ni använder er utav? 
 

Mun till mun metoden. 
 
Varför och på vilket sätt tillämpas verktyget? 
 
Vi har upptäckt att detta är det oslagbart bästa sättet att marknadsförs sig. Viktigt är 
därför att hålla bra service och leva upp till eller överträffa det kunderna förväntar 
sig. En nöjd kund rekommenderar oss gärna vidare. (se även bilaga 3)  

 
4. På vilket sätt marknadsför ni er via Internet? 

 
Ja, när vi startade så marknadsförde vi oss nästan uteslutande vi Internet. Vi finns 
med på olika portaler, prisjämförelsesiter, söksidor, affiliatenätverk, bannerutbyte 
med diverse sidor. Idag gör vi kampanjer på olika sidor tex. DN.se, expressen.se. 
För oss fungerar Internet bra eftersom man endast med ett klick kommer in i vår 
butik.  

 
5. När registrerade ni er hemsida, varför ansåg ni det vara viktigt? 
 

Det var det första vi gjorde 1997. Det var av yttersta vikt eftersom vi är en 
Internetbokhandel och vår hemsida är vår ”butik”. (se bilaga 3) 

 
6. Vilka delar anser ni vara viktigast vid utformandet av en hemsida? 
 

Funktionalitet. Det som är absolut viktigast är att kunderna lätt hittar det de vill ha 
samt förstår hur de ska handla. Krångliga funktioner förvirrar bara kunden och 
kan bidra till att de söker sig till andra alternativ. Precis som för ett fysiskt företag 
är det viktigt för oss att vara lätt tillgängliga för kunden.(se bilaga 3)  

 
7. Har ni någon specifik anställd som sköter utformning och uppdatering av hemsidan? 
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Ja, vi har en butikschef. Det är viktigt eftersom AdLibris vill erbjuda kunden den 
främsta servicen eftersom konkurrensen är hård i denna bransch. 
 

8. Anser ni att ni har en god kundrelation och på vilket sätt upprätthåller ni denna? 
 
Ja, vi finns alltid tillgängliga via mail och under vissa tider även telefon. Vi svarar 
på frågor snabbt. Vi informerar kunderna fortlöpande när de lagt en order dvs. med 
orderbekräftelser, information om när paketet skickats osv. Vi har även nyhetsmail 
som skickas till de kunder som önskar få det. Databaser används för att fånga upp 
information om kunden. I och med detta kan vi effektivisera köparens beslut. (se 
även bilaga 3) 

 
9. Hur viktigt tror ni det är att vara synlig på nätet? 
 

Vi tror att det är viktigt att finnas med på sökordssiter samt på olika 
prisjämförelsesiter.  

 
10. Använder ni er av e-handel? (plats som försäljning-/marknadsförings kanal) 

Om inte varför? 
 

Ja, e-handel är det vi gör.  
 

11. Vem är er främsta konkurrent enligt er själva och varför? 
 

Bokus. Vi jobbar ganska lika. Från början var Bokus större än AdLibris men vi har 
växt om dem och är nu störst.  

 
12. På vilket sätt skiljer ni er från era konkurrenter vad gäller marknadsföringen? 

 
Vi har alltid varit väldigt kostnadsmedvetna och försiktiga och därför har vi gjort 
många små marknadsföringskampanjer och samarbeten istället för stora. Vi har 
varit privatägda och inte haft så mycket kapital medan Bokus alltid har haft stora 
investorer bakom sig.  

 
13. Hur expanderar småföretag enligt er mening? 
 

Vet ej. 
 

14. Anser ni att Internet kan vara ett hjälpmedel till att småföretag lättare kan expandera? 
a. genom att vara kostnadseffektiva, skapa mervärde och existera på en global 

marknad. 
 

Absolut. Ofta kostar det inte så mycket att synas på rätt ställen på Internet. Tror att 
fler och fler använder sig av Internet för att söka rätt på en vara eller tjänst. Då 
gäller det för företag att vara med på dess ställen. (se även bilaga 3) 

 
15. Tycker ni att Internet har bidragit till större möjlighet till att förstärka er 

marknadsföring (exempelvis Word of mouth i diskussionsforum) ? 
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Ja, vi finns ofta med på prisjämförelsesiter som den billigaste aktören samt på 
diskussionsforum där många rekommenderar oss.  

 
16. Tror ni att man idag kan ignorera den traditionella marknadsföringen och endast 

använda sig av Internet som marknadsföringsverktyg? (segmentering) 
 

Nej, inte om man vill nå en bred målgrupp. Beror lite på vad man har att erbjuda.  
Men vi använder oss av korta kampanjer genom TV, press och så vidare för att 

locka kunderna till hemsidan och satsa krutet på marknadsföringen där. (se även bilaga 3) 
           
  

17. Anser ni att det finns nackdelar med att inte marknadsföra sig på Internet?  
 

Absolut 
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13 Bilaga 3. Information från AdLibris 

 
 

 
 
 

Historien om AdLibris  
– eller hur man får in två miljoner böcker i en lägenhet i Vasastan 

 
I köket hemma hos Pär Svärdson satt fyra personer och funderade på vad man kunde sälja 
över internet. De skrev ner 100 idéer och sedan valde de den 101:a idén som kom upp – att 
starta en bokhandel över nätet. Året var 1997 och de fyra personerna var AdLibris grundare: 
Pär Svärdson, Fabian Fischer, Johan Arvidsson och Christian Lauritzén. De var då kollegor 
och konsulter på Accenture (dåvarande Andersen Consulting) och vana att fundera kring 
effektiva processer och automatisering. Idén som blev grunden till AdLibris var att sälja 
böcker på nätet till ett lågt pris men samtidigt ha hög kvalitet på servicen – och det skulle 
möjliggöras genom ett högeffektivt system, som de själva skulle bygga från grunden.  
 
 
AdLibris idag 
 
Entreprenörs- och ”gör det själv”-andan lever kvar och är karaktäristisk för AdLibris. De 
system vi arbetar i är de som grundarna byggt och de vidareutvecklas ständigt för att bli mer 
effektiva och för att kunna tillgodose anställdas och kunders önskemål.  
 
AdLibris är en renodlad internetbokhandel som idag sysselsätter 18 personer på kontoret i 
Stockholm och 20-40 personer vid logistikcentralen i Morgongåva. Vi är ett ”ungt” företag 
med en medelålder på drygt 30 år. Bland de anställda finns bl a litteraturvetare, ekonomer och 
tekniker och vi är organiserade funktionellt i avdelningar som sköter ekonomi, kundservice, 
marknadsföring, IT, teknik och logistik.  
 
På logistikcentralen möts böckerna som vi får från våra många leverantörer, packas noga och 
skickas sedan ut till kunderna. Där specialutrustar vi även böcker med t ex plast, signum och 
stöldskydd för bibliotekens räkning. 
 
AdLibris erbjuder  

- 30-50% lägre priser än den fysiska bokhandeln 
- Snabb leveranstid (normalt 2-5 vardagar)  
- Endast 19 kr i fraktkostnad per order oavsett antalet böcker  
- Över 2 miljoner titlar på hemsidan 
- Fullsortiment av svensk och engelsk student, fack- och skönlitteratur samt ett växande 

finskt sortiment 
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Vi säljer förutom vanliga ”fysiska” böcker även e-böcker (elektroniska böcker som laddas ned 
till datorn) och mp3-böcker (ljudböcker som laddas ned till datorn). 
 
Sedan årsskiftet ägs majoriteten av AdLibris av Bonnierkoncernen, men några av grundarna 
och de anställda har fortfarande kvar aktieposter i bolaget. Natur och Kultur står kvar som 
aktieägare med 10%.  
 
Det är tack vare våra låga marginaler som vi kan erbjuda ett lågt pris till våra kunder.  
Vår filosofi är att vara billigast men aldrig sälja med förlust.  
 
Sortiment och logistik 
 
AdLibris säljer alla slags böcker på hemsidan: fack- och kurslitteratur såväl som 
skönlitteratur. Vi köper böcker från de flesta förlag som finns i Sverige och från ett antal stora 
leverantörer utomlands. Sortimentet har successivt utökats genom att vi fått fler leverantörer 
och idag har vi ca två miljoner titlar till försäljning på hemsidan. Vi lagerför i princip själva 
inga böcker men genom snabba leveranser från förlagen kan vi ändå leverera fort, oftast inom 
någon eller ett par dagar. 
 
Artikeldatabasen uppdateras varje natt, då vi får status från våra leverantörer som visar om en 
bok finns tillgänglig, är tillfälligt slut eller har utgått.  
 
 

Så här lätt är det att handla hos AdLibris! 
 
1. Sök fram den bok du vill ha  
2. Klicka på ”Lägg i kundvagn”  
3. Klicka på ”Till kassan” när du har lagt de böcker du vill ha i kundvagnen 
4. Logga in/Fyll i dina kunduppgifter, användarnamn och lösenord och spara  
5. Välj betalsätt  
6. Bekräfta beställningen  
 
När du bekräftat beställningen skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. När ditt 
bokpaket skickats iväg från oss får du ytterligare ett e-post med mer information om 
leveransen. På Ditt konto på vår hemsida kan du dessutom alltid få information om lagda 
ordrar, och göra ändringar i aktuella ordrar. När paketet skickats kan man följa dess väg i 
posthanteringen och se när det kommit fram till servicestället. 
 

Kundservice 
 
Om du trots allt har frågor så kan du vända dig till vår kundservice dit du kan skicka e-post 
dygnet runt. Vi svarar på e-post varje vardag och vi har dessutom en telefonkundservice kl 
9.00-12.30. Kundservice hanterar flera hundra e-postmeddelanden per dag. 
 
 
Kunder 
 
Idag har AdLibris över 250 000 kunder. Genomsnittskunden är kvinna, bor i en storstad och 
är 40+. Vi säljer också till bibliotek och företag. Den största andelen kunder hos AdLibris är 
privatpersoner.  
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Marknadsföring och försäljning 
 
AdLibris har jobbat främst med marknadsföring på nätet men det senaste året även börjat 
marknadsföra oss via papperstidningar. Fokus för oss har alltid varit kostnadseffektivitet så 
marknadsföringen har varit ganska begränsad fram tills nu.  
 
Vi jobbar bland annat med nyhetsbrev mot olika kundgrupper. Det finns ett allmänt 
nyhetsbrev som går till större delen av kundstocken, och vi har även specialnyhetsbrev inom 
olika områden (t ex Data & IT, Barn & Ungdom och Deckare). Som kund hos AdLibris väljer 
du alltid själv om du vill ha nyhetsbrev, och förstås vilka områden du är intresserad av.  
 
Vi jobbar också med ett affiliateprogram där diverse hemsidor kan länka till oss och få 
provision när de skickar nya kunder till oss. Vi har också provat en del stortavlor i tunnelbana 
och på spårvagnar samt annonsering i morgonpress.  
 
Utveckling 
 

AdLibris Omsättning (Mkr) Vinst (Mkr) 

2001 36 0,5 
2002 79 5,0 
2003 129 8,9 
2004 190 12,1 

 
Internetbokhandlarna står för nästan 10% av den totala bokförsäljningen idag. AdLibris är den 
största nätbokhandeln idag och vår främsta konkurrent är Bokus (som är näst störst), men 
självklart följer vi även utvecklingen i den traditionella bokhandeln.  
 
På konsumentsajten www.cint.se (2005-05-21) byter konsumenter erfarenheter med varandra 
och betygsätter olika butiker, både fysiska och på nätet. Här får vi många kommentarer och ett 
mycket bra snittbetyg från våra kunder.  
 
Bokhandel Betyg Antal
AdLibris 4,4 386 
Amazon.co.uk 4,2 50 
Amazon.com 4,2 48 
Bokus 4,1 199 
Akademibokhandeln 3,3 15 

 
För mer branschfakta, se www.svb.se 
 
Framtiden 
 
Vi ser en stark tillväxt inom näthandeln som helhet och nätbokhandeln i Sverige är på väg att 
slå nätbokhandelns andel i USA, som just nu är 12%.  
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AdLibris förändras och förbättras ständigt. Just nu håller vi på att programmera om hela 
hemsidan för att få en bredare plattform att stå på och för att kunna möta kundernas ökade 
krav på service and sortiment.  
 
Vi tror att vi har lyckats så väl tack vare att vi hela tiden har haft ett tydligt internt 
kostnadsfokus tillsammans med en väl fungerande tjänst. Satsningen har legat på att utveckla 
en effektiv tjänst, snarare än på extern marknadsföring. Den enkla köpprocessen och de 
snabba leveranserna tillsammans med de låga priserna har lett till att vi fått många nöjda 
kunder. Våra kunder har sedan rekommenderat vår hemsida till nya kunder – vi skulle kunna 
säga att detta har varit vår mest framgångsrika kampanj hittills!  
 
För mer information, kontakta studentansvarig på AdLibris: 
 
Sofia Modig 
sofia@adlibris.com 
08-54 60 60 27 
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14 Bilaga 4. Svar på intervju med A-lotterierna, 

Mottagna den 22 november 2005, kl: 10:00. 

 

1. Berätta kort om företaget, er verksamhet, när ni startade, antal anställda och hur 
mycket ni omsätter per år. 

 
A-lotterierna startades 1943 och är en spelverksamhet som är inriktat på 
skraplotteri till kombinationslotteri och ägs av SSU socialdemokratiskt, deras 
premunationslotterna tjugo dragningar varje dag, de har 45 vinstmöjligheter på 
miljonvinster. De har även vinster på nätet.  De har ett dotterbolag i Göteborg Serpo 
och A-lotteri omsätter cirka 300 miljoner per år och verksamheten består totalt av 
24 anställda. (se även företagspresentation) 

 
2. Vilken befattning har ni? 
 

Webbansvarig/ redaktör 
 
3. Vilket är det främsta marknadsföringsverktyget som ni använder er utav? 

a. Varför och på vilket sätt tillämpas verktyget? 
 

I dagsläget använder vi DM i form av bilagor i tidningar och diverse utskick. 
Telemarketing, webben som är en liten del, används mer för service syften och 
information om företaget och dess produkter. 

 
4. Marknadsför ni er via Internet? 

 
Endast via hemsidan pga. att nätet idag är en känslig kanal pga. olika lagar. 

 
5. När registrerade ni er hemsida, varför ansåg ni det vara viktigt? 

 
Februari 2000 för A-lotterierna men man hade redan en hemsida 1999 som var en 
B variant. Man ansåg att det var viktigt för kundernas tillgänglighet av företaget 
mer för service än för marknadsföring. Nu är man mer aktiv i uppdatering och 
användning av hemsidan i marknadsförings syfte så väl som service. 

 
6. Vilka delar anser ni vara viktigast vid utformandet av en hemsida? 
 

Den ska vara 100 % användarvänlig, 50/50 användning som en kanal för 
lottdragningar, senaste spelen, beställning av lotter m.m. Man försöker segmentera 
målgrupperna genom olika länkar så som för gamla kunder, olika varianter av 
lotterier m.m. Målgruppen för företaget medelålder 40- 50 år, men man upptäckte 
att den äldsta som använt nät tjänsterna var 89 år gammal, så man menar på 
 A- lotterierna att Internet användningen börjar sprida sig i åldrarna och det är 
viktigt att finnas där våra kunder finns.   
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7. Har ni någon specifik anställd som sköter utformning och uppdatering av hemsidan? 
 

Ja, jag själv och får även hjälp av webbyrå som heter projektorn som man har god 
kontakt med. 

 
8. Anser ni att ni har en god kundrelation och på vilket sätt upprätthåller ni denna? 

 
Ja vi anser oss ha en väldigt god kundrelation där vi har 40 000 kunder runt om i 
Sverige. De är väldigt lojala och kunderna har egna kundnummer där de kan logga 
in sig och titta på personliga uppgifter, även kundtjänsten har ökat för att bygga 
starkare band med kunderna och fortsätta ha lojala kunder. Även hemsidan 
fungerar som en slags relation med kunden då vi har tävlingar där och 
besöksantalet på nätet växer hela tiden, idag har man cirka 30 000 besökare per 
månaden på hemsidan. Vi erbjuder våra kunder Sveriges största miljonchans 
180 000 miljonchanser och har därmed ett unikt selling point, i för hållande till triss 
exempelvis som har 1/ 2000 000. 

 
9. Hur viktigt tror ni det är att vara synlig på nätet? 

 
Det är väldigt viktigt att vara synlig på nätet, 1999 skrotade man den gamla 
hemsidan eftersom man kände att den var passé och att det var viktigt att satsa på en 
mer seriös image även på nätet då det har kommit att bli en viktig kanal och större 
omfång av användare, men då man har användare som är upp till 89 år prioriterar 
man att utvecklingen går framåt i samma takt som sina kunder (målgrupp) 
utvecklas i förhållande till teknologin.  

 
10. Använder ni er av e-handel? (Som försäljnings-/marknadsföringskanal) 

a. Om inte, Varför? 
 

Nej, i dagsläget använder man sig inte utav någon stor utsträckning av e- handel 
och betalning över nätet då man gjort en undersökning för hur stort intresset var för 
denna typ av handel och betalning, och resultatet av undersökningen gav ett lågt 
intresse bland kunderna. Man kan beställa hem lotter men ingen betalning via nätet 
sker utan man får hem en faktura. A-lotterierna har ingen egen försäljningsbutik 
utan säljer sina produkter via återförsäljare, men man kan dock beställa lotter via 
hemsidan.     
 

 
11. Vem är er främsta konkurrent enligt er själva och varför? 

 
- Svenska Spel, men ser inte de som riktigt en huvudsaklig konkurrent i dags läget 
då de är alldeles för stora, och erbjuder inte liknande produkter som a- lotteri 
- Miljonlotteri, är dock huvudkonkurrenten då de har väldigt lika produkter 
- Postkodslotteriet,  
- Bingolotto, månadsköp av lotteri och liknar därmed en viss produkt i företaget och 
är därmed i vissgrad en konkurrent. 
Sedan finns det många utländska konkurrenter, t.ex. Unibet kan komma att bli en 
stor konkurrent, Men då man har en 50 % återbetalning här i Sverige är det svårt 
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många gånger att konkurrera med de utländska som följer andra lagar för landet 
där företaget är registrerat.  

 
12. På vilket sätt skiljer ni er från era konkurrenter vad gäller marknadsföringen? 
 

A- lotterierna har Sveriges största miljonchans 180 000 miljonchanser och har 
därmed ett unikt selling point, i för hållande till triss exempelvis som har  
1/ 2000 000. Miljonlotteri, skraplotteri är väldigt lika i sin marknadsföring som oss i 
och med mycket liknande produkter. Men vi sticker väl ut på det sätt att vi har 
starka produkter och vi har större odds att vinna miljonchansen. 

 
13. Hur expanderar småföretag enligt er mening? 

 
Anser inte att jag är den rätta personen att fråga i och med att jag saknar utbildning 
inom området, men om jag själv skulle spekulera i detta så tror jag att det är oerhört 
viktigt med bra produkter, att man har något unikt som blir en stark och lång varig 
konkurrensfördel. Ett bra rykte är en stark fördel. Men man måste även använda 
sig utav men marknadsföringskanal som faktiskt passar produkten. 

 
14. Anser ni att Internet kan vara ett hjälpmedel till att småföretag lättare kan expandera? 

a. genom att vara kostnadseffektiva, skapa mervärde och existera på en global 
marknad. 

 
Ja absolut, nätet är ett snabbt medel, och just nu tycker vi inte att våra produkter 
passar in i denna form av snabbhet, det är viktigast att titta på kundbeteendet och 
agera efter dess utveckling och preferenser men som ändå ska förankras i företagets 
sätt att utvecklas. Men jag tror att det kan vara väldigt viktigt hjälpmedel eftersom 
man ska försöka finnas där kunderna finns. En hemsida är väldigt viktigt, men det 
är också lika viktigt att den är snygg än hemma gjorda varianterna som finns för 
många av just nu. Man kan ju idag med små medel ge företaget en push och se 
professionella ut utan att betala någon professionell att göra arbetet. Idag är 
sanningen att oavsett ålder så slår vi upp saker genom sökmotorerna för 
information och vi vet ju idag att ett företag som hamnar långt upp ökar sannolikt 
sin omsättning med raketfart.  

 
15. Tycker ni att Internet har bidragit till större möjlighet till att förstärka er 

marknadsföring (exempelvis Word of mouth i diskussionsforum)? 
 

Ja de senaste åren har man märkt en stor skillnad av hur intresset har ökat för 
tjänster på nätet, men vad gäller word of mouth tror jag är mer viktigt för de minde 
målgrupperna, och eftersom våra stora målgrupper befinner sig mellan 40- 50 
åringar, så är det inte mycket diskussionschatt och dylikt vi vill skapa vårt goda 
rykte på, utan istället kompenserar vi mycket med våra kunder vad gäller vissa 
behov, när något går fel och på så vis skapa ett bättre förhållande med våra kunder, 
eftersom vi är väldigt måna om dessa då vi anser att det är kunderna som styr vår 
verksamhet, med andra ord utan kunder ingen verksamhet. Men då företagets 
målgruppen har en medelålder på 40- 50 år, har man upptäckte att många inte är så 
aktiva via nätet, förutom att gå in på sin egen mail. 
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16. Tror ni att man idag kan ignorera den traditionella marknadsföringen och endast 
använda sig av Internet som marknadsföringsverktyg? (segmentering)  

 
Ja, om man har en produkt som riktar sig till en ung publik. Playstation har ju en 
väldigt fokuserad nätbaserad marknadsföring, visst har de lite tidningar också men 
främst via nätet. Men jag tror även spel på nätet som riktar sig till en ung målgrupp 
mellan 20- 40 med en snabb produkt som fungerar via nätet så tror jag absolut att 
man kan endast använda sig av nät marknadsföring. För det vi satsar på är ju 
främst DM och Telemarketing men det är väldigt dyrt, vi har testat Banners men 
insåg väldigt snabbt att produkten ej var lämpad för resultatet man fick av detta. 
För övrigt tror jag att det kan vara svårt att segmentera sig på nätet för att dra till 
sig kunder, som sagt beror det på produkten. Däremot anser jag att man på 
hemsidan kan segmentera målgrupperna ytterligare i form av olika länkar, såsom 
för gamla kunder, för olika varianter av lotterier med mera. 
 

 
17. Anser ni att det finns nackdelar med att inte marknadsföra sig på Internet?  

 
Jag ser endast positivt på den teknologiska utvecklingen och de möjligheterna som 
Internet erbjuder, jag hoppas på snabbare och bättre utveckling. Sökfunktionen är 
väldigt viktig idag då kunden finns överallt idag inte bara på hemma markanden 
utan globalt och därmed är det viktigt som ett företag att erbjuda kunden alternativ. 
Idag tillämpar vi detta och visar upp resultat på lotterierna på textev, nätet, 
tidningar etc. men också med hjälp av sitt kundnummer kan man direkt hitta det 
man söker och allt är mycket enklare via nätet.  
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15 Bilaga 5. Svar på intervju med SF-bokhandeln 

Mottagna den 9 november 2005, kl: 15:00. 

 

1. Berätta kort om företaget, er verksamhet, när ni startade, antal anställda och hur 
mycket ni omsätter per år. 

 
Vi startade 1991 med en liten butik i Gamla stan och en i Göteborg. Även en butik 
på Internet. 1/6 av vår omsättning idag är per post vilket innebär att 5/6 av 
omsättningen får vi genom att vi har dessa två butiker. Idag är vi ungefär 22 
heltidsanställda. (se även hemsidan) 

 
2. Vilken befattning har ni? 

 
Jag är VD kan man säga. Vi är ett Aktiebolag som ägs av fyra delägare och det är vi 
som har varit med ända från starten. Själv sköter jag om de mest utåtriktade 
frågorna såsom ekonomi och marknadsföring. 
 

3. Vilket är det främsta marknadsföringsverktyget som ni använder er utav? 
 

Vi marknadsför oss på två sätt: det ena är genom vår kundtidning som ges ut fyra 
gånger per år. Kostnaden för denna är ungefär en halv miljon i tryck plus diverse 
småkostnader. Tidningen skickas främst ut till våra ”stamkunder” och de som vi 
har i vårt adressregister, sedan gör vi vad vi kan för att samla in e-mail adresser i 
butiken. Vi kan därför säga att vårt främsta marknadsföringsverktyg är Internet 
plus vår tidning. Eftersom vi ser det så att: ”Det man inte kan hitta i tidningen, 
hittar man på Internet.” Butiken är den viktigaste försäljningskanal och därmed 
har vi valt att flytta till en större lokal än den ursprungliga butiken som blev för 
liten när vår försäljning ökade. Platsen är perfekt då Gamla stan är ett ställe med 
många specialiserade små butiker, vi valde att stanna i Gamla stan då vi ansåg att 
platsen passade oss utmärkt och det är ju bästa stället på sommaren (mycket 
turism). 
 

4. Marknadsför ni er via Internet? 
 

Vi försöker vara synliga lite här och var. Det är svårt att se effekten på ett tydligt sätt 
av vem som egentligen nappar på t.ex. en annons eller dylikt. Därför har vi varit lite 
försiktiga både med att annonsera i andra medier och på även på nätet. Däremot är 
vi med på sökmotorerna; torget.se och stockholm.se, annars har vi inte direkt haft 
någon större ambition förutom att vi har en stor strävan att få komma med i Google.  
 

5. När registrerade ni er hemsida, varför ansåg ni det vara viktigt? 
 
Vår hemsida registrerades 1995 och var då 2.a bland alla bokhandlar. Anledningen 
till att det var viktigt att ha en hemsida var främst för att vi hade ett förflutet inom 
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databranschen och ville självklart vara först. Butiken i Gamla stan är vår viktigaste 
försäljning men Internet använder vi för att locka kunderna. 

 
6. Vilka delar anser ni vara viktigast vid utformandet av en hemsida? 

 
Enkel och informationsrik. 

 
7. Har ni någon specifik anställd som sköter utformning och uppdatering av hemsidan? 
 

Vi har en specifik person som har hand om redigering och uppdatering av vår 
Internetsida och tidning. 
 

8. Anser ni att ni har en god kundrelation och på vilket sätt upprätthåller ni denna? 
 

Vi hoppas verkligen att vi har en bra kundkontakt. Vi har många stamkunder och vi 
skickar naturligtvis mail till de som är intresserade eller ber om det.  När det gäller 
kundgrupp riktar vi oss in på ett smaltområde, generellt är vi mest intresserade av 
yngre, 13- 30 år som är intresserade av ”fantastik” böcker, alltså böcker med 
fantastiskt innehåll. Eftersom vi anser att om man har ett intresse för detta kan man 
även hitta andra bra saker här hos oss. I början när vi startade vår hemsida var det 
mest ”datanördar” som var intresserade, idag är det lite mer annorlunda då det inte 
bara är dataintresserade människor som surfar på nätet. Det extra vi erbjuder våra 
kunder är den speciella atmosfären i butiken och det unika konceptet. 
 

9. Hur viktigt tror ni det är att vara synlig på nätet? 
Visst är det viktigt att vara synlig. Dataintresset omfattar en stor del av våra 
konsumenter vi vill åt. Även om v inte sålde på nätet skulle vi ha kvar hemsidan, det 
är en självklarhet. 

 

10. Använder ni er av e-handel? (som försäljnings-/marknadsföringskanal) 
a. Om inte, Varför?  

 
1/6 del av omsättningen är som sagt genom Internet. 

 

11. Vem är er främsta konkurrent enligt er själva och varför? 
Generellt är det ingen som kopierat vårt koncept, därför anser vi oss som rätt unika. 
När det gäller priser tycker jag att vi ligger rätt så bra till jämfört med andra. 
Skillnaden är att import av böcker är vår heltidssyssla, man kan inte säga att vi är 
billigast men vi är unika för vårt urval. Vi kan inte säga att vi har någon direkt 
konkurrent generellt sätt däremot på Internet kan vi absolut inte konkurrera med 
Adlibris som är ett rent e-handelsföretag. Därför kan jag säga att Adlibris och 
Amazon är våra största konkurrenter på Internet. 

 

12. På vilket sätt skiljer ni er från era konkurrenter vad gäller marknadsföringen? 
Nej vi sneglar inte direkt på vad konkurrenterna gör eller sätter för priser. Man kan 
varken blunda eller engagera sig för mycket i allt de gör. 
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13. Hur expanderar småföretag enligt er mening? 
Vi har expanderat, det var då vi flyttade från de mindre lokalerna till ungefär fyra 
gånger så större. Anledningen till flytten berodde framförallt på att vi hade mer 
kunder. I framtiden kanske man kan öppna fler småbutiker, man vet aldrig det 
beror helt på.  

 

14. Anser ni att Internet kan vara ett hjälpmedel till att småföretag lättare kan expandera? 
- genom att vara kostnadseffektiva, skapa mervärde och existera på en global marknad.  
 

Det är viktigt med Internet eftersom många använder det för att hitta information 
om vad som helst. Det är ett starkt hjälpmedel. Problemet är egentligen vart man ska 
synas.  

 

15. Tycker ni att Internet har bidragit till större möjlighet till att förstärka er 
marknadsföring (exempelvis Word of mouth i diskussionsforum)? 
Själva gör vi inget men det förekommer. Det är många kunder som dykt upp då de 
hört talas om oss genom andra och visst word of mouth är väldigt viktigt för oss. Att 
det kan vara negativt det kan det säkert men det är inget vi berörs av idag. Vi vet ju 
om att det finns företag som har anställda som skriver bra saker om det egna 
företaget för att locka till sig kunder. Vi är rädda om vårt goda rykte och vill därmed 
skapa ett band till våra kunder med en personlig kontakt som inte anses vara möjlig 
på samma sätt via mail. 

 

16. Tror ni att man idag kan ignorera den traditionella marknadsföringen och endast 
använda sig av Internet som marknadsföringsverktyg? (segmentering) 
Nej, men kanske om man är ett renodlat företag inom databranschen. Men ska man 
vända sig till allmänheten är det viktigt anser jag att man använder sig av Internet 
och ett traditionellt marknadsföringsverktyg. Det beror på vad man är för person, 
vissa vänder sig inte alls till Internet medan andra gör det. Vissa människor gillar 
att bli på prackade information och då passar en tidning de kan läsa på väg till 
jobbet alldeles utmärkt, detta passar vår målgrupp. Till den största delen funkar det 
inte med bara Internet det måste finnas ett komplement. Relationen med kunden via 
nätet är inte alls stor eftersom hemsidan är mer till för att locka kunder till butiken 
för målgruppen som vistas där. 
 

17. Anser ni att det finns nackdelar med att inte marknadsföra sig på Internet?  
Ja, vi skulle definitivt tappa kunder. Generellt har man ändrat vanor. Själv sitter jag 
framför datorn en stor del av dagen, det är ju den första sökhjälpen man vänder sig 
till för att söka information om det mesta. Sen är frågan hur lätt det är om man 
kanske inte har en data tillgänglig eller om den är avstängd då kanske det gamla 
sättet att leta i gula sidorna är lättast och man väljer det. Som sagt det beror helt på 
situationen.  
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16 Bilaga 6. Frågor till D-link 

1. Berätta kort om företaget, er verksamhet, när ni startade, antal anställda och hur 
mycket ni (omsätter per år). 

2. Vilken befattning har ni? 
3. Vilket är det främsta marknadsföringsverktyget som ni använder er utav? 

a. Varför och på vilket sätt tillämpas verktyget? 
4. Marknadsför ni er via Internet? 
5. Vilken är er främsta målgrupp? 
6. När registrerade ni er hemsida, varför ansåg ni det vara viktigt? 
7. Vilka delar anser ni vara viktigast vid utformandet av en hemsida? 
8. Har ni någon specifik anställd som sköter utformning och uppdatering av hemsidan? 
9. Anser ni att ni har en god kundrelation och på vilket sätt upprätthåller ni denna? 
10. Hur viktigt tror ni det är att vara synlig på nätet? 
11. Använder ni er av e-handel? (Som reklam eller främst försäljning) 

a. Om inte, Varför? 
12. Vem är er främsta konkurrent enligt er själva och varför?  
13. Finns det något litet företag som ni tror skulle kunna växa inom er bransch? 
14. På vilket sätt skiljer ni er från era konkurrenter vad gäller marknadsföringen? 
15. Vilka faktorer bidrog till att ni har kunnat expandera och växt? 
16. Hur ser ni på Internet som ett hjälpmedel för er marknadsföring? 

a. genom att vara kostnadseffektiva, skapa mervärde och existera på en global 
marknad. 

17. Hur ser ni på småföretagare i samma bransch, när det gäller konkurrens. Känner ni av 
någon konkurrens? 

18. Anser ni att Internet kan vara ett hjälpmedel till att småföretag inom er bransch lättare 
kan expandera?  

19. Tycker ni att Internet har bidragit till större möjlighet till att förstärka er 
marknadsföring (exempelvis Word of mouth i diskussionsforum) ? 

20. Tror ni att man idag kan ignorera den traditionella marknadsföringen och endast 
använda sig av Internet som marknadsföringsverktyg? 

21. Anser ni att det finns nackdelar med att inte marknadsföra sig på Internet?  
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17 Bilaga 7. Svar på intervju med D-Link  

Mottagna 15 november 2005, kl: 10:00. 

 
1. Berätta kort om företaget, er verksamhet, när ni startade, antal anställda och hur 

mycket ni omsätter per år? 
 

Organisationen i Sverige ansvarar för marknadsföring och kundstöd på den 
svenska marknaden. D-Link Sweden är en del av D-Links nordeuropeiska 
organisation med bas i Stockholm. Lager och orderadministration för hela Europa 
sköts via ett logistikcentrum vid Heathrow flygplats utanför London. 
Startade 1986, i världen har vi 1600 anställda i företaget. Vi är världens största 
Taiwanesiska företag, organiserade i olika delar av välden. Omsätter en miljard 
dollar per år. D-Link har ingen produktförsäljning utan allt går genom grossister. 
D-Link sysslar med marknadsföring och kundsupport på den svenska marknaden. 
Har fabriker i Asien. Tre affärsområden. Huvudkontoret ligger i norra Europa.(För 
mer information se hemsidan) 

 
2. Vilken befattning har ni? 

 
Jag är marknadschef för D-Link i Norden. 

 
3. Vilket är det främsta marknadsföringsverktyget som ni använder er utav? 

a. Varför och på vilket sätt tillämpas verktyget? 
 

Vi lägger inte stor fokus på Internetannonsering, eftersom vi vet att tyngden ligger 
på print. Vi vill synas där folk förväntas att se oss, ex. IT tidningar. Sedan beror det 
även på i vilket land vi ska marknadsföra oss. I Norge annonserar vi på digi.no som 
är en IT-sajt. Vi anser att det finns bättre verktyg på Internet för att kunna mäta 
respons än när det gäller print.  

 
4. Marknadsför ni er via Internet? 
 

Word of mouth viktigt för oss som vi kompletterar med Web, PR och annonsering. 
Våra partners är väldigt viktiga eftersom de gör jobbet och ser till att vi säljer. 

 
5. Vilken är er främsta målgrupp? 
 

Företagets målgrupp är väldigt breda i sitt sortiment. Vi säljer mycket 
konsumentbaserade produkter, därav 70% mot konsument och småföretag.   

 
6. När registrerade ni er hemsida, varför ansåg ni det vara viktigt? 
 

Hemsidan registrerade vi ca: 1995/-96. Före IT- bubblan. 
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7. Vilka delar anser ni vara viktigast vid utformandet av en hemsida? 
 

Produktinformation, att kunden hittar den information de behöver. Mycket viktigt 
är även: konsumentupplysning, kampanjer och specialpriser, eftermarknadsarbete, 
support information. 

  
8. Har ni någon specifik anställd som sköter utformning och uppdatering av hemsidan? 
 

Ja , webbmaster. 
 
9. Anser ni att ni har en god kundrelation och på vilket sätt upprätthåller ni denna? 
 

Vi månar väldigt mycket om vår kundrelation.  
 
B2C – bra relation  B2B- Partnerskap 
 
 

 
 
 
 

Push  
 
 
Merchandiser som åker           Push och Pull 
Runt till butiker, ser till 
att det finns brochyrer.  Kunder och småföretag 
 
 
10. Hur viktigt tror ni det är att vara synlig på nätet? 
 

Det handlar om att ha ett känt varumärke. Det blir då mindre viktigt att ha en stor 
grej på Internet för att driva trafik till oss. Vi marknadsför oss inte så mycket på 
nätet här i Sverige då detta inte har givit de resultat man önskat. Däremot kan det 
vara ett behov i andra länder.  
 

11. Använder ni er av e-handel? (Som reklam eller främst försäljning) 
a. Om inte, Varför? 
 

Har ingen e-handel i Sverige. Anser att det är viktigt att ha god relation med våra 
partners. Detta för att man i Sverige är konstruktiv och partners är negativa på 
andra konkurrenter, vilket innebär att företagets trovärdighet minskar vid e-handel 
då partners inte vill konkurrera på detta sätt.  I USA är det däremot ok. Då man i 
USA kommit längre inom Internetaffärer. Det handlar därför om att vara tydlig.  

 
12. Vem är er främsta konkurrent enligt er själva och varför? 
 

Vi har inga direkta konkurrenter då vi har ett brett och unikt produkt sortiment. Man 
kan ändå säga att dessa är våra konkurrenter om vi måste nämna några. 

Återförsäljare 

Ex. Onoff 
Återförsäljare:  

Små lokala till stora 

Martinsson, WM-data
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B2C – Netgare och Linksys. 

 
B2B – Cisco, 3com och HP. 

   
13. Finns det något litet företag som ni tror skulle kunna växa inom er bransch? 
 

Nej, det är inte möjligt på denna typ av volymmarknad. Idag är det tuff konkurrens 
(priskrig), småföretag köps oftast upp. Ett exempel är 3micro som är ett litet företag 
som nischat sig. Jobbar med specifika produkter mot specifik målgrupp. 

 
14. På vilket sätt skiljer ni er från era konkurrenter vad gäller marknadsföringen? 
 

De flesta konkurrenterna är relativt traditionella, vi med. Man gör inte så vågade 
grepp, eftersom man inte har pengar. Vi arbetar mycket med smarta sätt genom 
partners medan andra som hp till exempel syns överallt. 

 
15. Vilka faktorer bidrog till att ni har kunnat expandera och växt? 
 

Rätt teknik, rätt pris vid rätt tillfälle och lätt använda produkter. Vi har även bra 
branschstandard till ett bra pris.   

 
16. Hur ser ni på Internet som ett hjälpmedel för er marknadsföring? 

a. genom att vara kostnadseffektiva, skapa mervärde och existera på en global 
marknad. 

 
Vi vill påstå att vi blivit mer åtkomliga och rörliga, innan var vi statiska. 2001 insåg 
vi att Internet var ett viktigt medel. Därför startade vi en paneuropeisk hemsida och 
ändrade varumärket för att ge en känsla av design, look och feeling. 

 
17. Hur ser ni på småföretagare i samma bransch, när det gäller konkurrens. Känner ni av 

någon konkurrens? 
 

Det är svårt att konkurrera i samma bransch, eftersom företagen bara blir större 
och större genom att gå ihop. Men vi vet att det finns småföretag som är specifika 
inom en viss produkt, men det är inget som går att konkurrera med våra produkter. 

 
18. Anser ni att Internet kan vara ett hjälpmedel till att småföretag inom er bransch lättare 

kan expandera?  
 

Jag anser att det är ett bra medel för småföretag som måste arbeta med knappa 
resurser. Internet är ett billigt medel som de bör använda starkt. Det finns bra 
exempel på småföretag som expanderat med hjälp av Internet. Men småföretag 
måste ofta komplettera sin marknadsföring via nätet eftersom Internet är ett är ett 
generellt medel och småföretag är specifika. Man kan ju inte styra kunden på 
samma sätt om man ska nå en bred kundkrets. Stora företag är ofta internationellt 
etablerade och är då ofta kända för en stor allmänhet.  
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19. Tycker ni att Internet har bidragit till större möjlighet till att förstärka er 
marknadsföring (exempelvis Word of mouth i diskussionsforum) ? 

 
Sverige är inte lika mogen marknad vad gäller Internet, därför marknadsför vi oss 
främst via partners. 

 
20. Tror ni att man idag kan ignorera den traditionella marknadsföringen och endast 

använda sig av Internet som marknadsföringsverktyg? 
 

Det beror på, ett nytt företag måste tala om att det finns. Internet är för stort för det. 
En kombination är ett måste för att dra intresse och trafik till sin hemsida.  

 
21. Anser ni att det finns nackdelar med att inte marknadsföra sig på Internet? 
 

För oss är Internet viktigt som imageskapande. Det handlar om vad man vill visa, och 
vill man visa att man är modern och hänger med så är det viktigt med Internet. Vidare 
beror det också på vilken bransch det handlar om.  


