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Abstrakt	  
 
Titel: Digital marknadsföring – framväxten av nya verktyg för marknadsföring 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Jimmy Gyllenskepp & Jacob Jönsson 
 
Handledare: Akmal Hyder 
 
Datum: 2014 – september 
 
Syfte	  Syftet med arbetet är att söka förståelse för utvecklingen från traditionell till digital 
marknadsföring samt att analysera hur företag praktiskt arbetar med detta. 
 
Metod: Studien använder en kvalitativ metod och data har inhämtats från både primära och 
sekundära källor. Empirin har samlats in genom 10 intervjuer, vilket har analyserats med hjälp 
av teori och det har sedan lett till studiens slutsatser. 
 
Resultat & slutsats: Studien visar varför det finns en övergång från traditionella 
marknadsföringsmetoder till digitala marknadsföringsmetoder, hur de kompletterar varandra 
och vilka verktyg som främst används av företagen i studien. 
 
Förslag till fortsattforskning: Facebook-annonsering, mätinstrument, SEO och Web 3.0. 
Dessa termer går att arbeta vidare med och det är något som vår studie har påvisat vara 
viktigt. 
 
Uppsatsens bidrag: I vår studie bidrar vi till en förståelse av vägen från de traditionella 
marknadsföringsmetoderna till de digitala marknadsföringsmetoderna. Vi visar att det ena inte 
utesluter det andra utan att de kompletterar varandra. Studien belyser de olika verktygen 
företagen använder för en framstående digital marknadsföring. 
 
Nyckelord: Traditionell marknadsföring, digital marknadsföring, sociala medier, 
marknadsföringsmix, Web 2.0, sökoptimering 
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Abstract	  
 
Title: Digital marketing – the emergence of new marketing tools 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Jimmy Gyllenskepp & Jacob Jönsson  
 
Supervisor: Akmal Hyder 
 
Date: 2014 - September 
 
Aim: The purpose of this study is to seek an understanding of the development from 
traditional to digital marketing and to analyze how it´s done in practice. 
  
Method: The study uses a qualitative approach and data was collected from both primary and 
secondary sources. The empirical data were collected through 10 interviews, which have been 
analyzed using the theory and it has led to the study's conclusions. 
 
Result & Conclusions: The study shows why there is a shift from traditional marketing 
methods to digital marketing methods, how they complement each other and what tools that 
are mainly used by the companies in the study. 
 
Suggestions for future research: Facebook advertising, measuring instruments, SEO and 
Web 3.0. These terms have a potential for future research and it's something that our study has 
shown to be important. 
 
Contribution of the thesis: In our study, we contribute to an understanding of the way from 
the traditional marketing methods to the digital marketing methods. We show that the one 
does not exclude the other, but that they are complementary to eachother. The study 
highlights the various tools used by companies for a prominent digital marketing. 
 
Key words: Traditional marketing, digital marketing, social media, marketing mix, Web 2.0, 
SEO 
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Förord	  
 

Vårt intresse för marknadsföring och den digitala marknadsföringen var något vi fick 

möjligheten att skriva om i denna uppsats, vilket vi är glada för att vi fick möjlighet att göra. 

Vi hoppas få användning av den ökade förståelsen om den digitala marknadsföringen och hur 

företagen använder den i dag. 

 

Vi vill därmed börja med att tacka alla personer som vi fick möjlighet att intervjua, vi 

uppskattar ert intresse av att ni både avsatte tid och energi att göra denna uppsats möjlig. Vi 

vill även tacka vår handledare Akmal Hyder för ett bra stöd genom uppsatsens arbetsprocess. 

 

Slutligen vill vi även tacka vänner och familj för ert kontinuerliga stöd. 

 

 

Gävle den 1 september 2014 

 

Jimmy Gyllenskepp & Jacob Jönsson 
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1.0	  Inledning	  
I detta kapitel ger vi en introduktion om varför det valda ämnet behandlas. Vi kommer i 

kapitlet att tillhandahålla bakgrunden till de olika problemområden uppsatsen berör. Det 

följs av syftet, forskningsfrågorna, avgränsningar, begrepp och disposition över uppsatsen. 

1.1	  Bakgrund	  
“What we commonly think of as “marketing” has gone through fundamental change over the 

past decade, shifting from a narrow managerial/organizational focus to a much broader 

definition that acknowledges marketing’s role in other institutional contexts and in society in 

general” (Wymbs, 2011). 

 

Forskare insåg för många år sedan att det fanns begränsningar i den traditionella 

marknadsmixen (Ford & Leonidou, 2013). Coviello, Brodie och Munro (1997) menar att i de 

senare decennierna funnits diskussioner i litteraturen inom marknadsföring huruvida man ska 

arbeta med marknadsföring. Van Waterschoot & Van den Bulte (1992) och Kotler (2010) 

menar att den tidigare diskussionen handlade mestadels om marknadsmixen med de fyra P:na 

och användningen av dessa.   

 

Srivastava (2012), Grönroos (1994) och Chea, Bui & Luo (2012) menar att marknadsmixen 

upprättades i en tid som dominerades av fysiska produkter, fysisk försäljning och 

massmarknadsföring. Marknadsföringsmixen med de fyra Pn:a har varit det mest framstående 

inom traditionell marknadsföring (Kalyanam & McIntyre, 2002; Chea et al., 2012; Grönroos, 

1994). Detta ramverk upprättades under en tidsperiod på 1950-talet vid introduktionen av TV 

(Kalyanam & McIntyre, 2002). Grönroos (1994) och Gummeson (1994) har dock hela tiden 

argumenterat för att denna form av marknadsföring är föråldrad och att företagen istället bör 

fokusera på att skapa och upprätthålla relationer med kunderna. Constantinides (2002) och 

Dominici (2009) anser att marknadsmixen är det vanligaste ramverket inom traditionell 

marknadsföring och idag anser han att det är ett ramverk som inte är applicerbart vid digital 

marknadsföring på grund av vissa begränsningar. 

 

Marknadsföring har två huvudsakliga metoder, traditionell respektive digital (Salehi, Mirzaei, 

Aghaei & Abyari, 2012). Det finns idag en diskussion om att marknadsföringsmixen behöver 

förnyas och utvecklas samt att det bör inkludera de olika nya komponenter som den 
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teknologiska utvecklingen bidragit till (Kalyanam & McIntyre, 2002; Srivastava, 2012). Det 

är en viktig fråga för företag hur traditionell marknadsföring kan förändras så att de nya 

aspekterna av digitalisering kan integreras i den nya marknadsföringen. 

 

Sharma & Sheth (2004) beskriver hur Internet har ändrat fokus inom marknadsföring från ett 

företagsperspektiv till ett kundperspektiv. Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer, & Johnston 

(2009) och Krishnamurthy (2006) hävdar att Internet har haft en avsevärd betydelse för 

företags olika funktioner, varav den största förändringen har skett inom marknadsföringen. 

Företag använder nu rutinmässigt digital marknadsföring för att bygga starka varumärken, 

kommunicera med konsumenter, dela information, tillhandahålla kundservice och skapa 

konkurrensfördelar på marknaden (Krishnamurthy, 2006). 
 

Digital marknadsföring är en ny form av marknadsföring och har uppkommit efter den 

förändring som framkommit med introduktion av Internet (Salehi et al., 2012; Royle & Laing, 

2014). Det inkluderar faktorer som rör social media, digital teknologi och Internet (Ibid.). Den 

digitala marknadsföringen tillhandhåller verktyg som bland annat e-post, databaser, mobila 

enheter och sökoptimering för att nå ut till kunder, något som inte funnits tidigare (Teo, 2005; 

Wymbs, 2011). Mohammad (2012) tycker det är väldigt viktigt att studera vad som utmärker 

den digitala marknadsföringen, vilka positiva och negativa aspekter den för med sig, 

exempelvis om det bidrar till bättre kommunikationsmöjligheter eller möjligheter för mindre 

företag att skapa konkurrensfördelar. En stor del av den digitala marknadsföringen är Web 2.0 

i och med fokuset på de sociala aspekterna (Constantinides & Fountain, 2008; Mata & 

Quesada, 2014).  De sociala aspekterna går oftast under namnen sociala medier eller socialt 

nätverkande (Berthon, Pitt, Plangger & Shangiro, 2012). Sociala medier når ut till en mycket 

större grupp av människor med hjälp av dessa sociala nätverk och kanaler, något som inte har 

varit möjligt med traditionella marknadsföringskanaler (Ibid.). Mata & Quesada (2014) menar 

att Web 2.0 har en framträdande roll i den digitala marknadsföringen, främst gällande de 

sociala nätverken och kan därför ses som en digital social revolution. Forskare betonar att det 

idag saknas kunskap om hur företag bör arbeta med digital marknadsföring, något som de 

menar är nödvändigt för dagens ständigt förändrande samhälle (Mulhern, 2009; Wymbs, 

2011; Royle & Laing, 2014). 
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Vi anser att det finns ett gap i forskningen över förståelsen hur utvecklingen har gått från den 

traditionella marknadsföringen till den digitala marknadsföringen samt vad de digitala 

elementen har för inverkan på företagen och konsumenterna. Den digitala marknadsföringen 

är under ständig utveckling och vi strävar i studien efter att tydliggöra och beskriva vilka 

metoder, tankar och utmärkande drag som återfinns inom digital marknadsföring. Med denna 

studie bidrar vi med att söka förståelse genom att fylla gapet om vad som utmärker och skiljer 

den digitala marknadsföringen, genom att studera förändringen som har skett från traditionell 

marknadsföring till digital marknadsföring och hur företag då implementerar den digitala 

marknadsföringen. 
 

1.2	  Syfte	  	  

Syftet med arbetet är att söka förståelse för utvecklingen från traditionell till digital 

marknadsföring samt att analysera hur företag praktiskt arbetar med detta.  

1.3	  Forskningsfrågor	  

• Hur ser utvecklingen ut från traditionell marknadsföring till digital marknadsföring? 

• Vad utmärker digital marknadsföring? 

• Hur arbetar företag med digital marknadsföring? 

1.4	  Avgränsningar	  	  

I denna uppsats har vi valt att fokusera på marknadsföringen hos företag inom B2C, business 

to consumer samt B2B, business to business. Vi valde att använda båda för att vi ville se hur 

företagen använder marknadsföringsverktygen till olika kunder, företagskunder och 

privatkunder.  

Valet kommer från att vi är intresserade av hur företagen arbetar med marknadsföringen mot 

konsumentsidan och företagssidan, eftersom att företag idag kan sälja till både sidorna. Vi 

kommer inte i denna uppsats att beskriva tekniska aspekter i olika delar av marknadsföringen 

och beskriva dessa i detaljer på grund av att det inte är inom ramen för vårt syfte. Vi har i 

denna uppsats inriktat oss på att studera hur företagen använder nya marknadsföringsmetoder 

hos företag verksamma inom e-handeln och hur relevanta de traditionella 

marknadsföringsmetoderna är idag. 
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1.5	  Begrepp	  
För att underlätta förståelsen och att inte blanda ihop vissa begrepp som tas upp på svenska 

respektive engelska följer dessa begrepp ett tydliggörande om vad dessa begrepp innebär. 

Vissa begrepp kommer i texten att uttryckas på engelska.  

Ø Advertising – Annonsering 

Ø B2C – Försäljning av produkter/tjänster till privata konsumenter 

Ø Digital marknadsföring – E-Marketing 

Ø Direct marketing – Direkt marknadsföring 

Ø E-handel – Handel på Internet via dator och mobil enhet 

Ø Internet Marketing – Marknadsföring som utförs på Internet 

Ø Marketing Mix – Består av de fyra Pn:a pris, produkt, påverkan och plats 

Ø Promotional mix – Mixen av marknadsföringsmetoder inom en av de fyra Pn:a 

(Promotion). 

Ø Smartphones – Telefon som kallas smarta telefoner på svenska och som tillhandahåller 

Internet, applikationer och är mobil 

Ø Web 1.0 – Den tidiga plattformen på Internet och som saknar integration 

Ø Web 2.0 – Den plattform som integrerar kunder och är steget vidare från Web 1.0 

1.6	  Disposition	  

	  

	  

6.	  Slutsats	  

5.	  Analys	  

4.	  Empiri	  

3.	  Teori	  

2.	  Metod	  

1.	  Inledning	  
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1. Inledning – Inledningen kommer att ge läsaren en bild om forskningsstudien och dess 

syfte, frågeställningar och förtydligande av begrepp. 

2. Metod – Metodkapitlet visar författarnas metodval, arbetsprocess och motiven till 

dessa. 

3. Teori – Kapitlet introducerar teori till det studerande ämnet i form av tidigare 

forskning inom ämnet. 

4. Empiri – Redogörande av det insamlade empiriska materialet och om hur företag 

arbetar med marknadsföring. 

5. Analys – Analysen ger en fördjupad bild om vad författarna har kommit fram till i sin 

empiriska undersökning och hur det förhåller sig till teorin. 

6. Slutsatser – Här ges den slutgiltliga synpunkten på vad författarna har kommit fram 

till i studien och sina synpunkter för vidare forskning. 
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2.0	  Metod	  

Detta kapitel kommer visa hur vi arbetat med uppsatsen. Vi kommer att beskriva 

angreppsättet, valet av kvalitativ metod, hanterandet av datainsamligen och hur vi arbetade 

med denna process. Vi avslutar detta kapitel genom analysering av data och en beskrivning 

av kvalitetskriterierna.  

2.1	  Angreppsätt	  

Vårt arbete i denna studie utgick från att vi hade som syfte att försöka upprätta en förståelse 

och tolkning. Bryman & Bell (2013) menar att denna form av perspektiv bygger på att försöka 

tolka människors olika handlingar och beteenden, stor fokus ligger även på vilken kontext det 

återfinns inom samt att perspektivet innehåller kvalitativa analyser. Patel & Davidson (2011) 

beskriver att denna form av förståelse innehåller kvalitativa förståelse- och tolkningssystem, 

där forskaren är öppen och engagerad. Denna form av vetenskaplig metod är vanlig när 

forskare försöker studera verkligheten och är vanlig vid kvalitativa metoder, samt i vår 

uppfattning väl passande i denna form av studie och något som Olsson & Sörensen (2011) 

även betonar. I vår studie fokuserade vi på att skapa en förståelse med hjälp av en induktiv 

ansats, vi valde att använda oss av kvalitativa verktyg, det gav oss möjlighet att tolka och 

upprätta en förståelse för det valda studerade ämnet.  

 

2.2	  Metodval	  
Vid skapande av ett vetenskapligt arbete måste författaren ta ställning till hur arbetet ska 

läggas upp, det kallas val av undersökningsmetodik. Bryman & Bell (2013) beskriver att vid 

val av insamling av data så väljer forskaren mellan kvalitativ metod eller kvantitativ metod. 

Patel & Davidson (2011) menar att vid kvantitativ metod är det vanligt att använda sig av 

statistisk data. Eftersom vi valt en kvalitativ metod så valde vi att samla in information via 

empiriska undersökningar i form av kvalitativa intervjuer. Anledningen till att vi valt att 

använda oss av kvalitativ undersökningsmetodik var med hänsyn till vårt syfte för att söka en 

förståelse om den digitala marknadsföringen. Vi har valt i denna studie att använda oss av 

modellen från Bryman & Bell (2013) om tillvägagångsättet vid kvalitativ forskning: 



	  

	  

	   7	  

	  

Figur 1: (Modifierad av figur 16.1, Bryman & Bell, 2013)	  

Jacobsen (2007) betonar att det råder en diskussion om vilken data som är den lämpligaste att 

välja, han menar att det är beroende på vilka frågeställningar och problemställningar som 

påverkar valet av data som främst bör införskaffas. I vår uppsats utförde vi inte analysering av 

siffor eller någon form av kvantitativ dataanalys, syftet var att öka en förståelse snarare än en 

sanning om det valda forskningsområdet och val av metod utgick från vårt teoretiska utvalda 

perspektiv. 

2.3	  Datainsamling 

2.3.1	  Kritiskt	  tänkande 

Vi var noga med att inte blir styrda i vårt arbete med insamling av data, utan vi var kritiska i 

det sätt vi arbetade. Vi var kritiska när det gällde vår insamling av olika data, den första och 

viktiga delen var insamling av information från vetenskapliga artiklar. Vi var noga med att 

granska dessa artiklar om deras reliabilitet, något som kan missas för att dessa är publicerade 

och därmed tar för givet att det är bra artiklar. Vi försökte även i en sådan stor utsträckning att 

inte vända oss till enbart material som varit betydande länge utan ha en kombination av nya 

tankar och idéer. Vi stötte vid olika tillfällen på under metod respektive teoridelen på 

författare som varit praxis inom marknadsföring. Dessa har producerat en stor del av den 

informationen som återfinns men där vi var just kritiska om vi enbart skulle inhämta 

information från dessa källor eller hämta från olika. Vi beslutade att inhämta information från 

de större förespråkarna samtidigt som vi ville kombinera med andra tankar och idéer, så vi får 



	  

	  

	   8	  

en kombination av olika källor med olika synsätt. Det bidrog till att vi har referenser från 

olika tidperioder, där vi valt dessa för att vi anser att de äldre fortfarande är relevanta 

samtidigt som de nya tillför något nytt och bra. Där inhämtade vi informationen från 

exempelvis Kotler och Grönroos som är två kända individer inom marknadsföring, men 

samtdigt även en variation av nya vetenskapliga artiklar från andra intressanta författare. 

Det var därmed viktigt att vi ställde de olika nya tankarna emot varandra gällande om hur 

företag bör arbeta i sin arbetsprocess med vetenskapliga arbeten, samtidigt som den teoretiska 

insamlingen av teori ska förbli trovärdig.  

 

Den andra delen i vårt kritiska tänkande gällde våra intervjuer, vi vände oss till företag som vi 

ansåg arbetade bra med det ämne vi studerade och var noga med att inte se informationen som 

någon fastställd sanning. De tio olika företagen var vi väldigt nöjda med att få möjligheten att 

inhämta den empiriska informationen från. Det gav oss en variation av information från så väl 

stora etablerade företag samtidigt som vi fick chansen att införskaffa från nya entreprenörer. 

Hulten, Hultman & Eriksson (2007) betonar att det samtidigt är väldigt viktigt att behålla ett 

kritiskt tänkande när kunskaper och värderingar behöver prövas, där kritisk granskning är ett 

sätt att fördjupa och upprätta en förbättring av kunskaper och värderingar. Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2011) beskriver att det kritiska tänkandet vanligtvis handlar om att 

granska olika uppgifter, vilket bygger på frågor som bland annat rör hur tillförlitliga 

källuppgifter är, vad som är fakta respektive värderingar samt även om det återfinns en 

intressekonflikt där viss information lyfts fram medan annan information utelämnas. Detta 

arbetade vi med genomgående för att vår studie skulle skapa en större trovärdighet genom att 

vara nogrann med att vi hade ett kritiskt förhållningssätt. Vi var medvetna att den insamlade 

datan som vi möter till stor del är varje företags egna värderingar och åsikter. Vårt jobb är att 

vara noga med att hålla en rättvis inställning mot information vid arbetet med att 

sammanställa och tolka denna information. Men även i empirin var vi noga med att vi 

kontaktade intressanta företag samt att de personerna som intervjuades även innehar rätt 

position och kunskap i företaget, därför vände vi oss tilll marknadsföraren/CEO. 

 

2.3.2	  Primärdata	  &	  Sekundärdata 

Vi använde i vår studie olika sorters data. Information som samlades in under studien kallas 

primärdata, medan information som samlats in genom tidigare forskning kallas sekundärdata 

(Olsson & Sörensen, 2011). 
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Primärdata i vår studie bestod av data som vi samlade in från företag genom olika intervjuer. 

De sekundärdata vi använde oss av i studien bestod till hög grad av insamlade vetenskapliga 

artiklar som behandlade tidigare forskning kring vårt valda studerade ämne. Vi hämtade både 

information som rörde den digitala marknadsföringen och den traditionella, och hur den 

digitala marknadsföringen är uppbyggd. Vi inkluderade även relevant litteratur för att skapa 

förståelse av olika begrepp och modeller. Som ett ytterligare komplement använde vi oss även 

av information hämtad från Internet. Merriam (2009) beskriver betydelsen av att vara 

källkritisk vid inhämtning av sekundärdata, att de valda referenserna är relevanta för det 

studerade området och att kvaliteten på detta vis uppnås. Vid valet av artiklar var vi därför 

noga med att de valda vetenskapliga artiklarna tillförde något till vår studie och att de var 

tagna från trovärdiga databaser. Vi förstod även betydelsen av att ta hänsyn till den sekundära 

datans publicering för att inte ha föråldrade data utan vi använder oss av så relevant material 

till ämnet som möjligt (Ibid). 

 

2.3.3	  Urval	  av	  Intervjupersoner	  

När vi bestämde oss för vilka företag vi skulle vända oss till så var vi intresserade av att prata 

med någon person som arbetade med företagets marknadsföring, alternativt VD för företaget. 

Det valdes inte några fler respondenter från samma företag eftersom vårt syfte och 

frågeställningar ger oss fullständig information av endast en respondent per företag. Att 

använda flera personer från samma företag skulle ge oss repetetativ information, vilket enbart 

känns överflödigt.  

Vi vände oss till företag som vi ansåg efter en kortare analysering om hur företaget arbetar 

gällande sin marknadsföring, att de skulle kunna bidra med information till uppsatsen. 

Företagen och personer som vi valde att kontakta bestod av individer som innehar en stor 

kunskap inom den digitala och traditionella marknadsföringen. Vi valde i urvalsprocessen att 

vända oss mot företag som framförallt har försäljning av sina produkter på Internet, men vi 

vände oss även mot företag som fanns på båda marknaderna. Vi kommer nedanstående 

redovisa en kort introduktion vilka vi intervjuade och varför dessa personer valdes. 

Personerna vi har intervjuat kommer senare genomgående i arbetet att hänvisas som 

respondent 1-10, namn kommer endast att finnas med under denna punkt. Innan analysen 

kommer det att finnas en kort återkoppling med de olika respondenterna. 
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Respondent 1: Joakim Dymling, Online sales manager på Bubbleroom. Datum för 

telefonintervjun ägde rum den 3 april 2014. Joakim Dymling på Bubbleroom valdes för att 

han har en stor erfarenhet av arbete med marknadsföring samt att Bubbleroom är en stor aktör 

inom klädesbranchen i norden. 

Respondent 2: Johan Vegfors, Marknadsföring/inköp på Neckwear. Datum för 

telefonintervjun ägde rum 10 april 2014. Johan Vegfors valdes för att han arbetar dagligen 

med marknadsföringsfrågor i företaget Neckwear vilket är ett e-handelsföretag. 

Respodent 3: Jan Höjman, CEO på Tailor Store. Datum för telefonintervjun ägde rum 16 

april. Jan Höjman valdes för att han har en lång erfarenhet av marknadsföring och där Tailor 

Store är en stor och etablerad e-handelsbutik. 

Respondent 4: Mats Kadmark, Marknadskoordinator på Grolls AB. Datum för 

telefonintervjun ägde rum 16 april 2014. Mats Kadmark valdes för att Grolls AB har en lång 

historik med traditionell handel och idag även säljer på internet, vilket gör att Mats kunskap 

ger oss möjlighet att dra nytta av kunskaper i båda marknaderna. 

Respondent 5: Katarina Johansson, E-Commerce Manager på Gant Sweden. Datum för 

telefonintervjun ägde rum 23 april 2014. Katarina Johansson valdes för hon arbetar med 

företaget som är en stor aktör på den svenska marknaden och att hon arbetar dagligen med 

frågor inom e-handel samt marknadsföring. 

Respondent 6: Ilia Komorin, CEO på Madlady. Datum för telefonintervjun ägde rum 23 april 

2014. Ilia Komorin valdes för att han har en roll som CEO på Madlady och arbetar dagligen 

med frågor inom marknadföringen. Företaget är växande och grundades så sent om 2011 och 

kan bidra med ny information. 

Respondent 7: Göran Ekblom, VD på Kila Möbler. Datum för e-postintervju, skickades ut 24 

april. Göran Ekblom valdes då företaget har en historia med traditionell handel och sedan 

2008 även som e-handelsföretag. Göran Ekblom har blivit utsedd som årets företagare 2010 

av företagarna i Nyköping och att han innehar stor kunskap inom marknadsföringen. 

Respondent 8: Ludwig Pettersson, VD på Flagom. Datum för telefonintervjun ägde rum 25 

april 2014. Ludwig Pettersson valdes för att han driver ett nytt företag och ger därmed en syn 

på den nyare marknadsföringen, vilket ger andra vinklar och det ger studien en mångfaldighet 

av information. 
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Respondent 9: Magnus Hovbrandt, Co-founder av Prylgrossen. Datum för telefonintervjun 

ägde rum 29 april 2014. Magnus Hovbrandt valdes för att han arbetar i ett snabbt växande e-

handelsföretag som är relativt nystartade. Detta gör att han kunde bidra med att beskriva 

varför de arbetar som de gör med dagens marknadsföring. 

Respondent 10: Henrik Oscarsson, VD på Discshop. Datum för e-postintervju, skickades ut 

29 april 2014. Henrik Oscarsson valdes då Discshop driver ett e-handelsföretag som är 

väletablerade och där Oskar är VD i denna verksamhet. Det ger oss värdefull information om 

hur de arbetar med marknadsföring. 

 

2.3.4	  Etik	  i	  studien 

Bryman & Bell (2013) beskriver att den vetenskapliga samhällsforskningen brukar handla om 

etiska aspekter. Vi var noga med att i vår studie se till att upprätthålla en god relation med 

våra intervjupersoner. Fokus låg bland annat på att inte ställa för obekväma frågor och att vi 

ger en rättvis bild av den inhämtade informationen. Att vi med ett gott samarbete och att vi 

ger en rättvisande bild genom att vara ärliga och inte missleda på något vis, utan at vi följde 

goda etiska riktlinjer mot de intervjuade och mot oss själva. Trost (2010) beskriver att innan 

den intervjuade personen intervjuas ska denna tillhandhållas information i en viss utsträckning 

om syftet och viktig information. Vi arbetade på det sättet att när vi kontaktade de valda 

personerna så förklarade vi just om vårt syfte samt gav kort information om vad studien 

handlade om så att de som skulle få en bild av vårt arbete och kunna välja om de vill delta. 

Frågan om anonymitet var något vi hade i åtanke om, detta var däremot något som vi i denna 

uppsats inte valde att använda oss av när det gällde de intervjuade, då den informationen inte 

var så pass känslig att det blev aktuellt. 

 

2.3.5	  Val	  av	  intervjumetod	  &	  Genomförande 

Vi använde oss av intervjuer eftersom vi valde en kvalitativ metod. Olsson & Sörensen (2011) 

säger att intervjuer är förekommande vid kvalitativa metoder. När vi bestämde oss för att 

utföra intervjuer så fick vi bestämma vilken form av intervju vi skulle välja utifrån våra 

möjligheter och begränsningar. Bryman & Bell (2013) beskriver att forskare kan välja mellan 

personlig intervju eller telefonintervju. Vi valde att använda oss av telefonintervjuer av 

orsaken att vi inte hade möjligheten att närvara personligen av tidsbrist och ekonomiska skäl, 

då valda intervjuobjekt inte befann sig på samma ort som oss.  
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På två av intervjuerna hade vi tyvvär inte möjlighet att göra en telefonintervju, vid dessa 

intervjuer fick vi göra en så kallad e-postintervju genom att vi skickade frågorna till företaget 

och personen. Detta var vi medvetna om hindrade oss att ställa eventuella följdfrågor och 

fråga saker som blir aktuella under intervjun. Bryman & Bell (2013) beskriver att när en enkät 

istället skickas ut så är just nackdelen att forskaren inte får möjlighet ställa 

uppföljningsfrågor, för många frågor eller hjälpa respondenten att förstå en eventuell 

svårförståelig fråga. 

Vi fick i de två fallen med e-postinterjvuer acceptera att svaren är förenklade och inte lika 

utvecklade som vid de vi fick vid telefonintervjuerna. Vi kommer inte ifrån problematiken av 

att vi fick mindre inhämtad information utan fick följa några steg för att lösa detta. Det vi 

gjorde för att minimera påverkan på studien var att vi formulerade frågorna på ett sådant sätt 

att respondenterna ska kunna tolka frågan och svara fritt på en fråga som är tänkt att vara 

öppen. Vi informerade även företagen om just problematiken om att det är svårt att svara på 

ett formulär men att de har frihet att skriva och tolka frågan som de upplever den. Vi fick 

sedan själva sortera bort information som saknar relevans i studien. Vi visste innan att detta 

tillvägagångsätt skulle ge oss mer information att bearbeta, vilket vi var tvungen att acceptera 

och åsidosätta mer tid för. 

 

Innan start av telefonintervjuerna av de olika personerna följde vi en tydlig struktur om hur vi 

skulle bemöta dessa personer på ett professionellt sätt. Vi började alltid med att presentera oss 

för den aktuella personen och frågade om det var något som de undrade över innan vi började 

med intervjun. På grund av den omfattande informationen från intervjun så skulle det hjälpa 

oss om det gick att spela in telefonintervjun. Innan intervjun frågade vi om vi fick tillåtelse att 

spela in telefonintervjun, något som alla respondenter gav tillåtelse till och som underlättade 

vår transkribering av den insamlade datan. 

 

Datan från telefonintervjuerna spelades in för att det skulle underlätta för oss att gå tillbaka 

och lyssna på informationen när vi transkriberade de omfattade intervjuerna. En fördel med 

detta är att fokus kan läggas på frågorna vid intervjun istället för att fokusera på att anteckna 

vad personen svarar (Trost, 2010).  

 

Respondenterna hade fått tillgång till frågorna innan intervjun, något som underlättade för 
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båda parter i intervjun. Administreringen av intervjuerna togs av en person, samtidigt som den 

andra kompletterade under intervjun. Intervjuerna skedde under vanlig arbetstid mellan 8-18 

och vi satt i ett tyst rum för att inte bli störda under intervjun. Intervjuerna pendlade mellan 

cirka 25-40 minuter av de åtta olika telefonintervjuerna. 

 

De olika intervjuerna gick väldigt bra utifrån de uppläggen av intervjuval, frågor, 

strukturering samt val av instrument. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) anser att 

telefonintervjuerna är enklare att genomföra men att de även är begränsade för att de inte bör 

vara alltför komplicerade eller känsliga. De nackdelar som telefonintervjuerna förde med sig 

var inte något som begränsade våra intervjuer. Anledningen till att detta inte påverkade oss 

var för att vi inte ställde frågor som var av känslig karaktär. Struktureringen som 

frågeformuläret var upprättat efter följdes inte fullständigt utan vi lät respondenten inneha ett 

visst svängrum, dock så styrde vi intervjuerna så att svaren föll inom ramen för vårt område. 

Olsson & Sörensen (2011) beskriver att en form av hög standardisering leder till att 

respondenten inte får ett stort inflytande. Men eftersom vi ville att respontenten skulle svara 

fritt så ställde vi frågor som till större delen var öppna och flexibla, samt att vi ville ha 

semistrukturerade intervjuer. Seidman (1998) menar att vid intervjuerna så är de så kallade 

öppna frågorna bättre, med öppna frågor ger det möjlighet att respondenten i intervjun kan ta 

diskussionen vidare och svara på ett mer öppet sätt. Detta anser vi bidrog till att vi fick en 

väldigt god insamlad data genom att den inte minskade möjligheten för respondenterna att ta 

diskussionen djupare och tillgodoge information som vi inte kände till. Däremot valde vi att 

släppa in en del frågor som var av karaktären väldigt slutna, något som ger korta och styrda 

svar, men informationen fyllde ett bra syfte där det behövdes denna form av frågor. Tiden på 

intervjun tycker vi var rimlig då vi inte vill känna att fokus tappas och att vi inte heller står 

och trampar vatten, utan att vi använder tiden effektivt.  

 

2.4	  Analysmetod	  
Vi har i denna studie valt att använda oss av en metod som kallas för grundad teori och valet 

av denna metodik härleds från vårt tidigare beslut av att använda oss av en kvalitativ 

undersökning. Glaser & Strauss (2009) beskriver att grundad teori har ett nära samband med 

den empiriska insamlade datan som källan till kunskap. Pettigrew (2002) beskriver att studien 

inte ska styras utifrån tidigare teori och att studiens forskningsdesign inte ska vägledas utifrån 

denna process, samtidigt som den inte ska påverka tolkningen av insamlad data. Vi använde 
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oss av denna metodanalys för att vi hade som syfte att skapa en förståelse om vad som gör 

digital marknadsföring till vad det är och att den insamlade empiriska datan ska vara den som 

vägleder vår arbetsprocess. Vi vill med denna studie utveckla ett bidrag gällande vad det är 

som gör den digitala marknadsföringen användbar och hur företag arbetar med den digitala 

marknadsföringen på ett sätt som gör den konkurrenskraftig gentemot den traditionella 

marknadsföringen. Pettigrew (2002) beskriver att den grundade teorin har en närstående 

relation mellan datainsamling, framställd teori och analys. Denna form av metodanalys 

upprättar goda förutsättningar att tillhandahålla en givande relation mellan studiens olika 

delar. 

 

Studien bestod av en omfattande empirisk insamling av data där vi arbetade med en metod 

som kallas öppen kodning. Holton (2010) beskriver att denna form av kodning inom grundad 

teori består av att datan arbetas med direkt, sedan bryts ner och analyseras. Nästa steg är att 

skapa kärnkategorier och relaterade begrepp. När kärnkategorier och begrepp har hittats så 

görs en selektiv kodning av datan genom att relatera teoretiska koncept (Ibid.). Vi valde i vår 

empiriska del att strukturera upp den insamlade datan i form av olika “case” genom att att vi 

redogjorde varje intervju var för sig.    

 

2.4.1	  Analysteman	  

När vi arbetade med insamling av information till teorin och empirin så kunde vi se vissa 

mönster och därigenom bilda olika teman.  Dessa teman följer nedan: 

 

Ø Traditionell till digital marknadsföring 

Ø Betydelsen av digital marknadsföring 

Ø Teknologi & interaktivitet 

Ø Framtidsutsikter 

Ø Utmärkande styrkor & svagheter 

 

Vi kunde med hjälp av dessa teman skapa en egen modell, den går att hitta i början av vår 

analys. Denna modell gav oss möjligheten att på ett metodologiskt sätt strukturera upp och 

analysera sambandet mellan vår teori och empiri. Det första temat framkom när vi parallellt 

arbetade med inhämtningen av teori och den empiriska datan, där vi såg att det fanns 

diskussioner kring hur företag bör utveckla sin marknadsföring. Det följdes sedan av att 
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respondenterna beskrev vad som utmärkte den digitala marknadsföringen och att det i teorin 

lyfts fram olika diskussoner gällande fördelar med marknadsföringen. Tredje temat växte 

fram när vi i teorin kunde se att det diskuterades om att den digitala marknadsföringen bygger 

på en plattform. Vi såg även att respondenterna beskrev detta som en utmärkande aspekt inom 

digital marknadsföring. När vi sedan såg hur marknadsföringen utvecklats i teorin och när 

respondenterna beskriver åt vilken riktning deras utveckling gått, såväxte det fram ett intresse 

för att göra en analys omframtiden, vilket blev fjärde temat. Slutligen såg vi att det i teorin 

fanns flera olika ställningstaganden kring marknadsföringsmetoder och tankegångar. Det här 

såg vi även hos respondenterna och det resulterade i det sista analystemat. Här analyserar vi 

vilka styrkor och svagheter som finns inom både traditionell och digital marknadsföring. 

 

2.5	  Kvalitetskriterier 
Kvalitetskraven i vetenskapliga arbeten är grundläggande för att bedöma en studies validitet 

och reliabilitet. Trost (2010) beskriver att vid studier av kvalitativ karaktär så avviker 

kriterierna från de som återfinns vid kvantitativa studier. Validitet och reliabilitet är begrepp 

som inte går att applicera på kvalitativa studier på ett bra sätt (Ibid). Med det i åtanke har vi i 

denna studie valt att inte fokusera på dessa begrepp utan istället beslutade vi att vända 

blickarna mot att bedöma kvaliten på studien efter andra kriterier. Kriterier som ersatt 

validitet och reliabilitet är trovärdighet och äkthet (Lincoln & Gruba, 1985). 

Trovärdigetskriteriet har fyra delkriter: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelse (Ibid).  

 

Vi har i arbetet försäkrat oss om att utföra vår studie på ett korrekt sätt utifrån de regler som 

upprättar en stor tillförlitlighet. Vi har i studien varit noga med att informera de personer som 

är inkluderade om vad vi skriver. Det gäller även att vi inte tolkat deras information fel genom 

att vi säkerhetsställde att det var en korrekt tolkning av informationen från respondenterna vid 

intervjun. Vi har även arbetat med att följa viktiga etiska aspekter genom att inte ställa frågor 

som sätter företagen i en känslig situation eller att vi vinklande informationen på ett felaktigt 

sätt. När det gäller överförbarheten av studien har vi arbetat med att denna studie ska kunna 

appliceras på andra områden och vid ett andra liknande tillfällen. Det går nämligen att följa 

liknande struktur men där forskningen kan vända sig mot en specifik bransch eller att 

forskarna då använder samma metodologiska sätt för att göra andra djupa kvalitativa 

undersökningar i framtiden då marknadsföringen utvecklas. 
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Studiens pålitlighet har vi arbetat hårt med under studien genom att följa de krav som ställs. 

Vi har därmed valt att vara genomgående och konkreta med att beskriva vår arbetsprocess i 

metoddelen av uppsatsen samt att vi har använt oss av verktyg för detta. Vi har använt oss av 

inspelningsutrustning och dokumenterat insamlad empirisk data. Vi har beskrivit 

arbetprocessen från tillvägagångsätt och hur vi arbetat för att nå en färdig studie för att en 

läsare uppfattar den som pålitlig och tydlig. 

Vi har varit väldigt noga med att inte påverka resultat och vi anser att vi arbetat i en god tro 

och därmed följer det sista kriteriet, bekräftelse. Vi var noga med att inte låta våra personliga 

åsikter och erfarenheter påverka och förändra arbetetet på något sätt.  Vi har inte försökt 

vinkla någon information utan enbart varit objektiva och neutrala.  

 

Äkthet som är det andra kvalitetskriteriet Lincoln & Gruba (1985) diskuterar innehåller 

ytterliggare olika delkriterier. Dessa kriterier är: rättvis bild, ontologisk- och pedagogisk 

autencitet, katalytisk- och taktisk autencitet (Ibid). Vi har upprättat en rättvis bild genom att vi 

har tagit med allt som är relevant till studien och framhävt olika röster och påståenden i dess 

rätta kontext. Vi har även en rättvis bild i studien eftersom att vi har vänt oss till rätt person i 

företagen, det vill säga deras marknadsförare eller CEO. Det gav oss den mest intressanta 

informationen och ger på så sätt en bättre representativ bild av vad vi studerat. Det uppnåddes 

dessutom genom att det inspelade materialet granskades ett flertal gånger så att vi inte skulle 

tolka eller skriva något fel samt att transkriberingen inte skulle bli felaktig. Den ontologiska- 

och pedagogiska autencitetes ger vi genom att tillhandahålla den färdiga studien till 

personerna i studierna. Sedan så ger vår studie information om den digitala 

marknadsföringens framfart och hur teoretiska perspektiv har utvecklats. Det gör även därmed 

att den katalytiska- och taktiska autenciteten kan uppfyllas genom att information om 

utvecklingen av nya tänkbara åtgärder för verksamheter kan framställas. 

 

 

 

 

 



	  

	  

	   17	  

3.0	  Teori	  	  

Detta kapitel kommer att visa teorier inom ramen för vårt valda syfte. Kapitlet börjar med 

den traditionella marknadsföringen och de olika verktygen som den symboliserar. Det följs 

sedan av den digitala marknadsföringen och dess verktyg. Slutligen kommer vi även att 

bearbeta vad den digitala marknadsföringens plattform bygger på.  

3.1	  Traditionell	  marknadsföring	  &	  Marknadsföringsmixen	  

Salehi et al. (2012) beskriver att marknadsföring har två huvudsakliga metoder, traditionell 

och modern. Grönroos (1989) beskriver att den traditionella marknadsföringen har sin kärna i 

den så kallade marknadsföringsmixen. Marknadsföringsmixen är det mest populära 

marknadsföringsverktyg när det kommer till traditionell marknadsföring (Constantinides, 

2002).  

Dominici (2009) menar att den traditionella marknadsmixen är bestående av de fyra P: na och 

är en milstolpe gällande marknadsföringsteori, där produkt, pris, påverkan och plats är de 

olika elementen. Dominici (2009) betonar att denna marknadsföringsmix är en nyckelfaktor 

och som både verksamheter och utbildare använt som en viktig marknadsföringsteori och ett 

viktigt ramverk. Grönroos (1997) menar att de fyra P: na varit den betydande modellen och 

fungerat som en grundläggande bas för marknadsföring. Gordon (2012) beskriver de fyra P: 

na enligt följande: 

 

Produkt - Ett objekt eller immateriell tjänst som producerats för konsumenter. 

Pris - Konsumentens betalning av produkt eller tjänst, av ekonomisk karaktär. 

Påverkan - Kommunikationer med kunder genom bland annat reklam, personlig försäljning, 

public relations och direkt marknadsföring. 

Plats - Platsen där produkten eller tjänsten säljs. 

 

Dominici (2009) återger att de fyra P: na upprättades under marknadsföringens tidigare dagar 

och där fysiska produkter, fysisk distribution och masskommunikationen var de dominerande 

faktorerna. Marknadsföringsmixen med de fyra P: na beskriver Kotler, Armstrong, Wong & 

Saunders (2008) är ett verktyg och ramverk som verksamheter använder när de ska producera 

en vara eller tjänst till konsumenter i syftet att skapa efterfrågan. Inom dessa fyra elementen 

så ingår de olika aspekter marknadsförare kan arbeta med under respektive P (Ibid).  
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Kotler et al. (2008) beskriver att promotional mix är en del av marknadsföringsmixen. Blunt 

(2013) och Smartdonut (2014) beskriver de olika delarna och som inkluderar nya element 

inom direct marketing. 

Advertising – Annonsering är en betald form av icke personlig presentation 

Public relations – Kommunicerande med intressenter, medarbetare och kunder 

Personal selling – Kontakt med kunden personligen via telefon eller fysisk kontakt 

Sales promotion – Initiativ för att kunder ska handla, exempelvis kuponger. 

Direct marketing – Kontakt med kunder genom direktreklam och flygblad 

När det gäller traditonell annonsering via TV är det viktigt att poängtera att det är en metod 

som vanligtvis är kostsam (Balakrishnan, Chopra, Applegate & Urbanek, 2012).  

Grönroos (1989) menar att en betydande del i den traditionella marknadsföringen är 

upprättandet av relationer. Det är grundstenen i marknadsföringen och att det är av stor 

betydelse att upprätta både korta- och långsiktiga relationer (Ibid). Goi (2009) beskriver att de 

fyra P: na inom den traditionella marknadsföringen är produkt-orienterad och inte kund-

orienterad i sin utgångspunkt. 

 

3.2	  Marknadsföring	  i	  traditionella	  kanaler	  

Kotler et al. (2008) beskriver att annonsering är en form av icke-personlig presentation och 

reklam av produkter genom massmedia. Annonsering är bland annat via tidningar, magasin, 

TV och radio (Kotler et al., 2008; Müller, Alt & Michelis, 2011). Müller et al. (2011) 

beskriver att annonsering är den viktigaste delen i promotional mix. Annonsering används och 

har som syfte av att rikta sig mot rätt kunder genom relevant information, vanligtvis brukar 

det vara i form av TV (Balakrishnan et al., 2012). Nackdelar med denna form via TV är att det 

är kostsamt (Ibid). Enligt Sayedi, Kinshuk & Jerath (2011) så är traditionell annonsering mer 

inriktat mot att skapa medvetenhet hos kunderna och begär för företagets produkter. Wymbs 

(2011) betonar att den traditionella metoden hos dessa kanaler är mass-

marknadsföringsinriktade. Sayedi et al. (2011) beskriver ett viktigt ramverk vid anonsering 

och som kallas för AIDA-modellen. Den står för Attention, Interest, Desire och Action (Ibid). 

AIDA-modellen är ett ramverk som används för att fånga kunderna innan de köper en 
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produkt, där den traditionella marknadsföringen som även inkluderar skyltar, vänder sig mot 

de tidigare stegen i modellen (Ibid). 

 

3.3	  Från	  traditionell	  marknadsföring	  till	  digital	  marknadsföring	  

Den traditionella marknadsföringsmixen introducerades på 1950-talet och har sedan dess 

blivit alltmer omodern (Dominici, 2009). Faktorerna för att tillgodose marknadsbehoven har 

förändrats till en stor del och där bristerna framförallt tydliggjorts vid de digitala 

sammanhangen (Ibid). Grönroos (1989) beskriver att den traditionella marknadsföringen har 

ett mer marknadsorienterat tillvägagångssätt. 

 

Fyra P: na som är grunden för den traditionella marknadsföringen har i modern tid blivit 

kraftigt kritiserad för dess brister (Constantinides, 2002; Jain, 2013). Goi (2009) anser att det 

finns brister i form av att marknadföringsmixen är fokuserad på fel aspekt, den ska istället 

vara fokuserad på att leda till en mer kundfokuserad regim i verksamheten. Den saknar fokus 

på att skapa relationer vilket är något som blivit betydande i modern marknadsföring (Ibid). 

Salehi et al. (2012) ser att den revolution som den tekniska utvecklingen bidragit till är något 

som har förändrat människors sätt att utföra sina affärer idag. Kommunikationen mellan 

människor har förändrats dramatiskt av teknologin och det har gjort att nya metoder för 

annonsering har tillkommit. Salehi et al (2012) menar att till följd av detta har det skapats 

båda billigare och bättre anpassade alternativ genom framväxten av Internet (Ibid). 

Contantinides (2002) menar att Internet har fört med sig ett behov av att företag måste 

utveckla marknadsföring och implementera de nya elementen. Goi (2009) beskriver att 

marknadsföringsmixens synsätt bidragit till ny marknadsföring i sex mindre subgrupper, dessa 

är relationship marketing, consumer marketing, services marketing, retail marketing, 

industrial marketing och e-marketing. Där olika författare använder de fyra P: na i den 

ursprungliga formen, men samtidigt som vissa ersätter vissa delar av den ursprungliga mixen 

eller ersätter den fullständigt (Goi, 2009).  

 

Constantinides (2002) anser att marknadsplatsen som är på Internet skiljer sig betydligt från 

den tidigare massmarknaden, det är istället mer segmenterat, nischat, massanpassat och 

interaktivt. Istället krävs det att företag måste möta individuella och personifierade önskemål 

istället för kollektiva (Ibid). Fokus bör därmed läggas på att upprätta kundlojalitet, 
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relationsmarknadsföring och service för kunderna (Ibid). 

 

I modern tid och efter tillväxten av Internet har marknadsförare fått ta hänsyn till nya 

aspekter, även om de till en viss utsträckning har liknelser med världen utanför Internet, detta 

har skapat ett behov av en så kallad digital marknadsföringsmix (Jain, 2013). Kunderna på 

Internet skiljer sig utifrån de som är i traditionell handel, exempelvis söker kunder större 

möjlighet att skapa relationer att integrera med företag och där konkurrensen blivit tuffare, 

detta bidrar till att företag noga måste överväga sin marknadsföringstrategi (Raihan, Hamid & 

Khatibi, 2006). Internet ger större möjligheter att upprätta annonsering än de traditionella 

formerna, där företag bör använda AIDA-modellen för att attrahera kunder via Internet 

(Yazdanifard, Venpin, Fadzilah, Yusoff & Islam, 2011). Användningen av Internet beror i 

stor utsträckning på att det ger en större möjlighet för företag att ha både envägs- och 

tvåvägskommunikation, samtidigt som det är lättare att ta emot och bearbeta feedback från 

kunder (Ibid). 

 

3.4	  Digital	  marknadsföring 

3.4.1	  Vad	  är	  digital	  marknadsföring	  

Salehi et al. (2012) poängterar att det är viktigt att separera vissa begrepp för att urskilja 

digital marknadsföring och att det är begreppp som är vanligt inom e-handeln området, där 

den digitala marknadsföringen är en del av e-handeln och som börjat att ta större del av 

marknadsföringen idag. Digital marknadsföring är en modern del i utvecklingen utifrån e-

handeln, där digital marknadsföring innesluter all digital marknadsföring, varav 

internetmarknadsföringen som blandas ihop som den enda delen i den nya marknadsföringen, 

är en del av den omfattande digitala marknadsföringen som bilden nedan illusterar (Ibid). 

 

Figur 2: (Salehi et al., Modifierad av figur 1, s.388 ) 
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Enligt Chaffey (2013) skriver i Smart Insights om att att begreppen Internet marketing, e-

marketing och digital marketing är begrepp som är analoga med varandra. Mohammad (2012) 

menar även om att begreppen ofta förekommer med samma innebörd. E-Marketing kan 

däremot i viss utsträckning vara mer omfattande är Internet marketing, där bland annat CRM 

på Internet även inkluderas och där bilden illusterar att internetmarknadsföringen är en del av 

digital marknadsföring (Chaffey, 2013, 16 feb.).  

Wymbs (2011, s.94) citerar Digtal Marketing Institute från Smith (2007) som att digital 

marknadsföring är: 

”The use of digital technologies to create an integrated, targeted and measurable 

communication which helps to acquire and retain customers while building deeper 

relationships with them” 

Wymbs (2011) ser även han att Internet marketing i vardagliga sammanhang är analog med 

de tre begreppen, han menar istället att digital marketing är ett mer lämpligt begrepp. Digital 

marknadsföring inkluderar i stället plattformar som ställs till förfogande av verktyg som 

exempelvis organiserade hemsidor, portaler, sökmotorer, bloggar, e-post, direkt meddelanden 

och textmeddelande (Ibid). En viktig skillnad i digitala marknadsföringen mot den 

traditionella är att den i en större utsträckning är mätbar och på ett mer effektivt sätt kan knyta 

relationer mellan parterna, där den traditionella är mer mass-kommunicerad (Ibid). Jönsson 

(2011) menar att idag är sociala medier en viktig del i den digitala marknadsföringen som 

samhället nu befinner sig, i den så kallade Web 2.0 eran.  

Chaffey (2013) menar att företag bör ha följande modell i åtanke när de arbetar med digital 

marknadsföring, samt vilka kanaler och metoder som finns tillgängliga. Det är de rosa rutorna 

(nr: 1-6) som tillhör digital marknadsföring, resterande två rutor tillhör traditionell 

marknadsföring (Ibid). 
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Figur 3: (Chaffey, 2013 16 feb.) 

Följande metoder finns tillgängliga för marknadsförare att använda både via dator och mobilt 

Chaffey (2013). Marknadsföringen är bättre att integrera med traditionella metoder för att 

uppnå kundrelationer (Ibid). Bilden illustrerar att marknadsföringen idag har utvecklats och 

gett marknadsförare större möjligheter att använda nya verktyg och metoder (Ibid). Den 

digitala marknadsföringen skiljer sig åt genom att den har introducerat möjligheter att anpassa 

marknadsföringen med dess kanaler och metoder. Dessa kanaler och metoder är social media 

marketing, partnerskap online samt interaktiv reklam via internet (Ibid). Dessa kanaler skapar 

förutsättningar för att använda marknadsföring både online och offline (Ibid). 

 

3.4.2	  Digital	  marknadsföringsmix	  

Skillnaden mellan fysisk handel och e-handel har skapat ett behov av en marknadsföringsmix 

som är anpassat till vad Internet fört med sig (Constantinides, 2002). Marknadsmixen behöver 

inte bara förnyas, den kan även till viss mån behöva omstruktureras för de företag som verkar 

även på Internet (Dominici, 2009). Dominici (2009) menar att målet med att frambringa en ny 

marknadsföringsmix för e-handel kommer från att den traditionella är fokuserad på det 

interna, samtidigt som det saknas fokus på betydelsen av kundorientering och kundrelationer. 

Förändringen av marknadsföringsmixen på Internet har två olika riktningar som forskningen 
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utvecklats sig emot, att omarbeta den traditionella eller att upprätta någon helt ny (Ibid). Goi 

(2009) betonar att den större delen av de förnyade ramverken bygger vidare på den 

traditionella marknadsföringsmixen.  

Kalyanam & McIntyre (2002) upprättade en ny tänkbar marknadsföringsmix för företag som 

är verksamma på Internet eftersom den traditionella mixen saknade element för integration. 

Modellen bygger på förkortningarna 4P + 2P+2C+2S. 4P är de traditionella elementen i 

marknadsföringsmixen medan de 2P står för Personalization och Privacy, 2C står för 

Customer service och Community samt att de 2S står slutligen för Security och Site Design 

(Ibid).  

Kalyanam & McIntyre (2002) beskriver de olika elementen i sin föreslagna model för hur 

företag skulle kunna applicera sin marknadsföring, med att de förtydligar om att denna modell 

är en övergripande strategi och ramverk för företag på båda marknaderna, traditionell och 

internetförsäljning (Ibid). 

Ø Personalization, Privacy & Security – Personalization gäller vid Internet det som rör 

möjligheten att anpassa hemsidan eller tjänsterna. Begreppet står även i centrum när 

det gäller interaktion med övriga digitala marknadsföringselement. Detta leder in på 

att företag bör arbeta med på säkerheten och integriteten genom privacy och security. 

Ø Site Design – När företag har utfört andra marknadsföringsaktiviteter är det av 

betydande rang att de fokuserar på att leverera en tillfredställande upplevelse på 

hemsidan. 

Ø Produkt – Innefattar den traditionella innebörden. 

Ø Pris – Mycket förändring har skett det råder en större priskänslighet genom att kunder 

snabbt och enkelt kan jämföra priser, detta gör att det är en betydande del. 

Ø Påverkan – Internet har fört med sig nya metoder inom marknadsföring vilket idag 

kräver att företag måste ha dessa möjligheter i åtanke. Det gäller banners, e-post, viral 

marknadsföring, e-kuponger, sociala medier och affiliatenätverk bland annat. 

Ø Plats – Betydelsen av platser är likt den traditionella, samtidigt som det öppnas nya 

möjligheter som företag måste vara medvetna om. 

Ø Customer Service – Att tänka på att tillhandahålla nya former av kundservice, vilket 

är viktigt om företag vill lyckas med att locka kunder genom andra 

marknadsföringsaktiviteter. 

Ø Community – Element företag måste vara medvetna om gällande hur kunder 
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kommunicerar med varandra och företaget, företagen måste till viss del även 

tillhandahålla verktyg för att möjliggöra detta.  

 

3.4.3	  Digitala	  marknadsföringskanaler	  &	  Metoder	  

Digitala marknadsföringsmetoder att kommunicera med är exempelvis hemsidor, portaler, 

sökmotorer, bloggar, e-post samt direktmeddelanden (Wymbs, 2011). Sökoptimering som 

förkortas SEO (Search engine optimization) är en viktig del inom marknadsföring på Internet 

och vid använding av banners (Chen, Shih, Chen & Chen, 2011).  

Sökoptimering: Sökoptimering är en metod som använder datan som tagit fram de mest 

lämpliga sökorden för att konsumenter ska hitta till en webbplats. Detta för att sedan hitta 

företags hemsidor på sökmotorer som Google och Yahoo (Chen et al., 2011, b). Dou, Lim, 

Su, Zhou & Cui (2010) beskriver att sökning är en av de viktigaste aktivititeterna för 

Internetanvändare. Metoderna för funktionen bygger på att företag antingen betalar för att 

placera sig högt på en sökning genom placering av en annons, den andra metoden innefattar 

att företag arbetar med att förbättra den organiska sökningen (Ibid). Att förbättra den 

organiska sökningen kan företag göra genom att ändra strukturen på hemsidan eller ta hjälp av 

externa företag för bästa teknik, vilket gör att konsumenter hittar hemsidan snabbare genom 

rätt sökord (Ibid).  

Detta ger möjligheten för verksamheter att locka kunder till hemsidan samtidigt som det kan 

stärka varumärket av den anledningen att ha en hög ranking hos Google och Yahoo upprättar 

en god bild av företaget (Ibid). Betydelsen av att arbeta med detta är stor, tidigare rapporter 

pekar på att det ger en möjlighet att skapa en ökad kännedom och trovärdighet oavsett om 

människor klickar eller inte på ett topprankat resultat (Dou et al., 2010). Google Adwords är 

ett verktyg för verksamheter att använda sig av annoner och sökord (Google, 2014). Verktyget 

ger möjligheten att synas på sökresultat på valda ord och där möjligheten finns att anpassa 

annonser till regioner (Ibid). 

Reklambanners – Reklambanners är motsatsen till vad annonsering är utanför Internet samt 

att de innehåller ett meddelande och vidarbefordrar vanligtvis till dess hemsida vid klick 

(Kalyanam & McIntyre, 2002). Rodgers & Thorson (2000) menar att olika banners kan ha 

olika möjliga former och studier visar att dessa skapar större uppmärksamhet även fast det 

inte klickas på reklamen. Samtidigt visar det att de ger en ökad positiv respons om banner 
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klickas (Ibid). Kalyanam & McIntyre (2002) beskriver att det är lätt att mäta aktiviteten och 

effektiviteten med banners. En närliggande form av banners är länkar som återfinns hos 

sökmotorer och som ger möjligheten att verksamheter kan locka till sig kunder från 

sökmotorer (Ibid). 

Bloggar/Viral Marknadsföring/Word of Mouth – Bloggar är en form av krönika som görs 

tillgänglig på Internet och har många likheter med viral marknadsföring (Singh, Veron-

Jackson & Cullinane, 2008). Bloggar är effektivare än viral marknadsföring av den 

anledningen att de ger ett längre och möjligtvis större intryck (Ibid). Viral marknadsföring ses 

som Internets motsvarighet till word-of-mouth, där skillnaden är att på Internet ger det 

möjligheten att spridas av större accelererad fart (Kalyanam & McIntyre, 2002). Bloggar har 

några fördelar gentemot virala marknadsföringsåtgärder (Sing et al., 2008). Fördelarna 

inkluderar möjligheten för företag att vara relevanta till kunderna, bloggar ger verktyg till 

differentiering, vända sig mot kunder som är av yngre ålder och som är emot traditionella 

kanaler, dela information och slutligen möjligheten att kunder kan kommunicera med 

verksamheter samt få sin röst hörd (Ibid). Detta kan hjälpa företagen att få en positiv word-of-

mouth (Ibid). Jalkala & Salminen (2010) beskriver att testimonials kan vara något att använda 

sig av på hemsidor och övriga kanaler genom att använda direkta citeringar med tillåtelse från 

kunder som varit nöjda. 

Hemsida - Kalyanam & McIntyre (2002) ser att hemsidan fungerar som motsvarigheten till 

en fysisk butik, de viktiga funktionerna en hemsida behöver är en en tilltalande och gedigen 

startsida, sökfunktion, sidlayout och stabilitet. Betydelsen av hemsidan har ökat och ska idag 

leverera en bra upplevelse när företagen har dragit till sig besökare (Ibid). Constantinides & 

Fountain (2008) betonar att forum kan vara en del av en hemsida och där kunder och 

verksamheter kan kommunicera med varandra. Google analytics är en metod för att analysera 

trafiken på Internet och har förändrat sättet företag analyserar trafikinformationen (Hasan, 

Morris & Proberts, 2009). Google analytics hjälper företag att analysera hur människor 

integrerar med hemsidan, hur de kom dit och hur företagen lockar tillbaka kunder (Google 

Analytics, 2014). Analysverktyget ger möjligheten till att analysera social media, 

mobiltrafiken, annonseringanalyser och innehållsanalyser på hemsidan eller applikationen 

(Ibid). 

E-post – E-post är en billig och effektiv metod som verksamheter kan behålla och komma i 

kontakt med kunder genom att göra personliga och opersonliga e-post meddelanden 
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(Kalyanam & McIntyre, 2002). E-post meddelanden kan skickas till de som har registrerat ett 

konto på hemisdan (Ibid). Chadwick & Doherty (2012) beskriver att det ger möjligheten att 

skicka nyheter och information till kunder när de har registrerat sig för ett nyhetsbrev genom 

en kontinuerlig information i olika former. 

Mobil marknadsföring – Ström, Vendel & Bredican (2014) ser att mobila enheter och 

applikationer ger verksamheter möjligheter att nå ut till och bidra till en bättre relation med 

kunder. Idag är mobila enheter en följetång hos människor och ger värdet av att den når ut 

oavsett tid och plats (Ibid). Studier finns som påvisar att integration av mobil marknadsföring 

med övriga delar i verksamheten skulle maximera uppmärksamheten och kommunikation 

med kunder (Ibid). Samtidigt är det verktyg som kan bidra som en annan del av mediakanal 

(Ibid). Wong (2012) betonar att det finns tecken på att den mobila marknaden för 

marknadsföring genom användingen av Internet, applikationer och videos via mobilen är 

användbar. 

Affiliatenätverk – Är nätverk som inkluderar program för marknadsföring på Internet och 

vidarbefordrar via banners till sin webbplats, de som lägger upp banners betalar sedan 

affiliatenätverket när en transaktion skett (Kalyanam & McIntyre, 2002). 

Sociala medier – Sociala medier är verktyg och plattformar som skapat möjligheten att 

kommunicera med kunder (Mangold & Faaulds, 2009).  Kommunikationen kan ske kunder 

emellan eller mellan kund och företag (Ibid). Sociala medier är produkten som bygger på den 

tekniska grunden som kallas Web 2.0 (Berthon et al., 2012).  

 

3.5	  Internet	  som	  verktyg	  –	  Web	  2.0	  	  
Berthon et al. (2012) beskriver Web 1.0 som en enkel hemsida, liknande en broschyr, där 

information enbart kan inhämtas. Web 1.0 möjliggör således en kognitiv process av 

kommunikation och kan liknas vid den traditionella marknadsföringen (Barassi & Treré, 

2012).  

Web 1.0 kan definieras som ett informationsplank. Informationen ska ges på snabbast 

möjligaste sätt till lägsta möjliga kostnad, vilket är relaterat till stordriftsfördelar. Det går inte 

att redigera informationen utan målet är att kunderna ska kunna läsa sig till och tolka den 

information som finns på hemsidan. Web 1.0 karaktäriseras mest av teknologiska problem på 

grund av mjukvaran som används, (Mata & Quesada, 2014). 
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Istället för att bara inhämta informationen, som det gjordes i Web 1.0, så kan kunderna både 

skapa och konsumera information i Web 2.0 (Berthon et al., 2012).  

Om Web 1.0 står för att skapa informationsresurser, så står Web 2.0 för att skapa nätverkande, 

där informationen tillhandahålls av individer istället för servrar (Mata & Quesada, 2014). 

Fokus har därför ändrats från ekonomiska stordriftsfördelar till att lägga stor vikt vid socialt 

nätverkande (Ibid). Uttrycket Web 2.0 skapades av Tim O’Reilly på en konferens år 2004, då 

de märkte att webben var viktigare än någonsin och ständigt kom med uppdaterade 

applikationer, (O’Reilly, 2005). 
 

“Web 2.0 is a collection of open-source, interactive and user-controlled online applications 

expanding the experiences, knowledge and market power of the users as participants in 

business and social processes. Web 2.0 applications support the creation of informal users' 

networks facilitating the flow of ideas and knowledge by allowing the efficient generation, 

dissemination, sharing and editing/refining of informational content.” (Constantinides & 

Fountain, 2008, s.233) 

 

Barassi och Treré (2012) beskriver Web 2.0 som en kommunikativ process på interaktiva 

plattformar, där processen är baserad på kundernas möjlighet till medverkan. 

”Web 2.0 applications are made for people and by people.” (Mata & Quesada, 2014, s.57) 

 

Wirtz, Schilke & Ullrisch (2010) beskriver att Web 2.0 innehåller fyra grundläggande 

faktorer: socialt nätverkande, interaction orientation, personalization/customization och user-

added value. Socialt nätverkande inkluderar interaktioner på Internet, interaction orientation 

innefattar kommunikation med kunder, personalization/customization innebär att kunderna 

ska kunna skräddarsy egna alternativ av produkter och user-added value innefattar skapande 

av profiler och mervärde på Internet.  

Det viktigaste elementet inom Web 2.0 anses vara de sociala aspekterna (Mata & Quesada, 

2014; Wirtz et al., 2010).  

 

3.5.1	  Betydelse	  &	  användning	  av	  Web	  2.0	  

Sociala medier eller socialt nätverkande inkluderar interaktioner mellan individer sinsemellan, 

samt mellan företag och individer. Sociala medier innehåller bloggar (ex. Twitter), 
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bilddelningssidor (ex. Instagram), filmdelningssidor (ex. Youtube) och nätverk (ex. 

Facebook). Typiska drag för sociala medier är att de är lättillgängliga, tillåter skapande och 

utbyte av innehåll. (Berthon et al., 2012). 

Sociala nätverk definieras som en plats där konsumenterna kan göra en egen profil, skapa 

relationer med andra människors profiler och att kunna visa andra sammanlänkade profiler. 

Dessa är till för att kommunicera och anknyta till andra medlemmar. Sociala nätverk har blivit 

viktiga verktyg för masskommunikation, dels för att förmedla nyheter, men också för att 

påverka andra och skapa uppfattningar. (Mata & Quesada, 2014; Ellison, 2007). Sociala 

mediers innehåll skapar intresserade kunder eftersom mycket av innehållet är skapat av andra 

konsumenter och inte gjorts som direktreklam av företagen (Leeflang, Verhoef, Dahlström & 

Freundt, 2014). 
 

Cicek & Erdoğmuş (2012) menar att sociala medier når ut till en mycket större grupp av 

människor med hjälp av dessa sociala nätverk och kanaler, något som inte har varit möjligt 

med traditionella marknadsföringskanaler. Konsumenter föredrar att få uppdaterad 

information i sociala medier (Ibid). För att vara framgångsrik inom sociala medier så måste 

därför företagen använda sig av relevant och uppdaterad information (Ibid). Underhållande 

saker och saker som sticker ut har visat sig få väldigt bra respons när företagen försöker 

integrera kunderna i deras intresse för företaget (Ibid). Leeflang et al. (2014) skriver att 

företagens användande av sociala medier har ökat inblicken i kundernas beteenden eftersom 

företagen kan följa hur kunderna påverkar varandra genom att prata om produkterna. Med 

Internets utveckling, och framförallt Web 2.0 teknologierna, kan konsumenterna lättare dela 

produkterfarenheter och omdömen (Chen et al., 2011, a). Tidigare forskning tyder på att 

kundrecentioner och word-of-mouth har ett ökande inflytande på köpprocesser hos kunder, 

därför måste företag ta hänsyn till detta när de tar beslut (Ibid). 
 

Mata & Quesada (2014) menar att företag ur ett marknadsperspektiv kan producera kraftfulla 

effekter med word-of mouth när vänner rekommenderar produkterna till varandra. ”Like” och 

”Comment” funktionerna på Facebook kan användas som ett instrument för word-of-mouth, 

Twitter har en liknande funktion som kallas retweeting (Ibid). 

 

“People influence people. Nothing influences people more than a recommendation from a 

trusted friend. A trusted referral influences people more than the best broadcast message. A 

trusted referral is the Holy Grail of advertising.” - Mark Zuckerberg, Facebook, 
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(Fuelingnewbussiness, 2014) 
 

Samtidigt som kunder kan vara en riktig guldgruva för idéer och vyer, kan det också vara 

något väldigt farligt för företagen om kunderna kommunicerar fel aspekter (Berthon et al., 

2012). Kunder kräver nu för tiden ständig information och förväntar sig att företagen ska vara 

kontaktbara dygnet runt (Cicek & Erdoğmuş, 2012; Wirtz et al., 2010; Sharma & Sheth, 

2002).  Wirtz et al. (2010) betonar att kommunikationen med kunder således är också en 

viktig aspekt inom Web 2.0. Genom kunderna får företagen feedback och kan utifrån den 

utveckla sina produkter och det är därför viktigt att förmedla rätt information för företagen, så 

att de kan använda det som en konkurrensfördel (Ibid). Istället för att gå till en butik så 

använder sig kunderna av webben för att få samma information för att jämföra, diskutera och 

sedan göra ett eventuellt köp (Sharma & Sheth, 2002). 
 

I den webbaserade eran så har potentialen av att skräddarsy saker ökat enormt (Sharma & 

Sheth, 2002). Studier har visat att möjligheten för konsumenterna att kunna skräddarsy ökar 

kundlojaliteten (Leeflang et al., 2014). Att skräddarsy gäller både produkter och andra 

virtuella saker, det kan vara allt från företagens produkter till konsumenternas egna profiler på 

företagens hemsidor (Wirtz et al., 2010). 

Det som skapar mervärde är, i Web 2.0-eran, kunderna istället för företagen. Det är 

konsumenternas nätverk av vänner som tillsammans skapar mervärde. Konsumenterna blir 

involverande i skapandet av produkter och tjänster genom sina utvärderingar och recensioner. 

(Berthon et al., 2012). Det har gjort att konsumenterna har blivit en kritisk del av innovationer 

och utvecklingen i företag (Wirtz et al., 2010). 
 

”Web 2.0 is not a technological, but rather a social revolution” (Mata & Quesada, 2014, s. 

64) 

 

Barasso & Treré (2012) beskriver att utvecklingen går vidare och att nästa steg i utveckligen 

är begreppet Web 3.0. Begreppet Web 3.0 och dess innebörd är svår att faställa, däremot 

innefattar det att företag måste gå bortom Web 2.0 och förändra sättet att hanterna och 

organisera användargenererad data (Ibid).  



	  

	  

	   30	  

3.5.2	  Nackdelar	  inom	  teknologin	  

Mata & Quesada (2014) betonar att det saknas enighet över fördelar med Web 2.0s 

tillämpande inom forskningen på grund av att det finns risker gällande potentialen hos dess 

användning. Företagen kan lätt tappa kontrollen vad gäller informationskanaler och dylikt 

(Ibid). Kvaliteten och integriteten av innehåll kan därför ifrågasättas (Ibid). Leeflang et al. 

(2014) understryker att en stor nackdel med sociala medier är att det är lätt att tappa 

kontrollen.  

 

Barasso & Treré (2012) pratar om hur den nya vågen av information behandlas. Information 

kan användas på flera sätt, varav ett av sätten är övervakning.  

På grund av den anledningen menar författarna att många forskare har diskuterat om det 

kommer bli ett problem eller inte med all denna tillgängliga information om konsumenter. 

Författarna frågar sig även om var gränserna går när det gäller företagens inkräktning på 

integritet och privatliv. (Ibid) 
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4.0	  Empiri	  

Kapitlet ger till en böran en kort bakgrund om företagens historia. Det följs sedan av empirin 

som består av tio intervjuer, där varje företag beskrivs i varsin berättelse. 

4.1	  Företagens	  bakgrund	  
Bubbleroom 
Bubbleroom grundades år 2005 och är ett e-handelföretag utan några fysiska butiker. De 
säljer märkeskläder och är idag en av de större onlinebutikerna i norden, de innehar även 
stämpeln trygg e-handel. (Bubbleroom, 2014).  

Neckwear 
Neckwears verksamhet startade 2008 och de säljer accessoarer. De är ett e-handelsföretag 
som är lokaliserade i Sverige och säljer bland annat i Norge, Danmark och Storbritannien och 
har idag stämpeln trygg e-handel. (Neckwear, 2014). 

Tailor Store 
Tailor Store grundades 2007, företaget tillhandahåller kundanpassade klädesplagg och 
accessoarer, de innehar idag trygg e-handeln stämpeln (Tailor Store, 2014). 

Grolls 
Grolls grundades 2011, det har tidigare förekommit, men då under andra namn. De säljer 
arbetskläder i butiker och på Internet. (Grolls, 2014). 

Gant Sweden 
Gant Sweden är ett företag som säljer kläder, Gant Sweden har rötterna i USA och Gant 
Sweden AB sedan 1987 (Gant, 2014). 

Madlady 
Madlady grundades 2011 och säljer kläder och smycken på Internet (Madlady, 2014). 

Kila Möbler 
Kila möbler grundades 1978, sedan 2008 har företaget även en e-handelsbutik (Kila Möbler, 

2014). Säljer olika möbler och innehar stämpeln trygg e-handel (Ibid). 

Flagom 
Flagom grundades 2013. De säljer kostillsskott på Internet (Flagom, 2014). 

Prylgrossen 
Prylgrossen öppnade 2012 och säljer produkter i olika kategorier, certifierat e-handelsföretag 
(Prylgrossen, 2014). 

Discshop 
Discshop grundades 1999. Det är ett e-handelsföretag som bland annat säljer film, spel och 
teknik. Innehar stämpeln trygg e-handel (Discshop, 2014). 
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4.2	  Bubbleroom	  
Respondent 1 beskriver att deras främsta styrka i marknadsföringen är deras ålder, deras fokus 

på försäljning och med en säljdrivande marknadsföring. 

Den traditionella marknadsföringen är idag väldigt begränsad, där de enbart kört någon TV-

kampanj men i övrigt väldigt lite TV-reklam och dessutom inte några reklamblad. Det var i 

början av verksamheten 2005 som de använde sig av TV-reklam och sedan dess har de nu 

blivit mycket större fokus på digital marknadsföring. Den traditionella har minskat mycket, 

även om det kan vara bra för att bygga långsiktigt. Respondeten menar att när de får kunder 

att prata om Bubbleroom genom att de lägger ordrar så ger det en långsiktig positiv effekt på 

varumärket.  

 

Sökoptimeringen inom digitala marknadsföringen menar respondent 1 är väldigt viktig, då det 

ger möjligheten för Bubbleroom att när målgruppen söker på Google så hittar kunder till deras 

sida mer effektivt. Förutom sökoptimering (SEO) så är affiliate väldigt viktigt, möjligtvis 

ännu viktigare eftersom målgruppen träffas därigenom. Dessa är givetvis väldigt viktiga men 

de jobbar även aktivt med att hitta andra lönsamma kanaler. De har en Facebook sida som de 

använder för att kommunicera med kunder, medan när det gäller annonsering via banners så 

används det inte på grund av det är svårt att få en större lönsamhet, anledning till det är att 

målgruppen inte klickar på banners eller är en äldre målgrupp. Instagram som de även 

använder ser respondent 1 som en bra kanal för publicering av foto eller vid nyöppningar av 

något, men är inte så anpassad för andra former av marknadsföring som Facebook erbjuder. 

Respondent 1 beskriver även att nyhetsbrev är en viktig kanal och där de har många 

prenumeranter. 

 

Respondent 1 känner till begreppet Web 2.0 men att detta är något som förekommit sedan en 

tid tillbaka. När det gäller sociala medier så använder de framförallt Facebook, Instagram och 

i mindre utsträckning Youtube. Vid tid för intervjun har de mer än 40 000 följare på Facebook 

och där har de möjlighet att upprätta kontakten med konsumenter med hjälp av den öppna 

kanalen. Detta betraktar de som väldigt bra och ger en möjlighet som inte fanns tidigare och 

där omdömen omedelbart kan utläsas. Facebook ger även möjligheten att köra kampanjer och 

liknande. Sista medien är Youtube, den använder de i mindre utsträckning då de väljer att 

prioritera andra metoder men där det publiceras en del filmklipp. 
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Användandet av Facebook är något som respondent 1 ser som användbart och viktigt, 

möjligheten som det ger med hjälp av “likes”, delning och kommentarer ger ett enklare sätt 

för dem att kommunicera med kunder. Att man främjar möjligheten att människor pratar om 

Bubbleroom är viktigt, utöver Facebook så använder man sig även av blogg community. Det 

ger möjligheten för kunder att själva vara aktiva och ha en kontakt med varandra, dock så är 

företaget passiva och låter kunder styra utsträckningen av aktiviteter. Betydelsen av en positiv 

word-of-mouth är viktigt och något de jobbar väldigt hårt med. Negativa åsikter ska bearbetas 

och inte spridas genom att försöka lösa problemet innan. Betydelsen av detta är att de har 

både verktyg och personer som arbetar med att läsa vad människor säger på bloggar och andra 

sociala medier, de använder sedan den information och tar till sig åsikter så att de kan fortsätta 

att utvecklas som verksamhet. 

 

Mobil marknadsföring är något som Bubbleroom inte använder sig av idag. Anledningen till 

att man inte använder sig av det idag är att de saknas bra mätinstrument för effektivitet. De ser 

att människor läser nyhetsbrev och andra e-post från mobilen. 

 

Mätningen av effektivitet av marknadsföringen är något de arbetar med varje dag, med 

Google och Facebooks verktyg följer de frekvent upp information. Mätverkygen är något som 

de tycker att de kan förbättra, att de lägger resurser på bättre sätt och kan arbeta effektivare. 

Att utveckla de man arbetar med idag och sköta mätningen själva i framtiden. De ser 

möjligheten att i framtiden använda sig av nya verktyg för att annonsera från Google, där de 

ser en potential av förbättring och utveckling. Detta utesluter inte heller att de måste fortsätta 

hitta nya kanaler att marknadsföra sig genom. 

 

I framtiden ser respondent 1 att Bubbleroom kommer att lägga mer pengar på digital 

marknadsföring, att digital marknadsföring kommer att växa och även att det kommer bli mer 

fokus på begreppet performance marketing. I framtiden tror de dock att användningen av 

digital marknadsföring kommer att öka, framförallt när det kommer fler verktyg för att mäta 

detta. När det gäller traditionella kataloger tror respondent 1 att det börjar komma tillbaka, där 

den istället blir som ett komplement och har ett annat syfte än tidigare. Tidigare var det rent 

säljdrivande, men idag handlar det om kundkommunikation, lojalitet och mycket mer. 
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Respondent 1 känner igen begreppet Web 3.0 och läst lite om det men som begrepp kommer 

de inte att fokusera på det, de tar till sig de trender som kommer oavsett vad det kallas.	  

4.3	  Neckwear	  

När det gäller deras styrkor så är det att jobba hårt med att få bra Google placering för ett 

nischat område de är verksamma inom. Användningen av Google analytics möjliggör för dem 

att analysera var deras kunder kommer från, för att sedan analysera hur stor konverteringsgrad 

de har på sina besökare. De är skickliga på att jämföra vilka annonser som är lönsamma och 

genererar mest kunder.     

 

Respondent 2 beskriver att Neckwear har testat en del traditionella metoder i form av TV-

reklam, problemet där var att det var svårt att mäta och det är en väldigt dyr 

marknadsföringsmetod jämfört med andra. Det är svårare att mäta de traditionella annonserna 

jämfört med de digitala. Där använder de Google analytics, där de istället kan se hur mycket 

människor som har klickat sig in och köpt via annonsen. Flyers som ett tryckt material har de 

provat på, men det gav inte några bra resultat. Radio har de idag inte testat. Direktreklam till 

dörren ser de inte som något som fungerar bra och är därför inte något de använder sig av 

idag. 

 

Respondent 2 beskriver att de använder sig till största delen av digital markandsföring. De 

använder sig bland annat av redaktionell annonsering. Detta innebär att på sidor som 

Aftonbladet liknar en form av artikel men att det istället är en annons, en lockande text och 

som sedan avslutas med länk till deras hemsida. Bortsett från deras hemsida så använder de 

sig mycket av Google Adwords och Google Organic. De har använt sig av vanliga banners på 

större sidor och även testat att använda sig av bloggare, där de har utbytt produkter mot att 

bloggarna pratar om produkten. Detta ser de som ett relativt billigt sätt att marknadsföra sig. 

Idag så använder de sig av affiliatenätverk där de bland annat placerar banners på hemsida 

och bloggar, bloggaren “Kissie” har de använt sig av och de betalar för att vara med i dessa 

affiliatenätverk. Respondent 2 känner inte igen begreppet Web 2.0. Neckwear använder sig av 

sociala medier som Facebook, genom annonser och egen sida. Instagram använder de för att 

posta bilder på produkter i syfte att öka i följare, Facebook är däremot det största och främsta 

sociala mediumet.  

 



	  

	  

	   35	  

Neckwears kunder kan idag inte vara med att påverka direkt, hör kunderna av sig och önskar 

specialbeställningar så brukar de fixa det. De har en viss kontakt med exempelvis hotell om 

specialbeställningar men inte till privatkunder, idag skulle de inte göra det för att de har höga 

kvantitetskrav från leverantörer och kan därmed inte producera till specifika individer. 

Respondent 2 menar att Neckwear jobbar väldigt hårt med att inte några kunder ska vara 

misssnöjda, detta genom att tillhandahålla en bra kundtjänst via telefon och e-post. De lyssnar 

på vad folk skriver om dem på sociala medier och jobbar väldigt hårt för en god word-of-

mouth.  

 

Idag så väljer de att i princip inte alls använda sig av mobil marknadsföring, i den 

utsträckning de använder detta är att annonser syns på mobilen när någon besöker en sida. 

Sms-marknadsföring har de testat men det används inte idag. 

 

Respondent 2 påpekar att vidarutveckla arbetet med SEO (Search Engine Optimization) är 

viktigt så att de dyker upp tidigt i sökningar på vissa ord på sökmotorer som Google. I 

framtiden kanske de eventuellt kommer att anlita en firma som hjälper dem med detta och så 

de blir ännu bättre. Mätningen är viktig för dem och det är en del av digitala 

marknadsföringen som gör den bra. Med verktyget Google Analytics som de använts sig av, 

ger det  den möjligheten att studera effekten av deras annonsering, något som var svårt för 

dem att göra vid TV-reklam.  

 

I framtiden tror dem att inom e-handel så kommer utvecklingen att fortsätta öka och att det 

kommer utvecklas nya kanaler. Sociala medier kommer troligen att öka i användare och 

reklam innan, mellan och efter filmklipp kommer att få större betydelse. Nackdelar med den 

digitala marknadsföringen är att den troligen kommer att bli dyrare och att det blir den som 

betalar mest som kommer vara den som får platsen på exempelvis Google. För företag som 

använder sig mycket av TV-reklam så kommer det inte att vara tillräckligt för att bygga sitt 

varumärke i framtiden, utan att de kommer behövas mer avslutar respondent 2.	  

4.4	  Tailor	  Store	  
Respondent 3 beskriver att deras främsta styrkor idag är innehavet av stor kunskap på att 

använda SEO och att de fokuserar mycket på detta. 

De använder sig av traditionell marknadsföring med bland annat TV-reklam, radiokampanjer 

och tryckt material. Just nu kör de TV-reklam i TV4 under sportsändningarna på vardagar och 
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kvällarna samt helger. Det gör de för att deras målgrupp är män som söker bra kläder och 

passform, där många ofta är intresserade av sport. Radiokampanjer kommer att användas 

under sommaren 2014 samt att de idag har reklam via tryckt material, där de syns i 

månadsmagasin som Cafe & King. Där hoppas de kunna bygga varumärkesidentiteten och 

lyfta fram det företaget står för. Betydelsen av de traditionella metoderna är för dem svårt att 

säga, det är framförallt ett komplement till den digitala marknadsföringen. De mäter frekvent 

för att se hur många kunder som anslutit genom de olika metoderna och det sker lite olika för 

varje kanal. Vid radio ser de om de anslutit många via en viss region, tryckt material ser de 

om dessa varor sålt bättre. Så den traditionella har betydelse för dem idag, däremot är det ett 

komplement. 

 

De beskriver att SEO är deras främsta digitala marknadsföringsverktyg idag. De använder sig 

även av bannerannonsering på olika hemsidor, affiliatenätverk samt sociala medier. De känner 

till begreppet Web 2.0. Deras affärsmodell, berättar de, är ett gott exempel på detta, genom att 

de ger möjligheten för kunder att designa själv och göra en mer personlig produkt via deras 

hemsida. Facebook, Instagram och Youtube är de sociala medier de använder och där 

Facebook är den mest använda. De använder dessa sociala medier mindre och mindre, på 

Facebook publicerar de olika kampanjer och olika tävlingar men där främsta syftet är att 

publicera ut material av bilder och liknande. Instagram använder de för att publicera bilder på 

produkter och på Youtube publicerar de reklamfilm. 

 

“Det fantastiska med digital marknadsföring och e-handel är att man kan följa upp väldigt 

bekvämt och rationellt på de marknadsföringsinsatser man gör”Jan Höjman, CEO  

 

Respondent 3 berättar att deras hemsida är väldigt fokuserad på att involvera och integrera 

kunder, där själva tanken är att man ska utforma och skapa sin produkt själv. Man kan skapa 

sin egen sida med uppgifter, vilket främjar lojalitet genom deras enkla och kraftfulla sätt att 

använda hemsidan. Detta kan man dela med sig av via sociala medier. De samarbetar 

dessutom med kända bloggare i Sverige, Europa och USA där bloggarna skriver om 

produkterna.  De har idag en person arbetar med kundkontakten via sociala medier och han 

kan tala fem olika språk, vilket gör att de kan ha en nära kontakt med kunder runt om i 

världen. De läser det kunder skriver på Facebook och det som skrivs på bloggarna som de 

samarbetar med, vilket gör att de enkelt kan följa med på vad som skrivs om Tailor Store. 
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Deras marknadsföringsavdelning har som uppgift att ta del av recensioner och kommentarer. 

En viktig integration med kunderna är att de i dag använder sig av testimonials, där de frågar 

om tillåtelse från kunder som skrivit på sociala medier eller vid kundservice om de får 

använda detta för marknadsföring. 

 

De använder idag i princip inte någon mobil marknadsföring, enbart testat sms-

marknadsföring med varierande resultat. I deras fall så är det inte passande, men de arbetar för 

att göra deras hemsida mobilanpassad. 

Deras marknadsföring tror de att de kan förbättra genom att fortsätta utvecklas. 

Marknadskommunikationen måste vara relevant och de måsta arbeta för att nå deras målgrupp 

ännu bättre. Förbättring av analysering och undersökningar på målgruppen. Både för- och 

nackdelar är vad som sägs om företaget. Att människor skriver om företaget är en process 

som är svår att stoppa och det gör att det är viktigt att arbeta med att göra kunder nöjda och 

kommunicera med dem. 

 

Idag så ger den digitala marknadsföringen möjligheten för Tailor Store att använda sig av 

Google analytics för att studera responsen i många marknadsföringskanaler, säger respondent 

3. Som komplement använder de sig av egna verktyg som kan koppla olika kampanjer och 

liknande. Detta är mycket lättare att mäta i digitala marknadsföringsmetoder än traditionella 

och är inte lika kostsamma.  

 

I framtiden så tror respondent 3 att mobiltelefonen kommer få en större betydelse och där 

mätningar gett signaler om på dess mening, betydelsen av mobiltelefonen ska man därför inte 

underskatta. Vad gäller Web 3.0 så tror han det är för tidigt att säga om vad det kommer att 

innebära, men att de följer den trend som kommer och utvecklingen i det stora hela.	  

4.5	  Grolls	  
Respondent 4 beskriver att de främsta styrkorna i deras marknadsföring är deras egna kunder 

och deras katalog som de lämnar ut.  

När det gäller traditionella metoder så använder sig Grolls framförallt av sin katalog som de 

lämnar ut till större kunder och som det även finns möjlighet att hämta i deras fysiska butiker. 

För tillfället vid intervjun använder de sig även av TV-reklam, den använder de för att köra en 

kampanj. TV-reklam körs några gånger per år och där den varje gång pågår under några 

veckors tid. En annan viktig del i den traditionella kanalen är deras annonsering via 
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evenemang på arenor, med reklamplats kring arenan. De har tidigare använt sig av radio, men 

i en mindre utsträckning och det har då mestadels varit regionalt. När det gäller den regionala 

biten har de bland annat synts i Mix Megapol kring Malmö området. De fortsätter berätta att 

de traditionella metoderna är den största delen och den mest betydande faktorn i företagets 

marknadsföring idag.  

 

Inom den digitala marknadsföringen så använder de sig framförallt av sin nyligen förbättrade 

hemsida, sökoptimering, sociala medier samt i en viss utsträckning bannerannonsering. 

Respondent 4 beskriver att Grolls använder sig av en extern mediebyrå som hjälper dem med 

sökoptimering, där de har arbetat med Google Adwords och kombinerat det med Google 

Maps. Respondent 4 beskriver att det ger dem möjligheten att via nätet bli vidareskickade 

direkt till den lokala butiken, där de sedan kan se öppetider och lokala uppgifter. Hemsidan 

har nylanserats och blivit en viktig kanal för deras marknadsföring genom tillägg av bland 

annat en webbshop, något de saknade tidigare. Respondent 4 beskriver även att de idag i viss 

utrsäckning använder sig av sociala medier, men det är inte för Grolls den viktigaste kanalen, 

enligt honom. Där använder de sig av Facebook och Youtube. De är dock inte aktiva på 

Facebook mer än ungefär en gång i månaden, de använder den framförallt för att meddela 

större händelser. De har kört kampanjer via Facebook tidigare för att testa, men bara något 

fåtal gånger. Förutom Facebook så använder Grolls sig även av Youtube och på den kanalen 

publicerar de sina reklamfilmer. Slutligen så använder de sig på regional nivå av 

bannerannonsering, där de bland annat samarbetat med kommuner. De finns även med på 

Eniro med bolagsuppifterna. 

 

Respondent 4 känner till att begreppet Web 2.0 innebär utvecklingen om att man ska vara 

interaktiv med kunderna i en större utsträckning än tidigare på Internet. När det gäller 

interaktion med kunderna idag så använder de sig som tidigare nämnt av sociala medier. E-

post ger dem möjligeten att integrera med kunderna samt att de kan använda sig av att utläsa 

information. De kan därmed samla in information som kunder framfört och ta emot respons 

från olika åsikter. Den största integrationen äger i stället rum genom de traditionella kanalerna 

och där de bland annat använder sig av en referensgrupp som tar in synpunkter om produkter 

och hur de ska bli bättre. I och med att butikerna är väldigt viktiga så får de en stor del av 

informationen från dem och integrerar genom deras respons. 
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När det gäller mobil marknadsföring så har de anpassat hemsidan så att den går att se på 

mobilen i form av en mobilsida. De valde att satsa på att utveckla hemsidan till mobilen i 

stället för att utveckla en applikation. De har använt sig av sms reklam när de körde en 

kampanj och där de vände sig till en viss grupp av kunder. Vid uppvisning av sms:et när man 

handlade i butiker erhöll kunden biobiljetter, detta var något som gav ett bra resultat. Detta 

gav möjligheten för dem att skicka till kunder som inte handlat under en viss period och de 

kunde vända sig till kunder som inte var aktiva. När det gäller fördelningen över budget på 

marknadsföringen så läggs den största delen på den traditionella idag, digitala är en mindre 

del och vissa delar av deras marknadsföring, som Facebook, är gratis. När de mäter hur 

effektiva de olika kanalerna är har de använt sig av varumärkesbarometern för att mäta om 

hur kunder uppfattat verksamheten. Genom detta har de märkt att de är mer kända efter 

annonsering på arenor och tv-reklamen. De använder sig inte direkt av något verktyg som 

mäter olika effektivitet på varje kanal.  När de använder sig av marknadsföringen så anpassar 

de den i viss utsträckning, men där kampanjer förblir lika oavsett kanal. När de lägger upp 

marknadsföringen så fokuserar de på att bygga ett starkt varumärke och goda relationer med 

kunder. I det mesta av deras marknadsföring så ligger fokus på att tänka långsiktigt istället för 

kortsiktigt. 

 

“Användningen av digital marknadsföring tror jag att vi kommer att använda mer, för att vi 

inte har använt de så jätteaktivt hittills, även om det blivit mer och mer”Mats Kadmark, 

Marknadskoordinator  

 

Den traditionella katalogen använder de som tidigare nämnt mycket, de kan eventuellt i 

framtiden göra så att den istället kommer i en version på webben eftersom att det förts 

diskussioner om detta. Där skulle det vara som en webbshop, PDF fil eller någon annan 

interaktiv lösning. I framtiden tror de att den digitala marknadsföringen kommer att öka, där 

trycksaker minskar och istället blir digitalt. Användning av e-post istället för papper när det 

gäller erbjudanden är något som i stället blir vanligare. När det gäller Web 3.0  så är det inget 

de känner till i dagsläget.	  

4.6	  Gant	  Sweden	  
Det viktigaste i deras marknadsföring och som de når ut till mest kunder idag är genom deras 

tryckta material samt deras e-post utskick, menar respondent 5. Dessa verktyg ger dem den 
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största möjligheten att nå till så mycket kunder som möjligt samtidigt som de behåller 

kontakten med de befintliga kunderna. 

Respondent 5 säger att de använder tryckt material som kataloger och broschyrer när det 

gäller traditionella metoder. En stor del är även deras butiker där de jobbar aktivt med att 

marknadsföra sig. TV-reklam arbetar de för tillfället inte med, däremot så arbetar de med att 

synas på reklamfilm i biosalongerna. Anledningen till att de inte använder TV-reklam är för 

att huvudbolaget Gant AB bestämmer initiativen till hur marknadsföringen ska vara. De 

traditionella metoderna och kanalerna är idag betydelsefulla för Gant Sweden, men den 

digitala marknadsföringen ökar i sin användning och betydelse, hävdar respondent 5.  

 

“Jag tror att det fortfarande kanske är 65-70 % traditionell marknadsföring på Gant 

Sweden”Katarina Johansson, E-Commerce Manager 

 

Respondent 5 känner igen begreppet Web 2.0 och idag använder GANT sig av sociala medier 

som Facebook, Youtube och Instagram. På Facebook sidan har de möjlighet att genomföra 

veckonyheter och promotion. Youtube ger möjligheten att publicera reklamfilm och är en 

viktig kanal. På Instagram har de möjlighet att köra tävlingar och uppvisning av kollektioner. 

Hemsidan är idag väldigt viktig för att den ger möjligheten för kunder att poängsätta deras 

produkter och service efter att man köpt online. Den ger möjligheten för GANT att utläsa 

respons från kunderna, sedan kan de dessutom följa upp med att återkoppla kunder med e-post 

efter två veckor. Responsen är offentlig på hemsidan för kunderna att ta del av. Facebook och 

nyhetsbrev är också en väldigt stor andel av kommunikationen med kunder. Inom den mobila 

marknadsföringen används annonsering, vilket gör det möjligt att visa annonserna på mobila 

enheter samt att de har anpassat hemsidan till en mobilsida. Sms marknadsföring använder de 

väldigt lite. De sociala medierna ger dem möjligheten att integrera med kunder, där kunderna 

kan ställa frågor och lämna åsikter. Det gör att de kan arbeta med att utläsa information med 

hjälp av deras PR-avdelning och en extern mediebyrå varje dag, de använder även 

modebloggar. 

 

De använder sig av virala och spännande kampanjer för att locka kunder till deras hemsida, 

men där finns det en utvecklingspotential. De sociala medierna menar hon kan ge nackdelar 

men där har man möjligheten att kommunicera med kunder. Men fördelen med den digitala 

marknadsföringen är att de med hjälp av mediebyrån kan mäta till vilken usträckning de når ut 
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till kunder. De använder sig av ORVESTO-undersökningar för att mäta sina annonser och 

onlinebrev samt hur många som besöker hemsidan. Med hjälp av en kampanjkod när de kör 

olika kampanjer mäter de effektiviteten och i de fysiska butikerna mäter de genom 

försäljning.  

 

“När det gäller den digitala marknadsföringen så är det lättare att se vad kunden har gjort 

och var de kommer från, lättare att mäta jämfört med den traditionella”Katarina Johansson, 

E-Commerce Manager 

 

I framtiden tror respondent 5 att den digitala marknadsföringen kommer att ta en större andel 

från den traditionella. Riktningen tror hon kommer gå mot att man använder sig av virala 

kampanjer och filmer. När det gäller sociala medier tror hon Facebook kan tappa som 

marknadsföringskanal, däremot så finns utrymme för att Instagram skulle kunna införa 

annonsering, twitter ser hon inte som en optimal kanal i Sverige. När det gäller Web 3.0 så 

känner hon inte till begreppet.	  

4.7	  Madlady	  
Respondent 6 berättar att de i första hand använder sig av digital marknadsföring. Den står för 

cirka 90-95 % av hela deras marknadsföring. Anledningen till att de inte använder sig av TV-

reklam är för att det inte passar deras budget. För att pricka in vissa åldersgrupper använder de 

sig av tryckmedia. De undviker helst traditionella marknadsföringsmetoder eftersom de är 

svåra att mäta.  För att lättare pricka rätt segment använder de sig istället av digital 

marknadsföring. De använder sig främst av Facebook och Instagram vad gäller sociala 

medier, men även bloggar. Det är främst för att deras målgrupp av kunder befinner sig där. De 

använder också affiliate-marknadsföring och till viss del även sökoptimering. Nyhetsbrev är 

för Madlady dessutom en väldigt viktig kanal, menar respondent 6. De har även testat sms-

marknadsföring, men det händer cirka 6 gånger per år. 

 

Han har hört talas om Web 2.0, men vet inte ingående vad det handlar om. 

Respondent 6 menar att Facebook har dött ut lite på senare tid. Dels för att det som 

privatanvändare är alldeles för mycket reklam, men också för företag för att den organiska 

spridningen av annonserna är för dålig. En bra kanal för Madlady är fortfarande 

försäljningsannonser, det ger en bra konvertering menar respondent 6. Madlady satsar mer på 
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inspiration på Facebook och Instagram. De har även testat att köra en del tävlingar på 

Instagram. 

Madlady försöker att prata samma språk som deras kunder så att kunderna ska känna sig mer 

hemma och identifiera sig med varumärket, säger respondent 6. Tjejen som har hand om 

Instagram hos Madlady svarar på kundernas inlägg där. Respondent 6 menar att kunderna 

dessutom hjälper varandra. Kunderna bloggar och pratar sedan om saker de köpt och det drar 

in nya kunder. 

 

Något som respondent 6 känner att de kan utöka är deras traditionella marknadsföring i form 

av TV och mer tryckmedia. Ilia menar att man kan förbättra kundkonvertering, de behöver ha 

väldigt många besökare eftersom trafiken inte är högkvalitativ. En fördel är att den digitala 

marknadsföringen är extremt billig, det är i princip gratis. 

För Madlady är det data och statistik som styr det mesta, respondent 6 påpekar även att han är 

en Google analytics nörd. Madlady använder sedan detta för att skapa strategier. Något som är 

viktigt är kundkonverteringen, ser de att någon kanal är bättre än någon annan som svänger de 

om och lägger krutet på den bättre kanalen. De separerar kanalerna mellan mobil-, dator. och 

iPad-användning, säger respondent 6. 

 

Inför framtiden tror de att digital marknadsföring kommer att användas mer och mer, men att 

den kommer att bli mer avancerad. De tror att man senare kommer kunna köpa produkter 

redan via annonsen och att man då slipper att länkas vidare till butiken. De tror också att 

sociala medier kommer att bli mer anonymt och mer i slutna nätverk, som exempelvis 

Snapchat. TV och utvalda tidningar tror han kommer att finnas kvar, det är prestige för 

företagen att synas i TV. Det bildar hög trygghet hos kunder. 

”Det är det som är bra med digital marknadsföring, allt går att mäta”Ilia Komorin, CEO 

4.8	  Kila	  Möbler	  
Respondent 7 beskriver att den främsta styrkan i deras marknadsföring är att de har ett starkt 

kontaktnät. Den traditionella marknadsföringen använder Kila idag och det som används är 

TV, radio, tidning och oadresserad direktreklam (ODR). Betydelsen av de traditionella 

marknadsföringsmetoderna menar de idag står för cirka 50 % av deras marknadsföring. 
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När det gäller den digitala marknadsföringen så använder sig Kila Möbler sig av Adwords och 

prisjämförelsesajter. Respondent 7 känner inte till begreppet Web 2.0 och idag så använder 

sig inte verksamheten av några sociala medier, varken Facebook eller Instagram. Det som de 

idag använder sig av för att lyssna på kunder och följa upp word-of-mouth är Trustpilot.  

 

Idag väljer de att inte använda sig av någon mobil marknadsföring. Detta är något som 

respondent 7 anser skulle vara något som de skulle kunna utveckla. Användningen av sociala 

medier är också det något som de skulle utveckla i framtiden. Idag så har de enbart 

möjligheten att mäta sin effektivitet inom marknadsföringen genom deras använding av 

Adwords samt ODR. 

 

Vid upprättande av marknadsföringen och strategi så använder de sig av kunskapen från året 

innan. De anpassar marknadsföringen genom att använda sig av olika metoder mot olika 

segment. 

 

När det gäller framtiden så är det svårt att säga vart den kommer att gå, begreppet Web 3.0 

känner han inte heller till eller om dess innebörd.	  

4.9	  Flagom	  
När det gäller traditionella metoder använder de idag inte någon, varken reklamblad, 

kataloger eller exempelvis TV-Reklam, säger respondent 8. Anledningen till att de inte 

använder sig av dessa kanaler och metoder är att det innebär en stor kostnad. En annan 

anledning är att de ser digitala marknadsföringsmetoder som bland annat sociala medier som 

mer effektiv. En viktig del i det är att deras kunder återfinns på den platsen och där de ofta 

bloggar, vilket gör att det är en plats som är bättre för dem att synas.  

 

Begreppet Web 2.0 känner de väl till och när det gäller den digitala marknadsföringen så 

använder de framförallt sociala medier som Facebook och Instagram. På Facebook finns 

möjligheten för dem att genomföra kampanjer, medan Instagram är bra att använda för att 

skapa publicitet om produkter genom att blanda produkt med inspirerande material. De ser en 

klar fördel med digital marknadsföring eftersom det ger lättare och större möjligheter för dem 

att mäta och följa upp, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. De använder sig av verktyg 

på Facebook som gör att de kan se vilka som har besökt deras sida och sedan vända sig mot 

dessa.  
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Sökoptimering är en annan viktig del i den digitala marknadsföringen menar dem, däremot är 

det någonting som de inte använder sig av idag då större aktörer betalar stora summor pengar 

på den metoden, exempelvis sökmotorn Google. Metoden är väldigt bra, däremot är den inte 

aktuell idag och värd att lägga budget på grund av den höga kostnaden. Deras hemsida är en 

viktig kanal, där den ska tillhanda hålla funktioner som ger kunden en bättre upplevelse, bland 

annat att de finns kundtjänst. Tyvärr så har de inte en app eller mobilanpassad hemsida, men 

det tillhör något som är bra att ha och kan vara något för dem i framtiden.  

 

Integrationen med kunder är väldigt viktig för Flagom, möjligheten att kommunicera med 

kunder är oerhört viktigt och de sociala medierna hjälper till med detta på ett väldigt bra sätt. 

Sociala medier ser de som mer än en kanal att annonsera, de har här även möjlighet att lyssna 

på kunder och ta emot respons. Den kanalen är utomordentligt viktig i skapandet av positiv 

word-of-mouth, något som de ser som den bästa marknadsföringsmetoden och något som i sig 

är helt gratis.  

 

“I framtiden kommer du behöva mer sponsrade inlägg på bloggar, behöva ha trovärdighet 

bakom ditt budskap och få folk att skriva om det eller klicka på det som annonseras”Ludwig 

Pettersson, VD 

 

I framtiden och med större resurser tror respondent 8 det är viktigt att skapa “Buzz” och då 

skulle de vilja arbeta med att skapa intressanta reklamfilmer.	  

4.10	  Prylgrossen	  
Respondent 9 beskriver att deras främsta styrka i markadsföringen är framförallt Google 

Adwords, anledningen till det är att de använder det i en stor omfattning idag. 

När det gäller traditionell marknadsföring så använder de sig idag endast av lite olika 

kampanjer och det är bara i en mindre utsträckning. Så den ända traditionella 

marknadsföringen de använder sig av är att dem syns i “Expressen söndag”, TV har de valt 

bort på grund av den höga kostnaden. När det gäller hur stor betydelse traditionell 

marknadsföring har för dem idag så är det av en mycket liten betydelse. 

Anledningen till varför de inte använder sig av traditionell marknadsföring är för den stora 

kostnaden, sällan får de tillbaka pengar på investeringen och man måste ta en stor plats vid 

annonser. 
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“Du måste ha i så fall nästan halvsidigt eller helsidig annons för att synas” Magnus 

Hovbrandt, Co-founder  

 

När det gäller digital marknadsföring så använder de sig av Adwords och SEO. Sponsrade 

annonser på Facebook, pricerunner, prisjakt och bloggar är även andra former som de 

använder sig av. När det gäller bloggar är det kunder som ofta kontaktar dem, sedan väljer 

Prylgrossen därifrån vilka de anser vara seriösa och driver bland annat tävlingar och liknande 

med bloggarna för att skapa uppmärksamhet vid denna kanal, beskriver respondent 9. 

 

“I USA exempelvis så är SEO oerhört stort, men i Sverige så lägger man inte så stora pengar 

på det mot vad man gör i USA” Magnus Hovbrandt, Co-founder 

 

Respondent 9 känner inte till själva begreppet Webb 2.0, men Prylgrossen använder sig idag 

av sociala medier som Facebook och Youtube. Youtube används för att publicera filmklipp 

medan Facebook används som en sorts kontaktsida och även vid annonsering. 

Respondent 9 tycker att Youtube är en bra kanal men där det finns tecken på att det kanske 

inte har en sådan stor inverkan idag. 

 

Prylgrossens integration med kunder fungerar idag genom att de använder sig av deras 

kundtjänst och e-post kontakt. Via kundtjänsten kan kunder ta direktkontakt via telefon och 

prata med dem. Kunderna kan kommunicera med företaget via telefon, e-post samt att man 

kan lämna recensioner och synpunkter via dessa forum. De jobbar hårt på Prylgrossen med att 

lyssna på kundernas respons, enligt respondent 9. 

 

“Jag tror att 100 % av alla kunder som varit missnöjda är mer nöjda efter att de har klagat 

på en produkt, efter att ha haft en kontakt med dem via mail eller att vi ringer upp dem och 

ger någon form av kompensation. Många kunder blir förvånade när man ringer upp dem 

eftersom vi är ett e-handelsföretag”Magnus Hovbrandt 

 

Respondent 9 beskriver att det är viktigt för Prylgrossen att kontakta kunder. Man lyssnar 

även på bloggarna de använder sig av och läser vad människor skriver om företaget. 
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Prylgrossen använder inte någon mobil marknadsföring, det använder de endast indirekt 

genom att synas via sociala medier via smartphones. Prylgrossen arbetar med att i framtiden 

utveckla hemsidan till att fungera bättre via mobiltelefonen, säger respondent 9.  

 

Deras utvecklingsmöjligheter att förbättra sig ser de i att de kan bli ännu bättre med att arbeta 

med SEO, något som de dock arbetar hårt med idag. Facebook-annonsering är en annan del 

som de kan utveckla genom att skapa bättre annonser. De vill även utveckla 

marknadsföringen och en del i det är även planeringen att öppna en fysisk butik. De känner att 

det ger en trygghet att finnas även i denna kanal och att många andra e-handelsföretag också 

har öppnat fysiska butiker som komplement. De fortsätter att berätta att de kommer att 

försöka utveckla sin nya hemsida så att det bygger på att vara SEO styrt, så att Google 

kommer att fungera väldigt bra med deras sida och att man lättare kommer att hitta till deras 

hemsida. Idag används Google Analytics för att mäta trafiken, hur man kommer till deras 

hemsida etc. När de använder sig av de olika metoder och strategier, så arbetar de 

kontinuerligt med markandsföringsstrategin och de anpassar inte marknadsföringsmetoderna 

för specifika segment. 

 

I framtiden så tror respondent 9 att man lättare kommer att kunna studera var kunderna 

kommer ifrån och med tillgång till mer information om deras köpbeteenden. Förhoppningen 

är att man lättare kan kartlägga och med större tillgång till mer information om ålder, kön etc, 

med förutsättning att man får det med hänsyn till integriteten. Respondent 9 tror även att i 

framtiden så kommer SEO i Sverige att bli få en större betydelse. Han avslutar med att han 

tror att i framtiden så kommer e-handelsföretag att börja starta fysiska butiker, att detta 

kommer bli ett komplement för e-handelsbutiker eftersom att människor fortfarande vill träffa 

fysiska personer. 

4.11	  Discshop	  
Respondent 10 anser att deras främsta styrkor i marknadsföringen är deras online 

marknadsföring och reklam som är riktad mot deras befintliga kunder, exempelvis nyhetsbrev.  

Idag använder de sig av traditionell marknadsföring i form av TV och tryckt material, bland 

annat dags- och kvällspress. Denna form av marknadsföring har en relativt stor betydelse i 

deras marknadsföring. Inom digital marknadsföring använder de sig idag av Google, Bing, 

Trade Doubler, Wrap och Mecenat m.fl. De känner till begreppet Web 2.0 och de använder 

sig enbart av Facebook som socialt medium. Facebook används som en kanal med 
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information gällande erbjudanden, tävlingar och nyheter. Integrationen med kunder sker idag 

hos Discshop genom lojalitetsprogram. De är aktiva att läsa på bland annat recensioner som 

skrivs om företaget. 

De använder sig av mobil marknadsföring i en liten utsträckning, en av anledningarna till det 

är att det ger en låg ROI (Return of investment). De ser att de skulle kunna förbättra sin 

mobila hemsida, att den blir mer responsiv. De menar att en fördel med den digitala 

marknadsföringen är att den är enkel att mäta. Mätningen gör de idag via diverse externa och 

interna analysverktyg, bl.a. Google Analytics. De anpassar deras marknadsföring mot olika 

segment och de använder de olika verktygen för att analysera utfall samtidigt som de planerar 

framtida marknadsföringsstrategier. 

Respondent 10 känner till begreppet Web 3.0 och han tror att i framtidens marknadsföring 

kommer det att fortsätta utvecklas inom den mobila marknadsföringen.	    
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5.0	  Analys	  	  

Det här kapitlet innehåller vår analys av den empiriska datan och kopplingen till den valda 

teorin. Analysen är sedan strukturerad som en sammanställd analys från de olika företagen 

och är uppdelade i fem teman.  

	  

	  

Figur 4: (Egen figur) 

Respondentlista återkoppling: 

Respondent 1 – Joakim Dymling, 
Bubbleroom 

Respondent 2 – Johan Vegfors, Neckwear 

Respondent 3 – Jan Höjman, Tailor Store Respondent 4 – Mats Kadmark, Grolls 
Respondent 5 – Katarina Johansson, GANT 
Sweden 

Respondent 6 – Ilia Komorin, Madlady 

Respondent 7 – Göran Ekblom, Kila möbler Respondent 8 – Ludwig Pettersson, Flagom 
Respondent 9 - Magnus Hovbrandt, 
Prylgrossen 

Respondent 10 – Henrik Oscarsson, 
Discshop 

 

5.1	  Utveckligen	  från	  traditionell	  till	  digital	  marknadsföring	  
När vi studerar hur de olika företagen tillämpar marknadsföringen idag, så anser vi att det 

finns en benägenhet av att företagen i en större utsträckning vänder sig mer mot den digitala 

marknadsföringen. Det innebär inte att företagen enbart använder sig av detta, Salehi et al. 

(2012) beskriver just att traditionell och modern är två olika former av marknadsföring. Det 

finns en tydlig diskussion i studier om att övergången till digital marknadsföring har skapat ett 

stort behov av att upprätta ett bättre ramverk för hur företagen ska arbeta med 

marknadsföring, på grund av att det finns brister i den traditionella marknadsföringsmixen 

(Constantinides, 2002; Jain, 2013 & Goi, 2009). När vi tittar på hur företagen har arbetat 

tidigare och hur de arbetar idag så ser vi att i företagen vid denna studie har använt sig av den 

traditionella i olika utsträckning, men att de finns tecken att de har börjat gå vidare från de 

traditionella banorna. 
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Respondent 5 beskriver att de traditionella metoderna har en stor betydelse för dem, även om 

de i en större utsträckning börjat använda sig av digital marknadsföring. Samma gäller Grolls, 

de har använt sig av traditionella metoder i en stor omfattning, men att de också har börjat 

använda sig av digital marknadsföring i större omfång, säger respondent 4. Respondent 4 och 

5 uppskattar att cirka 65-70 % av deras marknadsföring är traditionell marknadsföring. 

 

Studien visar tecken på att företagen fortfarande värderar den traditionella, men att de håller 

på att omforma marknadsföringen till en mer digital marknadsföring. Detta ser vi hos bland 

annat Tailor Store, där den traditionella marknadsföringen idag fungerar som ett komplement 

till den digitala. Grolls har en utveckling som visar att den digitala kommer att ta ökad plats i 

deras marknadsföring, enligt respondent 4. De beskriver att den digitala marknadsföringen 

kommer att användas mer då de inte använts så mycket än så länge. 

 

Tittar vi istället på Flagom, så används inte de traditionella metoderna och hos Bubbleroom 

används de enbart i en minimal omfattning. Det som Bubbleroom har arbetat med och 

fortfarande använder är en begränsad andel TV-reklam, men där respondent 1 beskriver att de 

övergår alltmer till den digitala marknadsföringen. Respondent 9 beskriver även de att de idag 

inte använder sig av traditionell marknadsföring utan endast i en mycket liten omfattning. Vi 

tycker att det finns anledningar att övergå till digital marknadsföring, såvida det inte är ett 

stort företag. Det gäller just för begränsningarna i traditionell annonsering och där 

problematiken med annonsering är den stora kostnaden menar Respondent 9. Man måste även 

ha en stor annons för att just synas, fortsätter han. 

 

Vi ser att vissa företag väljer att använda sig av traditionell marknadsföring genom att företag 

som Kila Möbler, Grolls och Gant Sweden använder sig av dessa. Vi ser här är att dessa tre 

även har sin grund i att de först fanns som traditionella butiker men senare även blev 

verksamma inom e-handeln. Detta gör att vi kan se att många av de traditionella metoderna 

som de använder kommer ifrån den traditionella marknadsföringsmixens olika 

marknadsföringsmetoder, som just butikerna, tidningar, kataloger, arenaplatsannonsering, TV 

och radio. Müller et al. (2011) beskriver att detta hör till den traditionella promotional mixen. 

 

Det går att se att vissa företag i studien använder sig av de olika traditionella metoderna, där 

vi ser att företagen fortfarande använder sig av kataloger, reklamblad, TV och radio. Detta är 
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inte idag den viktigaste delen, men att den fortfarande har vissa fördelar. Respondent 3 från 

Tailor Store beskriver att användningen av TV-reklam, radio och tryckt material kan hjälpa 

dem att stärka varumärkesidentiteten och vad företaget står för. Att synas i TV vid 

sportsändningar tror vi att de traditionella därigenom visar att de fortfarande har en roll, detta 

för att det ger möjligheten att nå ut till rätt målgrupp. Respondent 6 menar att det även finns 

en viss prestige att synas i TV. Balakrishnan et al. (2012)  menar att det används just 

traditionell annonsering för att det är bra på förmedla relevant information. Samtidigt så är 

syftet att inrikta sig mot att skapa en medvetenhet och begär hos kunderna (Sayedi et al., 

2012). 

 

Grönroos (1989) är inne på att den traditionella är mer marknadsorienterad. Vi ser att med de 

traditionella metoderna har företagen varit intresserade av att etablera varumärket på 

marknaden. Det har de genom exponering i dessa kanaler, vilket informationen visar om 

varför de har arbetat och fortfarande arbetar med traditionella metoder. Det är nämligen 

genom att de vill etablera en medvetenhet hos kunderna om varumärket. Men vi tycker oss att 

finna en stor svaghet med TV och det är att kostnaden för att använda sig av denna metod. Vi 

ser att i Neckwear, Madlady, Prylgrossen och Flagom är den främsta anledningen kostnaden. 

Detta är den största svagheten i denna marknadsföringsmetod (Balakrishnan et al., 2012). 

 

Annonsering i traditionellt format inkluderar förutom TV även tidning, magasin och radio 

(Kotler et al., 2008; Müller et al., 2011). Det som gör dessa metoder så effektiva inom den 

traditionella marknadsföringen är att de förutom att skapa uppmärksamhet även bidrar till att 

skapa begär för kunderna (Sayedi et al., 2011).  AIDA-modellen är vanlig vid traditionell 

annonsering och är viktig i konstruktionen för att skapa intresse och uppmärksamhet (Ibid). 

Detta tycker vi är precis något som en del av företagen i studien använder vid annonsering, 

genom att försöka skapa medvetenhet om varumärket, vilket dessa metoder ger möjlighet till. 

Vi ser att Grolls använder sig av reklam i form av publicitet på arenor, via sina kataloger och 

TV, där målet framförallt är att göra kunder medvetna om företaget. De traditionella 

metoderna anser vi att de använder sig av för att etablera varumärket genom att synas. Men 

detta är något som många av företagen i studien inte använder i dag på grund av olika 

anledningar. Anledningarna är att det är svårt att mäta, väldigt kostsamt samt att många av 

dessa företag i studien är baserade i via e-handeln. Betydelsen har därmed enligt vår 

iakttagelse blivit att många använder sig av olika digitala marknadsföringsmetoder, 
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exempelvis SEO, Facebook, Banners, hemsida och bloggar med word-of-mouth. Detta ser vi i 

det insamlade empiriska data från företagen Bubbleroom, Tailor Store, Madlady, Prylgrossen 

och Neckwear. 

 

Vi ser att företagen som befinner sig på Internet och har fysiska butiker, till skillnad mot de 

som enbart finns på Internet, så är det de företagen som har fysiska butiker som framförallt 

använder sig av de traditionella marknadsföringsmetoderna. Vi ser i Grolls, Gant Sweden och 

Kila Möbler att alla använder sig av traditionella metoder. Samtidigt som företagen Flagom, 

Neckwear, Tailor Store, Madlady, Prylgrossen och Bubbleroom har aldrig eller enbart i en 

liten utsträckning använts sig av dessa, enligt respondenterna. Övergången från traditionell 

marknadsföring till digital marknadsföring är mer tydlig att utgöra när vi studerar företagen 

som enbart finns via e-handel och som är yngre företag. Det gör att vi kan se att dessa företag 

minskar sin användning av traditionell marknadsföring och istället ökar den digitala 

marknadsföringen. 

 

Goi (2009) beskriver bristerna i den traditionella marknadsföringsmixen av att företag istället 

bör börja fokusera på att vara kundfokuserad i marknadsföringen. Det ser vi bland annat i alla 

de olika företagen i denna studie, genom att de värderar kunderna väldigt högt idag. Vi ser 

bland annat att respondenterna i företagen Madlady, Tailor Store, Gant Sweden, Neckwear, 

Prylgrossen, Discshop och Flagom har insett betydelsen av att lyssna på kunder och vara 

kundfokuserade i sin marknadsföring genom spridningen av word-of-mouth, men att alla 

intervjuade personerna betonade betydelsen på att kommunikationen med kunden är 

grundläggande. Det vi kan se är traditionella marknadsmixen i allra högsta grad är aktuell 

även om samhället stadigt verkar gå mot digital marknadsföring, där vi ser att 

grundresonemanget med marknadsföringmixen fortfarande används. Kotler et al., (2008) 

beskriver den som fundamental inom traditionell marknadsföring. Men vi tycker att även om 

denna studie visar att det sker en övergång så är marknadsmixen aktuell. Respondenterna 4, 5 

och 9 är alla medvetna om produkter, pris, påverkan och plats. Alla är aktiva inom arbetet 

gällande deras produktutbud och kvalitet till ett bra pris. Vi ser att de aktivt tänker på hur de 

ska nå sitt budskap till nya som gamla kunder med hjälp av ständigt utvärdera gamla och nya 

metoder. Det sammankopplas med deras resonemang om att det kan vara bra med fysiska 

butiker, något som Gant Sweden, Grolls & Kila möbler alla har idag. 
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Salehi et al. (2012) beskriver just att Internet bidragit till att företag har övergått till digital 

marknadsföring för att det brukar anses billigare och bättre anpassat när de är verksamma på 

Internet. Betydelsen av kunderna och hur teknologin utvecklats har gjort att vi ser att de olika 

företagen i studien uppmärksammat att de traditionella saknar fokus på kunden. Salehi et al. 

(2012) betonar att kommunikationen har förändrats med hjälp av teknologin och har även 

gjort att företag fått större möjligheter till annonsering än tidigare. Vi finner att det har drivit 

fram att företagen går åt en mer digital marknadsföring. Vi ser i den empiriska 

undersökningen att företagen idag har större möjligheter av metoder tillgängliga, vilket gör att 

de måste prioritera. Vi kan se att hos Bubbleroom har detta bidragit till att de använder 

traditionell marknadsföring mindre och går mot enbart digitalt. Vi ser att företagen mer och 

mer ser de traditionella metoderna som ett komplement tack vara de nya möjligheterna som 

finns och det har bidragit till att nya faktorer måste prioriteras hos internetkunder. Men även 

motsvarigheten inom den digitala marknadsföringen genom att enbart skapa uppmärksamhet 

har bidragit till att företagen börjar övergå till digital marknadsföring. Respondent 6 beskriver 

att bannerannonseringen är lättare att mäta vid digitalt än vad den är traditionellt, vilket 

bidragit att de har börjat använda sig av den formen på Internet. 

 

Constantinides (2002) menar att marknadsplatsen som är på Internet skiljer sig betydligt från 

den tidigare massmarknaden, att de istället är mer segmenterat, nischat, massanpassat och 

interaktivt. Det kräver att företagen måste möta individuella och personifierade önskemål 

istället för kollektiva (Ibid). Fokus bör därmed läggas på att upprätta kundlojalitet, 

relationsmarknadsföring och service för kunderna (Ibid). Användningen av Internet beror i 

stor utsträckning av det ger en större möjlighet för företag att ha både envägs- och 

tvåvägskommunikation, samtidigt som det är lättare att ta emot och bearbeta feedback från 

kunder (Ibid). Detta är några av de orsaker företagen börjar ta del av i den digitala 

marknadsföringen, företagen värderar den teknologiska och sociala plattformen och 

möjligheten att kommunicera med kunder. Detta kan företagen göra med hjälp av bland annat 

hemsidan och sociala medier. En annan viktig del i vad företagen slog fast om varför de 

försöker utnyttja den digitala marknadsföringen är även att det blivit fokus att av kunna se hur 

effektiva åtgärderna är för verksamheten. 

 

Även om alla verksamheter i studien pekar på att de vill utveckla och förbättra sig, öka sin 

andel digital marknadsföring, så är några av verksamheterna inne på att de vill utveckla och 
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använda sig av traditionell marknadsföring som ett komplement, men där osäkerheten och 

kostnaden är det som gör att företagen finner nya möjligheter inom digital marknadsföring. 

 

Så sammanfattningsvis tycker vi att studien visar att utvecklingen pekar på att den digitala 

marknadsföringen kommer vinna mark i marknadsföringslandskapet, vilket kommer att 

påverka behovet av nya strategiska ramverk. Samtidigt som de traditionella metoderna alltid 

kommer att finnas kvar, men som komplement, på grund av dess höga kostnader. Hur och 

varför den digitala marknadsföringen gör det kommer vi att diskutera i efterföljande 

avdelning. 

 

5.2	  Digitala	  marknadsföringens	  betydelse	  

När vi idag tänker på marknadsföringen så kommer vi snabbt fram till att marknadsföringen 

inte längre enbart finns på TV eller annonsering i tidningar. Marknadsföringen har fått stå för 

stora förändringar, där har den digitala marknadsföringen stått för en väsentlig utveckling. 

Wymbs (2011) beskriver att marknadsföringen nu innefattar en bredare definition och istället 

fokuserar på rollen den har i det sociala samhället. I studien är det klart att marknadsföringen 

är mer än bara att visa upp sin produkt och med ett perspektiv som enbart fungerade innan 

Internets framväxt. Marknadsföringen är en mycket mer omfattande kontext än tidigare och 

det går att se hur de olika företagen i studien prioriterar i vilka marknadsföringskanaler de ska 

finnas. Vi var inne i föregående avsnitt om att skillnaden i kostnad och möjligheten att mäta 

marknadsföringen var en avgörande faktor som drivit utvecklingen till den digitala 

marknadsföringen. Vi ser att den förändrade världen satt sin prägel och utvidgat 

marknadsföringen. 

 

Vi ser att den digitala marknadsföringen har fått ett större fokus och även syns genom att det 

är en utbytande process mellan kunder och företag, där båda kan vara viktiga delar i 

marknadsföringen med hjälp av förändringen av Internet. Idag är word-of-mouth viktig och 

där möjligheterna att kommunicera gjort att företagen måste arbeta hårt med att kommunicera 

med kunderna på sätt som endast tidigare fanns i butiker. 

 

Den digitala marknadsföringen har gjort att företagen inte längre kan utgå från den 

traditionella marknadsföringsmixen, utan det finns ett behov av en ny digital 

marknadsföringsmix. Kalyanam & McIntyre (2002) har skapat en modell för hur företag som 
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är verksamma inom e-handel bör tänka i sin marknadsföringsstrategi. Modellen beskriver att 

de nya elementen är viktiga för företagen på marknaden och att modellen inkluderar; site 

design, personalization, community, customer service, privacy och security (Ibid). 

 

Modellen beskriver att Internet har bidragit till att det är fler faktorer som företagen måste 

tänka på i sin marknadsföring. Vi anser att företagen i studien istället arbetar på ett sätt som är 

mer omfattande än den traditionella marknadsföringsmixen. När vi exempelvis tittar på 

Prylgrossen så arbetar de med att tillhandahålla en hemsida, som inte enbart används för att 

visa sina produkter, de berikar dessutom upplevelsen för kunderna genom tillgången till 

kundtjänst, privacy, security och personalization. Respondent 9 beskriver betydelsen av att 

kundtjänsten är oerhört viktig för ett e-handelsföretag på grund av bristen av fysiskt kontakt 

med kunderna eftersom köpprocessen sker via Internet. Detta gör att de arbetar med att ha en 

bra kommunikation med kunder genom telefonkontakt och genom en hängiven kundtjänst. 

Alla företagen betonade i studien att kundkontakten är oerhört viktig när det gäller just digital 

marknadsföring, där spridning av word-of-mouth är en väldigt viktig del och även 

möjligheten av spridningen av en positiv form av detta just gör digital marknadsföring 

utmärkande. 

 

En viktig del som vi anser i vårt valda ramverk för digital marknadsföring är fokuseringen på 

elementet Community. Denna del ser vi att många företag i studien praktiserar i olika former, 

där de förstår betydelsen av den inom e-handeln. De flesta företagen använder sig av sociala 

medier, bloggar, kundtjänst och möjligheter för kunder att lämna feedback. Vi ser att 

Bubbleroom, Prylgrossen, Madlady, Tailor Store och Neckwear använder sig av bloggar för 

att göra möjligheten att främja kommunikationen mellan kunder och företaget om deras 

produkter. Sociala mediet Facebook är en kanal som främjar just skapande av egen sida, där 

kunderna kan kommunicera med varandra. Vi ser bland annat att Gant Sweden använder ett 

system där de jobbar extra hårt med feedback, genom att tillgodose kunder möjligheten att 

använda sig av en del av hemsidan av att läsa kontinuerliga åsikter som andra kunder har om 

företaget och deras produkter. 

 

Digital marknadsföring tillhandahåller många olika metoder och kanaler (Chaffey, 2013, 16 

feb.) . I figur 3 i uppsatsen så illustreras de olika metoderna, härifrån kan vi se med hänsyn till 



	  

	  

	   55	  

den empiriska insamlingen av primärdata att digital marknadsföring är signifikativ för 

verksamheters marknadsföring idag. 

En del av marknadsföringen som går att hitta i figuren är användningen av marknadsföringen 

med SEO. Respondent 9 beskriver att deras främsta styrka och den viktiga delen i deras 

digitala marknadsföring är användningen av SEO. Han beskrev där att denna form av metod 

är oumbärlig för deras marknadsföring. Men han är inte ensam om att tydliggöra att den delen 

av den digitala marknadsföringen och marknadsföringen i helhet är så signifikativ för 

verksamheterna. Respondent 1, 2, 3 och 6 poängterar att de jobbar mycket hårt med denna 

metod, något som vi även har gått igenom i teorin som styrker detta. Dou et al. (2010) 

beskriver att sökoptimeringen ger möjligheten för företagen att öka deras kännedom och 

trovärdighet av att återfinnas högt upp på sökmotorer oavsett om människor klickar in på 

hemsidan eller inte. Vi ser här att alla företagen som jobbar med sökoptimering använder sig 

av Google Adwords, de påpekar att denna kanal möjliggör en exponering av företaget och att 

kunder hittar till deras hemsida. Genom att söka på särskilda ämnen så att de kan komma i 

kontakt med företaget, utifrån det är det viktigt för dem att arbeta både med att upprätta 

sponsrade länkar samt den organiska sökningen. Dou et al. (2010) beskrev tidigare just att 

sökningen är en av de mest frekvent använda aktiviteterna hos internetanvändare. Detta 

känner vi gör att den digitala marknadsföringen och denna metod ger något som de andra 

traditionella metoderna inte kan tillgodose verksamheterna. Vi förmodar att många människor 

använder sig av Internet för att just söka efter produkter, vilket gör att denna form av metod 

blir så viktig som den beskrivs i dessa verksamheter i vår studie. 

 

Respondent 9 på Prylgrossen, det senast startade företaget i studien, beskriver just att SEO är 

något som använts mycket världen över och även i Sverige. Han menar att det är väldigt stort 

i USA men att svenska företag inte lägger så stora pengar i jämförelse med amerikanska. 

Något vi även ser i denna studie är att företagen pekar på att de olika formerna av annonsering 

via Facebook eller banners på hemsidor, är något som de använder sig av flitigt idag. Han 

tycker denna form är viktig och att den främsta styrkan som vi finner är just att mätningen av 

effektiviteten är det framförallt starkaste argumentet för valet av denna metod. Kalyanam & 

McIntyre (2002) beskriver att det går att mäta aktiviteten och effektiviteten med banners och 

att dessa kan locka kunder till hemsidan. Vi kan utläsa att många av de etablerade företagen i 

studien använder sig av denna metod och att möjligheten av mätningen var något majoriteten 

poängterade är en bidragande faktor eftersom det underlättar arbetet med denna metod. 
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Det är dock inte enbart bannerannonsering som är mätbar och gör den digitala 

marknadsföringen så utmärkande, det är även att det mesta går att utläsa och mäta, vilket vi 

ser i studien.  Respondent 6 menar att mätning av den digitala marknadsföringen är en fördel 

och respondent 5 beskriver att de anser att det är lättare att se vad kunden har gjort och 

därmed mäta vid digital marknadsföring. Respondent 3 instämmer med att det lättare går att 

följa upp digitala metoder på ett bekvämmare sätt än i den traditionella marknadsföringen. 

 

Förutom mätningen så finns det andra viktiga delar i den digitala marknadsföringen. 

Användningen av olika metoder som nyhetsbrev, sociala medier, affilliatenätverk och 

mobilmarknadsföring i olika utsträckning påpekas i studien. Nyhetsbrev används för att det är 

lätt att hålla kontakten med kunder och nå ut till sin kundbas. Vi ser hos Gant Sweden att 

deras främsta verktyg för att nå ut till sina kunder är sina e-postutskick, något som för dem på 

ett enkelt men effektivt sätt når ut till sina befintliga kunder. Vi ser att många använder sig 

affilliatenätverk och sociala medier, medan mobil marknadsföring är något som idag används 

i en mindre utsträckning. 

 

När vi ser hur de olika företagen värderar den digitala marknadsföringen så går det att utläsa 

att företagen värderar den digitala marknadsföringen väldigt högt. Ilia beskriver att deras 

marknadsföring består av i princip 90-95 % digital marknadsföring. Flagom använder enbart 

digital marknadsföring. Respondent 2 och 3 beskriver att deras företag anser att den digitala 

marknadsföringen har störst betydelse för dem och det finns även tecken på det hos Grolls 

genom att respondent 4 poängterar att de kommer att använda sig av digital marknadsföring 

mer i framtiden än vad de gör idag, samt att respondent 1 beskriver att Bubbleroom lägger 

stor fokus på digital marknadsföring. 

Sammanfattningsvis så finns det tydliga tecken på att digital marknadsföring är betydelsefull 

för verksamheters marknadsföring. En viktig del i denna förändrade utveckling som Internet 

har skapat är sociala medier, integrationen med kunder och hur den förändrade tekniska 

utvecklingen gått framåt vilket vi kommer att beskriva i efterföljande avsnitt 

 

5.3	  Teknologin	  som	  hjälpmedel	  för	  interaktivitet	  och	  samarbete	  

Uttrycket Web 2.0 skapades av Tim O’Reilly på en konferens år 2004, då de märkte att 

webben var viktigare än någonsin och ständigt kom med uppdaterade applikationer, 

(O’Reilly, 2005). Större delen av intervjupersonerna känner till begreppet Web 2.0. Ungefär 



	  

	  

	   57	  

hälften vet även vad det står för och vad det innebär. Respondent 1 från Bubbleroom påpekar 

dessutom att uttrycket är gammalt. Vad vi kan se angående själva begreppet Web 2.0 är att det 

är igenkänt av de flesta, vissa vet dessutom innebörden, dock kan själva uttrycket vara lite ur 

tiden eftersom det är ungefär 10 år gammalt. 
 

Web 2.0 innehåller fyra grundläggande faktorer: socialt nätverkande, interaction orientation, 

personalization/customization och user-added value, (Wirtz et al., 2010). 

I princip alla företag vi har intervjuat använder sig av det sociala nätverkandet, främst genom 

Facebook. Företagen använder sig av Facebook för att kommunicera med kunder, men de 

kommunicerar även med kunder genom deras kundtjänster och till viss del också genom 

Instagram. Tailor Store är företaget som utmärker sig främst vad gäller att skräddarsy, 

eftersom företaget bygger på just detta. Skapande av mervärde sker på många olika sätt hos de 

intervjuade företagen. Egna sidor, poängsättnings-system och blogg-communitys är de 

utmärkande värdeskaparna. Vad vi kan se här är att alla företag använder någon av dessa fyra 

grundläggande faktorer. Respondent 3 menar att deras affärsmodell är ett gott exempel på 

Web 2.0 och vi kan inte annat än att hålla med eftersom de använder samtliga faktorer. 

 

Det viktigaste elementet inom Web 2.0 anses vara de sociala aspekterna, (Mata & Quesada, 

2014; Wirtz et al., 2010). Sociala medier inkluderar bloggar, bilddelningssidor, 

filmdelningssidor och nätverk, (Berthon et al., 2012). Samtliga företag, förutom Kila möbler, 

har en Facebook-sida. Majoriteten av företagen menar dessutom att Facebook är den kanalen 

de använder flitigast och att det är den bästa kanalen inom sociala medier. Företagen använder 

Facebook för att annonsera, kommunicera med kunder och för att marknadsföra sig på ett 

billigt sätt. Instagram är också något som majoriteten av företagen använder sig av. Den 

kanalen använder sig företagen av för att visa upp varor och dylikt främst. Youtube används 

av ungefär hälften av företagen, Youtube används för att publicera reklamfilmer. 

Återigen vill vi påpeka att Facebook är något näst intill alla företag använder sig av. Vi menar 

att den kanalen används flitigast för att den kan fylla många olika funktioner, men också för 

att den anses som billig jämfört med andra marknadsföringsmetoder. 

 

Affiliate-nätverk är ett nätverk som inkluderar program för marknadsföring på internet och 

där konsumenterna vidarebefordras via banners till företagets webbplats, (Kalyanam & 

McIntyre, 2002). Ungefär hälften av företagen använder sig av detta arbetssätt. De använder 

sig främst av kända bloggare som visar upp och skriver om deras produkter. Respondent 2 
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berättar att det är ett relativt billigt sätt att marknadsföra sig på. Respondent 1 menar att denna 

sorts marknadsföring är väldigt viktig eftersom målgruppen prickas in bra där. Affiliate-

marknadsföring är något som vi ser har fått bra respons hos företagen som till största delen 

arbetar med e-handel. Företagen som även säljer via butiker använder sig inte av denna 

sortens marknadsföring. 

 

Kunder kräver nu för tiden ständig information och förväntar sig att företagen ska vara 

kontaktbara dygnet runt, (Cicek & Erdoğmuş, 2012; Wirtz et al., 2010; Sharma & Sheth, 

2002). För att hålla ständig kontakt med kunderna använder sig företagen av dels 

kundtjänster, men också sociala medier som Facebook och Instagram. Att använda sig av 

kundtjänst anser vi vara något som är självklart eftersom kunderna måste kunna få svar på 

funderingar som de har. Det som dock är något som är relativt nytt är att företagen använder 

sociala medier som en slags kundtjänst. Konsumenterna frågar på företagens Facebook-sida 

och företagen har personer som arbetar med att sitta och svara på dessa funderingar. Vi menar 

att de sociala medierna fungerar som ett komplement till företagens kundtjänster. 
 

Konsumenterna blir involverande i skapandet av produkter och tjänster genom sina 

utvärderingar och recensioner (Berthon et al., 2012). Det har gjort att konsumenterna har 

blivit en kritisk del av innovationer och utvecklingen i företag, (Wirtz et al., 2010). 

De flesta företagen vi har intervjuat använder sociala medier som ett verktyg för att få 

feedback från kunderna. De lite större företagen har avdelningar som sköter detta, resterande 

har någon person. GANT använder sig dessutom av ett poängsättningssystem där kunderna 

poängsätter produkterna som de har köpt, vilket fungerar som feedback. Kundtjänsten är 

också något som företagen använder för att få feedback från konsumenterna. Grolls får främst 

sin information genom butikerna och en referensgrupp, menar respondent 4. Vi kan se att 

samtliga företag använder sig av någon form av återkoppling, främst via sociala medier, men 

också genom kundtjänsten hos företagen. Det företag som sticker ut lite är Grolls som får sin 

information via butikerna. 

 

Tidigare forskning tyder på att kundrecensioner och word-of-mouth har ett ökande inflytande 

på köpprocesser hos kunder. Med Internets utveckling, och framförallt Web 2.0 

teknologierna, kan konsumenterna lättare dela produkterfarenheter och omdömen, (Chen et 

al., 2011, a). Företagen använder olika slags former för att sprida en positiv word-of-mouth, 

men den gemensamma nämnaren för alla företagen är att de understryker dess betydelse och 
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att de arbetar hårt för att uppnå detta. Tailor Store använder sig av testimonials och GANT av 

poängsättningssystem. Respondenterna på företagen Neckwear, Prylgrossen och Bubbleroom 

beskriver att de arbetar hårt med att försöka vända kunder som är missnöjda för att dessa 

kunder ska bli nöjda och sprida vidare en positiv word-of-mouth. Respondent 8 menar att 

sociala medier är utomordentligt viktigt för att skapa en positiv word-of-mouth. Respondent 9 

menar att i princip alla som är missnöjda är mer nöjda efter dem har klagat på en produkt. 

Efter att de har haft kontakt med kunderna via mail eller att de har ringt upp kunderna och 

erbjudit någon form av kompensation. Respondent 9 har sett att kunderna blivit förvånande 

när de har ringt upp kunderna eftersom att de är ett e-handelsföretag. 

 

Mata & Quesada (2014) betonar att kvaliteten och integriteten av innehåll kan ifrågasättas. 

Barasso & Treré (2012) frågar sig även om var gränserna går när det gäller företagens 

inkräktning på integritet och privatliv. Respondent 9 pratar om integritet. De menar att det kan 

vara en fördel att kartlägga personer, men att det också finns ett eventuellt problem med att 

kränka människors integritet. Vi anser att det i nuläget finns lagar och regler som kontrollerar 

detta, dock kan det ändras i framtiden om dessa lagar och regler försvinner. Barasso & Treré 

(2012) är inne på samma spår av att det finns en diskussion gällande vart linjerna går för 

kunder privatliv och integritet. 

 

Ström et al. (2014) ser att mobila enheter och applikationer ger verksamheter möjligheter att 

nå ut till och bidra till en bättre relation med kunder. Wong (2012) betonar att det finns tecken 

på att den mobila marknaden för marknadsföring genom användingen av internet, 

applikationer och videos via mobilen är användbar. Samtliga företag lägger väldigt lite fokus 

på den mobila marknadsföringen, eller ingen alls. Några av dem har testat på sms-

marknadsföring, men det används inte i någon större utsträckning. Inget av företagen 

använder sig av en applikation, utan det majoriteten istället gör är att de har en mobilanpassad 

hemsida. Respondent 3 menar dock att mobiltelefonens betydelse kommer att öka och 

respondent 8 anser att mobilanpassning är något bra för framtiden. Vi kan se att företagen 

använder mobil marknadsföring väldigt lite, anledningen till det ser ut att vara problem med 

att mäta effektiviteten. Vi anser dock som flera av företagen att användningen kommer att öka 

framöver, när det finns verktyg för att mäta denna kanal på ett effektivare sätt. Mer om vad vi 

anser kommer att vara viktigt i framtiden följer i nästa avdelning. 
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5.4	  Marknadsföringens	  framtidsutsikter	  
När vi studerar hur marknadsföringen och hur transformeringen har börjat ske så tycker vi i 

studien se, med hjälp av dessa tio olika verksamheter, att vissa specifika metoder och kanaler 

kommer få en ökad betydelse i framtiden. 

 

En viktig del i det vi funnit är att många av intervjupersonerna anser att SEO kommer få en 

stor betydelse i framtiden. Respondent 9 beskriver att de jobbar hårt med SEO-delen av 

marknadsföringen, detta gör de för att de anser att det är en metod som är nödvändig för att 

kunder ska bli medvetna om och hitta till företaget på internet, vilket därmed leder till en ökad 

betydelse. Chen et al. (2011, b) beskriver att just denna metod är en viktig del inom digital 

marknadsföring och även vid användning av banners. Respondent 9 är däremot inte ensam om 

att värdera denna metod. Respondent 1, 3, 4 och 8 betonar alla att de antingen arbetar eller 

värderar denna form av metod högt. Dessa företag tror att det är viktigt att de arbetar med 

denna metod för att de ska synas. Respondent 8 beskriver just att söktoptimering är en viktig 

del i digital marknadsföring, men där han samtidig påpekar att det kommer att vara något som 

för med sig en stor kostnad, något även respondent 9 beskrev i intervjun. Respondent 3 ser 

SEO som Tailor Stores främsta digitala marknadsföringsverktyg, vilket även visar betydelsen 

av att detta är något de vill fortsätta att utveckla, något även han ser som en 

utvecklingspotential hos dem. Så den information som samlas in via dessa intervjuer är att 

SEO genomgående är viktig inom digital marknadsföring och att det är något vi anser tyder på 

att det kommer vara en viktig del även i framtiden. 

 

En annan viktig del i framtiden råder om användandet av sociala medier som Facebook. Vi 

ser i studien att alla företag utom ett använder sig av sociala medier, där användandet av 

Facebook var det mest frekvent använda. Internetstatistik (2014) beskrev i sin rapport 

användningen av sociala medier har fortsatt öka från tidigare. Hos Bubbleroom förklarar 

respondent 1 att de arbetar främst med Facebook för att kommunicera med kunder, detta ser 

vi även att respondent 8 värderar hos Flagom där Facebook är bra en kanal för detta. 

Företagen använder inte bara sig av Facebook som en kanal för att kommunicera, de har även 

möjlighet att publicera information och erbjudanden, något som Grolls, Madlady, Gant 

Sweden, Discshop och Bubbleroom alla använder sig av. Företagen verkar vara överens om 

att använda denna form av kanal som en ren kommunikationskanal, istället för att enbart 

använda sig av annonser via Facebook. Respondent 3 beskrev att Tailor Store använder sig av 
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Facebook i en mindre utsträckning i annonsändamål, respondent 6 tror att Facebook kommer 

att dö ut och respondent 5 tror att Facebook kommer att tappa som marknadsföringskanal. 

Respondent 7 beskrev att de vill utveckla sin närvaro på Facebook och vi anser att det finns 

därmed tecken att sociala medier har en betydelse i framtiden, bara att det kan få en funktion 

som vänder sig mer mot kommunikationen istället för en ren marknadsföringsplats av 

exempelvis annonser. 

 

En tredje intressant del vi tycker oss se är att traditionell marknadsföring i framtiden inte 

kommer vara något som kommer försvinna helt. Respondent 1 tror att kataloger som tillhör 

traditionell marknadsföring är något som är på väg tillbaka, men att det kommer fylla en 

funktion som den inte hade tidigare och fungera som ett komplement. Müller et al. (2011) 

beskrev att annonsering är den viktigaste delen i promotional mix. Annonsering används och 

har som syfte av att rikta sig mot rätt kunder genom relevant information, vanligtvis brukar 

det vara i form av TV (Balakrishnan et al., 2012). Vi tror inte att denna form av annonsering 

kommer att försvinna efter vad som går att utläsa i den empiriska delen. Respondent 8 

beskrev att de i framtiden hoppas på att använda sig mer av reklamfilmer och respondent 2 

tror dock att TV reklam inte kommer vara tillräckligt för att stärka sitt varumärke, utan det 

kommer behövas kompletteras via de digitala kanalerna. Respondent 4 anser även att många 

av deras traditionella marknadsföringsmetoder kommer att kunna användas och anpassas till 

en digital marknadsföring. Detta genom att göra kataloger bland annat till PDF filer och 

komplement till den digitala marknadsföringen. En intressant tanke var att respondent 9 i 

framtiden tror att fysiska butiker kommer vara något som kommer att finnas hos företag som 

är e-handelsföretag, där dessa butiker fungerar som ett komplement eftersom personer enligt 

dem ändå värderar fysiska butiker högt. Många företag anser vi fortfarande vill använda sig 

av metoder som är massmarknadsförande genom radio och TV. Sayedi et al. (2011) beskrev 

att traditionell marknadsföring har som inriktning att främst skapa en medvetenhet. Wymbs 

(2011) beskriver även att dessa just är massmarknadsföringsinriktade. Traditionella metoder 

tror vi kommer ha en betydelse i framtiden, men att det verkar vara en fråga om budget, då 

kostnaden är väldigt hög. Företagen verkar vara överens om att det är en kostnadsfråga, men 

att det är bra kanal för marknadsföring.  

 

I studien ser vi att begreppet Web 3.0 är något som gav blandade resultat. En del företag 

kände igen begreppet, samtidigt som en del inte kände igen det. Barasso & Treré (2012) 
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beskriver att det är en utveckling av att gå bortom Web 2.0. Vi tycker oss att se att många 

företag inte arbetar efter begreppen och teorier i direkt anknytning, utan de arbetar mer 

praktisk och följer utvecklingen löpande. Respondent 1 beskriver att arbetet sker mer löpande 

och att fokus inte ligger på bestämda begrepp.  Respondent 3 resonerar i liknande banor, de 

kommer inte fokusera på begreppet utan att istället följa de trender som kommer. 

 

5.5	  Utmärkande	  styrkor	  &	  svagheter	  	  
Digital marknadsförings utmärkande element: 

I vår studie har vi uppmärksammat att det är mätbarheten, sökoptimeringen och att det är ett 

billigt tillvägagångssätt för att marknadsföra sig, som ger digital marknadsföring sin 

genomslagskraft. Något som gör att den digitala marknadsföringen blivit så framgångsrik är 

sociala medier och därigenom word-of-mouth. Digital marknadsföring är dessutom lättare att 

göra personlig eftersom det är lättare går att följa vad kunderna gillar, vilket dock även kan bli 

en nackdel om kunderna känner att företagen inkräktar på deras integritet. Det måste därför 

hållas inom en acceptabel nivå. 

Digital marknadsföring är väldigt lätt att sprida eftersom marknaden hela tiden växer, något 

som därför även kommer att innebära ökande kostnader både nu och framöver.  

Traditionell marknadsförings utmärkande element: 

I vår studie har vi sett att användandet av traditionell marknadsföring oftast sker på grund av 

att det är ett accepterat marknadsföringssätt eftersom det funnits länge, det är 

varumärkesbyggande och det ligger även en viss prestige i att synas i traditionella 

marknadsföringskanaler. Vad som kan ses som nackdelar med traditionell marknadsföring är 

att den är dyr, svår att mäta och opersonlig. Den är dessutom i de flesta fall lätt att ignorera. 
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6.0	  Slutsats	  
Kapitlet innehåller vår slutsats utifrån vår analys av den insamlade datan i uppsatsen. 

Slutsatsen följs sedan av studiens bidrag samt förslag för vidare forskning.  

Figur som illustrerar företag som använder sig främst av traditionell marknadsföring där fokus 

ligger på traditionella verktyg och där digitala verktyg används som komplement: 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5: (Egen figur) 

 
Figur som illustrerar företag som använder sig främst av digital marknadsföring där fokus 

ligger på digitala verktyg och där traditionella verktyg används som komplement: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: (Egen figur) 
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Hur vi tror att framtiden kommer att se ut: 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: (Egen figur) 

Det vi har kommit fram till i denna studie är att det finns en tydlig övergång från traditionell 

marknadsföring till digital marknadsföring. Underlaget för detta påstående som vi drar från 

denna studie återfinns i vår analys och det vi tydligt har sett i alla dessa företag är att de idag 

riktar sina blickar mot nya fenomen som sociala medier och användingen av sökoptimering. 

Vi har i studien sett att många av företagen värderar sökoptimeringen som ett väldigt viktigt 

marknadsföringsverktyg och att det är ett verktyg som prioriteras av både stora och små 

företag. Vi menar att övergången till den digitala marknadsföringen sker inom alla företagen i 

studien även fast de traditionella metoderna fortfarande är högst relevanta och betydelsefulla 

för vissa av företagen. Vi ser att TV och traditionell mass-annonsering fortfarande används 

hos de större verksamheterna. Vi kan även dra slutsatsen att den större delen av den 

traditionella marknadsföringen inte är något som kommer att försvinna. Den är förknippad 

med höga kostnader som inte alla företag har råd med och det är den främsta anledningen till 

att inte alla företag använder sig av den. 

 

Vi upplever att företagen använder sig mindre av traditionella marknadsföringsaktiviteter och 

att de har börjat utnyttja digital marknadsföring i större utsträckning. Detta eftersom det finns 

mycket potentiella möjligheter inom denna del av marknadsföringen och med dessa verktyg. 

Vi hävdar att företagen använder sig alltmer av digital marknadsföring, men att traditionell 

marknadsföring inte är något som verkar försvinna fullständigt, utan att det framöver kommer 



	  

	  

	   65	  

att användas mer som ett komplement.  Studien visar att det är de digitala 

marknadsföringsmetoderna som har ökat mest i användning, vi har även sett att en viktig 

anledning till att dessa används istället för de olika traditionella metoderna härleds från de 

stora kostnaderna. Dessa stora kostnader visar sig vara synonyma med den traditionella 

marknadsföringen och där vi sett att kostnaden är hög för TV, Radio och mass-annonsering. 

 

Studien visar att med hjälp av den digitala marknadsföringen så har företagen fått tillgång till 

en större verktygslåda av metoder och som innehåller mer kostnadseffektiva medel som bland 

annat sociala medier. I den digitala marknadsföringen ser vi efter denna studie att det är något 

som börjat stiga i betydelse, genom att företagen försöker vara interaktiva med kunder och 

försöker anpassa sin marknadsföring till olika kundgrupper, något som den digitala 

marknadsföringen tillhandahåller på ett bättre sätt än den traditionella marknadsföringen. 

Digitala marknadsföringens framgång bygger på människors fortsatta ökande konsumtion och 

användande av internet, där tiden spenderas alltmer och där det ställs krav på företag att de är 

närvarande. 

 

De främsta anledningarna till att företagen använder digitala verktyg istället för traditionella 

är att företagen lättare kan mäta effektiviteten, de kan sökoptimera, inte lika kostsamt och att 

företagen lättare kan kommunicera med kunder via sociala medier. Genom sociala medier kan 

företagen dessutom lätt få reda på vad som sägs om företaget, något som inte är lika lätt 

genom de traditionella metoderna. En annan sak som utmärker de digitala verktygen är att det 

är mycket lättare att personifiera marknadsföringen. Den digitala marknadsföringen har tack 

vare internets utveckling gjort att företag kan nå ut till kunder på en mycket bredare skala än 

tidigare, dessutom kan företag ta del av vad konsumenterna tycker om dem.Vi ser i studien att 

med hjälp av internet och utvecklingen av program, så kan företagen kommunicera och utbyta 

åsikter med sina kunder på ett sådant sätt att de hela tiden får konstant respons på sin produkt 

och kan därför även anpassa sina produkter efter kundernas behov. Vi kan dock även 

konstatera att denna förändring har en negativ baksida. Företagen kan få enorma positiva 

uppsvingar genom feedback från kunder, men sköter sig inte företagen så kan det istället leda 

till enorma konsekvenser när allt sprider sig så snabbt som det gör idag. Det är därför viktigt 

för företagen att kommunicera med sina kunder på ett smart sätt. För att göra detta behöver de 

ha kvalitet på produkterna och det är väldigt viktigt att tänka på att inte använda sig av oetiska 

metoder 
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Det som gör att traditionella metoder kommer att finnas kvar är främst att det är ett bra sätt att 

bygga företagens varumärkesidentitet eftersom det är en accepterad kanal på grund av att den 

funnits länge. Det ligger även en viss prestige i att synas i TV. Vi märker tydligt att 

marknadsföringen i framtiden kommer att bygga alltmer kring interaktivitet med kunder, 

något som gjort att företag med mindre resurser har helt andra förutsättningar än tidigare. 

Företag kommer att ha möjlighet att marknadsföra sig på ett helt annat sätt med hälp av 

sociala medier, e-post, partnerskap på internet och personlig annonsering på internet. Företag 

kommer i framtiden troligtvis att använda mer riktad reklam och en tydlig kommunikation, 

något som vi sett varit återkommande samtalsämnen hos de olika studerande företagen. 

Förmodligen så kommer företagen i framtiden att använda sig av en mix av traditionella och 

digitala verktyg. Företagen måste givetvis anpassa sig efter sina resurser, men vi anser att en 

bra kombination av traditionella och digitala verktyg är den optimala lösningen för att 

marknadsföra sig. De element som vi anser utmärkt sig främst är TV, sociala medier och 

sökoptimering, så enligt oss är det där företagen bör lägga sina resurser. 

 

Avslutningsvis så kan vi dra en slutsats att det finns styrkor och svagheter hos de olika 

metoderna, men att om företagen kombinerar och använder de olika metoderna de har till 

förfogande så har de helt andra möjligheter än tidigare. Vi vill även säga att ingen av de olika 

metoderna i denna studie gick att utläsa som felfri. Vi kan utifrån studien utläsa att det är de 

lite mindre företagen som använder digital marknadsföring mest frekvent. Främsta 

anledningen till det är att det är billigt. De mindre företagen säger dock vid flera tillfällen att 

de skulle kunna tänka sig att använda de traditionella kanalerna för att bygga upp sitt 

varumärke när ekonomin tillåter. De mindre företagen är i de flesta fall startade under 

internet-eran och vi menar att det är anledningen till deras syn på marknadsföringen. Om vi 

istället vänder oss till de större företagen vi har intervjuat så använder de sig främst av 

traditionella kanaler, med digital marknadsföring som komplement. Detta på grund av att de 

har ekonomin till att marknadsföra sig på traditionellt vis, men även för att företagen har 

funnits länge och att den digitala marknaden blivit mer aktuell på senare tid. 

 

6.1	  Studiens	  bidrag	  

I vår studie bidrar vi till en förståelse av vägen från de traditionella 

marknadsföringsmetoderna till de digitala marknadsföringsmetoderna.  Studien bidrar med en 

påvisning om att de traditionella metoderna är relevanta för företagen idag och för framtida 
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nya företag, men att de digitala metoderna börjar ta mer och mer plats. Vi strävar efter att 

tillhandahålla en studie som ska bidra med en ökad medvetenhet om hur marknadsföringen 

praktiseras idag och hur utvecklingen sett ut och är hur den kontinuerligt utvecklas. Det finns 

idag en större verktygslåda av marknadsföringsmetoder och vi visar att den ena metoden inte 

utesluter den andra och att det helst ska kompletteras med varandra. Studien belyser att de 

olika verktyg som företagen använder för en framstående digital marknadsföring. Bidraget 

med studien blir därmed inte att förse en konkret väg att gå för marknadsföringen, utan att 

visa att olika metoder och förändringen som sker inom marknadsföringslandskapet. Med 

studien hoppas vi därmed slutligen bidra till en ökad medvetenhet om hur företagen kan 

arbeta med marknadsföringen och dess verktyg. 

6.2	  Vidare	  forskning	  

Vi har i studien funnit många intressanta aspekter och vi menar att några av dessa skulle vara 

intressant att forska vidare kring. Dessa aspekter är framförallt enligt följande; 

• Facebook-annonsering 

• Mätningsinstrumenten 

• Sökoptimering 

• Web 3.0 

• Vilka metoder passar vilka vilka företag? 

• Bannerannonsering på internet kontra traditionell mass-annonsering 

 

Facebook-annonsering: 

Vi ser att många företag i studien använder sig av facebook-annonsering och där det finns en 

diskussion om det är en effektiv marknadsföringsmetod och kanal, med tanke på Facebooks 

stora användarantal. Eller håller den på att dö ut? Det är något som finns starka grunder för att 

bygga ytterligare studier om och som kan ge ökad förståelse om hur den sociala plattformen 

Facebook har för potential eller begränsningar. 

 

Mätningsinstrumenten: 

En viktig och intressant del är att många företag i studien pekar på att det är lättare att mäta 

olika sorts information genom digitala marknadsföringsmetoder, här finner vi att det finns ett 

stort utrymme för vidare forskning om vilka metoder som fungerar bäst och hur företagen 

skulle kunna utveckla instrument för mätning av både digitala och traditionella 

marknadsföringsmetoder. 
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Sökoptimering: 

Vi har sett att majoriteten av företagen i studien betonar betydelsen av att arbeta med SEO 

och där finns det utrymme för vidare forskning, gällande hur företagen effektivt använder sig 

av den metoden och hur effektiv den är för företag idag. Inom sökoptimering har vi funnit ett 

stort intresse av att det finns mycket att studera om och skulle vara betydelsefullt för en ökad 

förståelse inom detta område. 

 

Web 3.0: 

Vi har i litteraturen kommit i kontakt med begreppet Web 3.0 och vi har i studien försökt att 

se hur mycket begreppet påverkar respondenterna. Det framkommer i studien att det inte i 

nuläget är någon välkänd term, men det kan vara intressant att studera vidare om hur 

begreppet kommer att påverka företagen samt vad nästa steg kan komma ta vid inom snar 

framtid. 

 

Vilka metoder passar vilka företag: 

En annan aspekt som skulle vara intressant att studera är huruvida nystartade eller etablerade 

företag arbetar och vilka metoder som är mest användbara. Vi har i denna studie stött på 

företag i olika faser samt med olika förutsättningar beroende av hur länge dem varit 

etablerade och deras storlek. 

 

Bannerannonsering på internet kontra traditionell mass-annonsering: 

Den slutgiltliga delen som skulle vara intresserant att studera är hur effektiv den annonsering 

av bilder och rörlig media via internet står sig mot den frekventa traditionella mass-

annonsering som exempelvis reklamblad. Några av företagen har varit inne på att det är alltför 

dyrt, omätbart och ineffektivt, vi finner att det skulle vara intressant att studera hur den 

motsvarande annonseringen ser ut på internet och om den verkligen är bättre.	  
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Bilaga	  A:	  Frågeformulär	  till	  intervjuade	  företagen	  	  
Traditionell/digital marknadsföring 

1. Vilka är era främsta styrkor inom marknadsföring? 

2. Använder ni traditionella marknadsföringsmetoder (TV, reklamblad etc.)? Vilken/vilka? 

3. Hur stor betydelse har dessa traditionella metoder för er idag? 

4. Vilka digitala marknadsföringsmetoder använder ni er av idag? 

 

Affärsmodell 

5. Har ni hört talas om Web 2.0? 

6. Hur använder ni er av sociala medier? (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube) 

7. Vilken använder ni er av flitigast? 

8. Hur arbetar ni med att integrera kunder? 

9. Hur arbetar ni med word-of-mouth? (läser ni kundrecentioner? följer ni upp vad som sägs 

om er?) 

 

Mobil marknadsföring 

10. Använder ni er av mobil marknadsföring? 

11. I vilken utsträckning använder ni er av mobil marknadsföring? 

 

Utvecklingsmöjligheter 

12. Vad skulle ni kunna förbättra inom er marknadsföring? Vilka för-/nackdelar finns det? 

13. Hur mäter ni effektivitet i respektive kanal? 

 

Strategier 

14. Hur kombinerar ni dessa olika verktyg som vi har pratat om tidigare när ni upprättar 

marknadsföringsstrategier? 

15. Anpassar ni marknadsföringen för olika kanaler och segment? 

 

Framtidens marknadsföring 

16. I vilken riktning tror ni att digital marknadsföring kommer att gå framöver?  

17. Har ni hört talas om Web 3.0? 


