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Abstract 
 
The high market competition today makes it difficult for brands to be seen by their customers. 

The consumer is drifting between channels and the way companies communicate has to be 

updated and adapted to this behaviour. It is crucial for companies to engage their customers in 

order to get noticed. Consumers also communicate opinions among themselves in the form of 

electronic word of mouth (eWOM) affecting the company. There is a complexity into which 

channels are best amended to face these circumstances. 
 

The purpose of this qualitative study is to investigate small and medium-sized e-commerce 

enterprises (SMeE) potential to communicate through digital and physical platforms. 

Furthermore, the study aims to examine how a combination of different channels can be used 

to make the company visible through the noise of competitors.  
 

Collected empirical data consists of eight semi-structured interviews with respondents 

specifically selected through purposive sampling and, to some extent, snowball sampling. The 

respondents were selected to represent several practises from a business perspective. 

Shannon and Weaver's (1949) model of communication consist of transmitter, tools, noise and 

receiver and is used as an analysing tool. The SMeE opportunities are explored as well as if a 

physical presence can create an interactive environment for the company and the customer. 

Digital tools can be a cost-effective way for SMeE to reach out to the consumer. These can in 

turn form a unified customer experience in creating an omnichannel. 
 

The conclusion of the study is that SMeE can reach through the noise by focusing the tools 

across an omnichannel model. Strategically selected channels can provide SMeE effective 

communication that penetrates the noise and reach the customer. 

 

This study is written in swedish. 
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II 

Sammanfattning 
 
Idag finns hög konkurrens på marknaden och detta gör att det är svårt för varumärken att bli 

sedda av sin kund. Dagens konsument rör sig mellan olika kanaler och kommunikationen från 

företag måste uppdateras och anpassas efter konsumentens beteende. Det är avgörande för 

företag att engagera sina kunder för att bli uppmärksammade. Konsumenter kommunicerar 

åsikter sinsemellan i form av electronic word of mouth (eWOM) som påverkar 

företaget.  Komplexitet kan ligga i att veta vilka kanaler som är bäst utifrån sina 

förutsättningar. 
 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vad små och medelstora e-handelsföretag 

(SMeF) har för förutsättningar till kommunikation digitalt och fysiskt. Vidare ämnar studien 

att undersöka hur en kombination av olika kanaler kan användas för att göra företaget synligt 

genom bruset på marknaden.  
 

Insamlad empiri består av åtta semi-strukturerade intervjuer med specifikt utvalda 

respondenter genom ett målstyrt urval och, till viss del, kedjeurval. Respondenterna valdes ut 

för att representera flera erfarenheter ur ett företagsperspektiv. Shannon och Weavers (1949) 

kommunikationsmodell med sändare, verktyg, brus och mottagare utvecklas till en 

analysmodell för ämnet. SMeF förutsättningar undersöks samt att fysisk närvaro kan skapa en 

interaktiv miljö för företaget och kunden att mötas i. Digitala verktyg kan vara ett 

kostnadseffektivt sätt nå ut till konsumenten. Dessa kan bilda en enad kundupplevelse genom 

omnikanaler. 
 

Slutsatsen av studien är att SMeF kan nå nu ut genom bruset genom att använda verktyg 

utefter en fokuserad omnikanalmodell. Strategiskt utvalda kanaler kan ge SMeF effektiv 

kommunikation som når genom bruset till kunden.   

 

Denna studie är skriven på svenska. 
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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel introduceras läsaren till problemet studien utgått ifrån. Detta sker 

genom en presentation av ämnets bakgrund, som sedan problematiseras i en 

problemdiskussion vilken leder ner till studiens syfte med två frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Marknaden för små och medelstora företag (SMF) är komplex där de står inför global 

konkurrens, omfattande affärsnätverk och snabb teknisk utveckling (Magnusson 2011). SMF 

är företag som sysselsätter från 10 upp till 250 personer med en årsomsättning som inte 

överstiger 50 miljoner euro (Tillväxtverket 2016). 

 

Att hitta ett sätt att öka konsumenternas engagemang och få dem att uppmärksamma 

varumärket är avgörande (Rosengren 2008). Företag kan informera, påminna om dess 

existens, vad de erbjuder och övertyga kunderna genom kommunikation (Favero & Alvarez 

2013). Att veta vilka kanaler som är bäst för respektive företag och hur de bör användas kan 

vara komplext (Karimi & Naghibi 2015). Konkurrensen av att flera aktörer kommunicerar på 

marknaden skapar ett brus som företag måste ta sig igenom för att nå konsumenten 

(Rosengren 2008). Konsumeterna söker också upp information inför köp på eget bevåg. De 

söker upp källor de själva litar på (Postnord 2016). Kommunikationen från företagen måste 

hela tiden hållas uppdaterad och anpassas för att spegla konsumenternas beteenden som 

löpande ändras (Bresky & Torstensson 2010). 

 

SMF står inför större utmaningar i sin marknadsföring än stora företag (Taiminen & 

Karjaluoto 2015). Dessa är bland annat deras begränsade resurser samt att de konkurrerar med 

stora företag på samma marknad (Hassan, Nadzim & Shiratuddin 2015). SMF idag tar inte 

vara på den fulla potential som digitala verktyg har och därför inte möjligheterna som kan fås 

(Taiminen & Karjaluoto 2015). För SMF är e-handel ett kostnadseffektivt sätt att sälja sina 

produkter och att marknadsföra sig på (Magnusson 2011). Idag utgör e-handeln 6,9 procent av 

Sveriges totala detaljhandel (Postnord 2016). Konsumenten har en individuell och unik 

köpresa (Postnord 2016) där dem ofta använder sig av flera olika kanaler och enheter (Belu & 

Marinoiu 2014). Denna miljö skapas genom omnikanaler (Postnord 2016) där konsumenter 

kan röra sig mellan digitala och fysiska kanaler för att få en enad kundupplevelse (Belu & 

Marinoiu 2014). Redan etablerade aktörer inom e-handel har utökat sig genom fysiska butiker 

(Forbes 2016). Om ett företag kan leverera den bästa möjliga upplevelsen till sin kund, 

kommer kunden vidare relatera till detta när denne besöker företaget på internet (Taiminen & 

Karjaluoto 2015) och sprida sin erfarenhet vidare till andra (Nobre & Silva 2014). 

 

I denna studie beaktas SMF som har sin primära bas på internet. Vidare i studien kommer 

dessa benämnas SMeF vilket betyder små och medelstora e-handelsföretag. 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Taiminen och Karjaluoto (2015) menar att traditionell marknadsstrategi inte alltid kan 

tillämpas på SMF och speciellt inte för digital marknadsföring. Att inte se värdet och 

potentialen i att använda sig av sociala medier för förbättrade affärsmöjligheter menar 

McCann och Barlow (2015) vara oklokt. Kommunikation via sociala medier har idag i princip 

oändliga möjligheter (Karimi & Naghibi 2015). Den komplexa och föränderliga miljön inom 

sociala medier gör det viktigt att företag noga planerar sina strategier för användning av dessa 

kanaler (McCann & Barlow 2015). Konsumenterna är i behov av pålitlig produktinformation 

för att kunna få stöd i sina köpbeslut (Mohr 2013). Karimi och Naghibi (2015) hävdar att 

kanaler som sociala medier är en av de viktigaste källorna för tillförlitlig information.  Vidare 

menar Mohr (2013) att detta gäller främst e-handeln där försäljning inte sker i fysisk form. 
 

Den kritiska faktorn för att påverka köpbeteende på internet är hur produkternas trovärdighet 

och användbarhet uppfattas av konsumenterna. På internet kan konsumenters åsikter, positiva 

som negativa, kring företag få stor genomslagskraft (Mohr 2013). Innan ett företag bestämmer 

vilka medier som är mest lämpliga för deras affärsområde, är det viktigt att formulera tydliga 

mål och strategier för kanalen (McCann & Barlow 2015).  Taiminen & Karjaluoto (2015) 

hävdar att företag istället för att lägga tid på sociala medier bör fokusera på kärnan i företaget. 

Därigenom menas att företaget skall satsa på att erbjuda den bästa servicen och de bästa 

produkterna till sina kunder och bygga sin digitala marknadsstrategi kring webbsidan (ibid). 
 

När många varumärken i samma kategori kommunicerar i nära anslutning till varandra 

kommer konsumenter sannolikt ha svårt att identifiera vilket varumärke det kommer från och 

förvirras av meddelandet (Rosengren 2008). Problemet ligger i att budskapet inte kommer 

fram till mottagarna på ett tillräckligt tydligt sätt då detta störs av ett så kallat brus (Shannon 

& Weaver 1949). I Rosengrens (2008) studie menar hon att bruset kan bero på omgivningen i 

form av andra varumärken. Belu och Marinoiu (2014) menar att tillämpning av omnikanaler 

hjälper till att trigga kunden genom den integrerade information som tillhandahålls.  På så vis 

kan kunden röra sig mellan de olika kanalerna men få samma typ av upplevelse (Postnord 

2016). Att kombinera digitalt med en fysisk närvaro kan ge denna enade kundupplevelse 

(Belu & Marinoiu 2014). SMF står idag mot hård konkurrens på marknaden (Magnusson 

2011) och har större utmaningar jämfört med stora företag (Taiminen & Karjaluoto 2015). 

Kanske kan även SMeF komma att behöva möta konsumenterna på olika kanaler för att få 

fram ett samlat budskap genom bruset. Bör SMeF se över en fysisk närvaro i kombination till 

sina digitala kanaler för att synas? 

 

1.3 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med denna studie är att utforska hur SMeF förutsättningar ser ut för att kombinera 

digitala verktyg och fysisk närvaro för kommunikation. Marknaden innebär hög konkurrens 

där konsumenterna kan ha svårt för att identifiera vilka varumärken som kommunicerar med 

dem.  För att uppnå detta siktar studien att besvara frågorna: 
 

 Hur kan SMeF tillämpa olika kanaler för kommunikation? 

 Hur används kanaler för att göra företaget synligt genom bruset på marknaden? 
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2 Metod 
 

I detta metodkapitel beskrivs studiens utgångspunkter där tolkningsperspektiv, 

avgränsningar, forskningsansats samt valet av metod motiveras. Vidare beskrivs hur empiri 

har samlats in och efter vilket urval detta har gjorts. Etiska överväganden presenteras och 

kapitlet avslutas med en metoddiskussion.  

 

2.1 Studiens utgångspunkter 

2.1.1 Tolkningsperspektiv och avgränsningar 

 

Problemet har angripits utifrån ett företagsperspektiv. Studien är ämnad att söka förståelse 

genom valda respondenters erfarenheter och bakgrund i deras yrkesroller.  I denna studie har 

inte konsumentens perspektiv reflekterats över vilket gör att kundernas beteenden inte kan 

fastställas. Kundens beteende är en påverkande faktor i kommunikation och hur det uppfattas. 

Trots det har denna faktor inte bejakats i denna studie på grund av tidsbrist. 

 

2.1.2 Forskningsansats 

 

En övergripande litteratur- och forskningsstudie introducerade problematiken SMeF:s kan stå 

inför på marknaden. Studien har därför utgått från ett formulerat problem. För att kunna 

undersöka och genomföra en studie baserat på detta problem har en utökad litteraturstudie 

gjorts. Denna har skett via sökande i akademiska databaser efter aktuella och lämpliga 

forskningsartiklar, beaktning av nyheter kring ämnet genom media, branschtidningar på nätet 

och aktuella rapporter och avhandlingar. Insamlad och observerad litteratur och forskning om 

problemets bakgrund har möjliggjort en problemdiskussion som sedan mynnat ut i två 

frågeställningar. Teorins förhållande till forskningen i detta sammanhang har identifierats som 

induktivt. Detta på grund av definitionen på ett induktivt förhållningssätt “att studien utgått 

från ett redan identifierat problem med syftet att ta fram en strategi som kan beaktas som en 

lösning av problemet” (Bryman & Bell 2010). 
 

För att besvara frågeställningarna byggdes en teoretisk referensram upp kring kommunikation 

för marknadsföring, förutsättningar för SMeF, fysisk närvaro och digitala verktyg, eWOM 

och till sist omnikanaler. Utifrån frågeställningen och identifierad forskning kopplat till 

studiens teman kunde en intervjuguide sammanställas. Efter insamlad empiri kunde specifika 

teman smalnas ner för att på så sätt tydligare kunna arbeta mot att besvara frågeställningarna. 

Kommunikationsmodellen identifierades därefter som en lämplig modell kopplat till studiens 

ämne.  Utifrån teorin och vald modell kunde sedan en sammanfattande analysmodell tas fram. 

Detta skedde därmed i linje med de huvudsakliga stegen i den kvalitativa forskningsprocessen 

(Bryman & Bell 2010).  

 

2.1.3 Kvalitativt före kvantitativt 

 

Kvalitativ forskning är induktiv och tolkande. Tyngdpunkt ligger bland annat på förståelse av 

social verklighet i en viss miljö och hur denna tolkas av deltagarna (Bryman & Bell 2010). 

Kvantitativ forskning däremot har ett deduktivt synsätt på relationen mellan teori och 
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forskning (ibid). Att generalisera resultatet är kvantitativa forskare oftast intresserade av och 

fokus ligger på att få fram ett representativt urval (ibid). 

 

En kvalitativ studie kan inte generalisera en hel marknad på samma sätt som en kvantitativ 

studie kan, vilket denna studie inte heller har som syfte att göra. En kvalitativ metod har 

möjliggjort ett resultat med djup inom ämnet snarare än bredd (Bryman & Bell 2010). Därför 

har en kvalitativ metod ansetts som mest lämpad för denna studie. Någon ny teori har inte 

genererats efter insamling av data. Befintliga teorier och empirin har snarare granskats för att 

föreslå en ny typ av modell inom ämnet. Kvantitativ forskning är en forskningsstrategi som 

enligt Bryman och Bell (2010) betraktas som kvantifiering av insamling och analys av data. I 

kvalitativ forskning skiljer sig synsättet då denna forskningsstrategi snarare lägger vikt vid 

ord än kvantifiering (ibid). 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

 

Empiri har samlats in genom åtta semi-strukturerade intervjuer med olika branschexperter. 

Valet av denna intervjuform föll sig naturligt då den hjälper till att ge en uppfattning och 

fördjupning inom berörda ämnen. Bryman och Bell (2010) menar att forskare med en studie 

inledd av ett tydligt fokus och som tidigt har en klar bild av hur analysen av data ska göras, 

med största sannolikhet kommer att välja att utöva en semi-strukturerad intervju. Vilket 

motiverar valet av datainsamlingsmetod i denna studie. Vidare menar Bryman och Bell 

(2010)  att detta beror på att man med semi-strukturerade intervjuer kan ta sig an specifika 

frågeställningar vid utformning av intervjuguiden.  
 

I denna studie skapades en intervjuguide som innehöll relevanta och öppna frågor. Genom 

dessa kunde respondenten härledas i vilka ämnen som var aktuella för studien och som skulle 

beröras.  En intervjuguide kan definieras som allt från en mindre minneslista för 

ostrukturerade intervjuer, till en mer strukturerad lista med frågeställningar för den semi-

strukturerade intervjun (Bryman & Bell 2010).  

 

Ett tema som togs upp i denna studies intervjuguide berörde SMeF:s och hur respondenterna 

erfarit fördelar och utmaningar kring dem. Ett annat fokuserade på digitala 

marknadsföringskanaler och ett tredje på fysisk närvaro. Frågorna som inkluderades i varje 

tema var relativt öppna och intervjuaren flikade in med lämpliga följdfrågor beroende på vad 

respondenten svarade. Formuleringar av frågorna ska enligt Bryman och Bell (2010) inte vara 

så specifika att de begränsar alternativa idéer och synsätt hos respondenten. Frågorna på 

guiden behöver nödvändigtvis inte heller ställas i ordning och respondentens svar kan komma 

att ta vinklingar utefter dennes eget tycke (ibid). Att studiens intervjuform var semi-

strukturerad möjliggjorde flexibilitet för att få information om respondenternas upplevelser 

och tidigare erfarenheter. Detta skapade också en tydligare förståelse för deras tolkningar av 

ämnet.    

 

Att studien använde sig av en semi-strukturerad intervju minskade missförstånd då 

intervjuaren löpande kunde förklara om respondenten inte uppfattade frågans utformning eller 

syfte. 
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2.2.1 Urval 

 

I denna studie valdes respondenterna i urvalet specifikt ut för att representera erfarenheter ur 

företagsperspektiv genom så kallat målstyrt urval. Ett målstyrt urval är när deltagare i studien 

väljs ut strategiskt efter det forskningstema som finns (Bryman & Bell 2013). I denna studie 

valdes medvetet varierande respondenter ut för att beröra samtliga kriterier och ämnen. Detta 

går i linje med Bryman och Bell (2013) som menar att ett målstyrt urval kan spegla en 

variation och deltagare kan skilja sig från varandra genom egenskaper och andra viktiga 

aspekter. I kombination med målstyrt urval användes till viss del även kedjeurval. Ett 

kedjeurval innebär att forskaren hänvisas vidare till fler respondenter via initiala kontakter 

(Bryman & Bell 2010). I denna studie skedde detta urval genom att branschexperter gav 

rekommendationer till passande respondenter. Att välja ut respondenter genom dessa urval 

ger ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2013) 
 

Bryman och Bell (2010) menar att man vid skriftlig kontakt bör bifoga studiens syfte och hur 

respondentens svar senare kommer att medverka i resultatet. Respondenterna i denna studie 

kontaktades via e-postmeddelande med en förfrågan om deltagande och där syftet med 

studien förklarades. När respondenterna sedan bekräftat att de kunde delta bokades en 

passande tid in för telefonintervju eller för en intervju i person. Forskaren bör även ge 

möjlighet till respondenten att få svar på eventuella frågor innan intervjun sker (Bryman & 

Bell 2010). Utrymme för frågor erbjöds därför innan intervjutillfället för samtliga 

respondenter som även fick ta del av intervjuguiden på förhand. 

 

2.2.2 Kriterier för respondenter i urvalet 

 

Enligt urvalskriteriet var respondenterna tvungna att representera yrkesroller och ha 

erfarenheter kring studiens valda teman. Vidare lokaliserades respondenterna genom sökning 

på internet och via tips från folk inom branschen. Respondenterna har noggrant valts ut för att 

tillsammans, med deras olika bakgrunder och erfarenheter, ge en så spridd bild på studiens 

ämne som möjligt. 
 

Kriterierna innefattade: 

·       Yrkesroll med koppling till SMeF 

·       Erfarenheter kring digital marknadsföring och/ eller fysisk närvaro på marknaden 

 

Bryman och Bell (2010) anser det vara bra att forskarna innan intervjun bekantar sig med 

respondentens miljö då dem vidare menar att det kan komma att hjälpa till vid tolkningar och 

förståelsen av dennes svar. Inför varje intervju undersöktes respondenternas miljöer digitalt 

för att få en förståelse kring deras yrkesroller och företag. För att kunna sätta in respondentens 

svar i ett sammanhang menar Bryman och Bell (2010) att det är viktigt att fråga om 

bakgrundsfakta hos respondenten. Samtliga respondenter fick frågan om tidigare erfarenheter 

för att på så vis belysa att de var relevanta för studien.  

 

2.2.3 Valda respondenter 

 

Våra valda respondenter är som följer:  

Peter Markstedt, KidsBrandStore.se 

Sara Norving, E-handelsstaden Borås 
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Nicklas Hagström, Drivhuset Borås 

Axel Storckenfeldt, Zalster AB 

Lotta Mauritzon, Drivhuset Göteborg 

Catharina Åslund, Darling-S 

Raisa Räisänen, Wakakuu.com 

Anna Bergengren, Almi 

 

En mer detaljerad tabell med respektive yrkesroll och erfarenheter presenteras under kapitel 4. 

 

2.2.4 Tillvägagångssätt intervju 

 

Intervjuerna utfördes av två personer där en hade en ledande roll och den andra en mer 

observerande. Den ledande rollen innefattade att ställa frågor med bas i intervjuguiden till 

respondenten och uppmärksamma när följdfrågor behövdes. Den observerande rollen 

lyssnade till samtalet och observerade beteende hos respondenten, intervjumiljö samt noterade 

följdfrågor att ta upp mot slutet av intervjun. Vem som besatt ledande respektive 

observerande roll varierades inför varje intervju. Innan intervjun startade informerades varje 

respondent om detaljer kring studien och hur intervjun skulle gå till väga. Respondenten 

erbjöds anonymitet, informerades om att intervjun skulle komma att spelas in samt att denne 

senare skulle få ta del av en transkribering. Respondenten gavs även möjlighet till att ställa 

frågor om något var oklart. 
 

Fyra intervjuer utfördes per telefon och då via högtalare. Detta så alla parter hade möjlighet 

att vara involverade i samtalet. Telefonintervju gavs som alternativ till respondenterna för 

deras bekvämlighet, tillgänglighet samt efter var i landet de befann sig. Resterande fyra 

intervjuer var intervjuer i person och skedde i olika miljöer. Till dessa hörde konferenslokaler, 

kontorsmiljö samt ett offentligt lunchrum. 
 

Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefoner via en röstmemoapplikation och tog 

mellan 15 till 30 minuter att genomföra. Respondenterna fick prata fritt utan avbrott från 

intervjuarna om så inte var nödvändigt. Detta ledde till tidsmässig variation på varje intervju. 

Varje intervju transkriberades i efterhand.  

 

2.3 Etiska överväganden 

 

Etiska principer har formulerats av lärosäten, statliga myndigheter, professionella 

organisationer och anslagsgivande instanser tillsammans och handlar om hur forskning ska 

bedrivas (Bryman & Bell 2010). I denna studie har etiska principer tagits i beaktning. Etiska 

principer rör vanligtvis faktorer som frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

och har skapats till fördel för deltagande personer i studien (ibid). Bryman och Bell (2010) tar 

bland annat upp informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitets- och 

anonymitetskravet. Dessa etiska principer är några av de viktigaste när det kommer till svensk 

forskning (ibid). 
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2.3.1 Informationskravet 

 

Informationskravet innebär att forskare måste informera respondenterna och andra 

uppgiftslämnare om vilka villkor som gäller vid deltagande samt vad respondenterna har för 

uppgift i studien (Vetenskapsrådet 2002). Intervjuguiden som utformades för intervjuerna 

sändes till samtliga respondenter innan intervjutillfället. Detta för att delge vilka ämnen som 

skulle beröras och ge dem möjlighet till att aktivt välja eventuellt deltagande. Bryman och 

Bell (2010) menar att studiens syfte måste framgå tydligt från start samt beskrivning av vilka 

olika moment som kommer att ske. För att uppfylla detta har varje respondent innan intervjun 

informerats om syfte och hur data senare skulle användas. Dessutom fick varje respondent 

information om var de senare kunde finna och ta del av den publicerade slutliga studien. 

 

2.3.2 Samtyckeskravet 
 

Den som medverkar i en studie har all rätt att bestämma hur villkoren kring deltagandet ser ut 

(Vetenskapsrådet 2002). Det är viktigt att deltagaren är medveten om att dennes medverkan är 

frivillig (Bryman & Bell 2010). Vill respondenten avbryta helt eller avböja någon fråga ska 

detta kunna ske utan negativa konsekvenser för dem (Vetenskapsrådet 2002). Har 

respondenten i studien inte velat svara på alla frågor på grund av olika skäl så som brist på 

kunskap eller erfarenhet har detta respekterats utan någon form av vidare press från 

intervjuaren. I enlighet med samtyckeskravet. Efter intervjun har samtycke getts från samtliga 

respondenter att insamlad data godkänts att användas vidare i studien. 

 

2.3.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

 

Samtliga respondenter informerades om vilka som skulle ta del av det insamlade materialet 

och under vilka förhållanden. Data som samlades in delades endast av intervjuarna samt med 

berörd respondent. Varje respondent erbjöds därför också möjligheten till anonymitet. Detta i 

linje med konfidentialitetskravet som innebär att alla deltagande personer i en undersökning 

skall behandlas under tystnadsplikt och ges största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet 

2002). Samtliga respondenter tackade nej till anonymitet vilket är anledningen till att de 

benämns vid namn och sin position.  

För att undvika att respondenterna kunde uppleva sig skevt tolkade eller negativt framställda 

skickades den transkriberade versionen av intervjuerna till berörd respondent efter intervjun. 

Ingen av respondenterna återkopplade att de känt sig skevt tolkade eller negativt framställda 

av transkriberingen.  

 

2.4 Metoddiskussion 

2.4.1 Möjliga fallgropar  

 

Både målstyrt- och kedjeurval tillhör icke-sannolikhetsurval. Detta påverkar möjligheten till 

generalisering av studien (Bryman & Bell 2013). Kritik mot kvalitativ forskning är delvis 

faktumet att det är problematiskt att generalisera utöver den specifika situation som studien 

sker i (Bryman & Bell 2010). Då syftet med denna studie inte är att generalisera efter 

populationen lämpar sig ett icke-sannolikhetsurval bra. Kriterier vid urvalet krävde att 
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respondenterna behövde representera olika yrkesroller alternativt olika erfarenheter vilket 

gjorde ett målstyrt urval i kombination med kedjeurval mest lämpligt. 
 

Bryman och Bell (2010) riktar kritik mot kvalitativ forskning i form av brist på transparens. 

Vidare menar dem att kvalitativ forskning ofta innehåller så många moment som är svåra att 

beskriva eller diffusa (ibid). I denna studie har vikt legat på att utforma ett så beskrivande 

metodkapitel som möjligt. En utförlig beskrivning av hur varje moment har skett kan hittas. 

Alla detaljerade beskrivningar är gjorda för att öka transparensen ytterligare. 

 

2.4.2 Kritiska faktorer under intervjun 

 

Alla intervjuer skedde på platser som respondenterna var vana och bekväma i förutom den i 

ett offentligt lunchrum. Platserna var lugna utan distraktioner från externa faktorer. Intervjun i 

det offentliga lunchrummet var ett resultat av platsbrist där inga andra möjligheter fanns. 

Detta medförde störningsmoment, vilket försöktes minimeras med att hålla intervjun under en 

tid då lunchrummet inte brukades av mer än två personer samt att placera respondenten i en 

mer avskild del av rummet. 

 

2.4.3 Trovärdighet 

 

Tillförlitlighet, även kallad intern validitet, hänvisar till att den sociala verklighet som 

studerats ska presenteras på ett sätt som speglar det verkliga förhållandet (Bryman & Bell 

2010). Vidare menar Bryman och Bell (2010) att tillförlitlighet kan uppfyllas genom att 

stämma av med respondenterna att de uppfattats på ett korrekt sätt. Respondenterna i studien 

fick ta del av transkriberingen av intervjun och senare även resultatet, detta för att bekräfta 

framställningen av deras verklighet. Semi-strukturerade intervjuer har använts för att skapa 

högre tillförlitlighet. Denna form av intervju möjliggjorde att information tydligare kunde 

utbytas och gav därför en bättre förståelse av respondenternas erfarenheter. 

 

Pålitlighet benämns ibland även som extern reliabilitet och syftar enligt Bryman och Bell 

(2010) till den utsträckning en undersökning kan upprepas. Vidare menar Bryman och Bell 

(2010) att kriteriet om pålitlighet är svårt att uppfylla inom den kvalitativa forskningen. För 

att uppnå en högre pålitlighet har metodkapitlet utformats till att detaljerat redovisa hela 

studiens process. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att viktig information 

inte skulle gå förlorad. Dessutom har en hög transparens applicerats över huruvida motiven 

för valda respondenter ser ut. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel ges en fördjupning i de teman studien berört. Kommunikationsteori, digitala 

verktyg och fysisk närvaro samt vikten av omnikanaler har tagits upp. Dessutom får läsaren 

ta del av eWOM och dess påverkan.  Centralt i kapitlet är kommunikationsmodellen som 

tillsammans med teorin mynnar ut i studiens analysmodell.  

 

3.1 Kommunikation 

 

Kommunikation i marknadsföring kan delas in i tre grupper där den första är traditionell 

kommunikation vilket ses som reklam, direkt marknadsföring och personlig försäljning 

(Favero & Alvarez 2013). Den andra gruppen är kompletterande marknadsföring och står för 

produktplaceringar, digital marknadsföring och evenemangmarknadsföring (ibid). Sista 

gruppen är innovativ marknadsföring vilket bland annat är viral och buzz marknadsföring 

(ibid). Vidare menar Favero & Alvarez (2013) att de mest betydelsefulla strategiska målen 

med kommunikation är att skapa medvetenhet hos kunderna, skapa positiva associationer, 

identifiera nya potentiella kunder och bevara sina befintliga relationer. 

 

3.1.1 Förutsättningar 

 

Det finns komplexitet i hur företagen ska välja ut vilka kanaler som lämpar sig bäst för dem 

(Karimi & Naghibi 2015). Marknadsföring i SMF fokuseras till relationen med kunden 

(Harrigan 2013). Tilläggningsvis menar Bresky och Torstensson (2010) att kundernas 

beteenden är förändringsbenägna och att företagen måste anpassa kommunikationen efter 

detta. Fördelar som SMFs har är att de är flexibla, kan ta snabba beslut, har enkel tillgång till 

marknadsinformation och närhet till sina kunder (Harrigan 2013). Marknadsföring i SMF 

fokuseras till att vara effektiv, prisvärd, enkla och i linje med deras kultur och strategi (ibid). 

SMF har begränsade resurser vilket kan vara en utmaning då de konkurrerar på samma 

marknad som stora företag (Hassan, Nadzim & Shiratuddin 2015). Taiminen & Karjaluoto 

(2015) menar att SMF har större utmaningar i sin marknadsföring. Speciellt gällande digital 

marknadsföring. Vidare menar Taiminen & Karjalouto (2015) att SMF inte heller tar tillvara 

på möjligheterna med digitala verktyg. 

 

3.1.2 Kommunikationsteori 

 

Den mest grundläggande modellen för kommunikation härstammar från den som skapades år 

1949 av Shannon och Weaver. Detta var en modell där budskap vandrar från sändare genom 

en kommunikationskanal som en signal till mottagaren (ibid). Signalen från sändare till 

mottagare vandrar genom olika former av verktyg, vilket exempelvis kan vara olika former av 

kanaler (Favero & Alvarez 2013). I denna process finns dock saker som kan störa signalen på 

vägen till mottagaren och budskapet kan komma att misstolkas (Shannon & Weaver 1949). 

Dessa störningsfaktorer kallas för brus (ibid). Inom marknadsföring definieras bruset som alla 

konkurrerande meddelanden till den egna kommunikationen och hur dessa påverkar 

effektiviteten av egna meddelanden (Rosengren 2008). 
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Figur 1 - Förenklad kommunikationsmodell utformad av författarna utifrån tolkning av 

kommunikationsmodellen (Shannon & Weaver 1949) 

 

 

3.2 Verktyg för kommunikation 

 

3.2.1 Fysisk närvaro 

 

Marknadsföring via evenemang kan ses som ett verktyg för att sprida sitt varumärke genom 

att involvera målgruppen i en aktivitet (Tafesse 2016). Rosengren (2008) menar att det är 

avgörande för företag att engagera konsumenterna för att bli uppmärksammade.  Att med ett 

evenemang dyka upp i konsumenternas miljö gör att konsumenter ser den sortens 

marknadsföring som mindre påträngande och blir mer motiverande att delta (Tafesse 2016). 

Vidare menar Taiminen och Karjaluoto (2015) att kunder relaterar till bra upplevelser som 

tidigare ägt rum när de i efterhand besöker företaget på internet. Dessa evenemang kan ta 

olika former såsom exempelvis pop up butiker, kundtävlingar, mässor, sponsrade evenemang 

och produktlanseringsevenemang (Tafesse 2016). I en sådan atmosfär får konsumenterna 

möjlighet att interagera med varumärkesrepresentanter och få en närmare upplevelse av 

produkterna (ibid).   
 

Kunder idag har olika preferenser över huruvida de vill handla i fysisk butik eller på internet 

(Bell, Gallino & Moreno 2015). Ett koncept som används för att väcka uppmärksamhet till 

företagets varumärke är som tidigare nämnt pop up butiker (Marciniak & Budnarowska 

2009). En fysisk butik tar då tillfälligt plats i en annars tom lokal för att överraska kunder och 

det primära syftet är att skapa varumärkeskännedom (ibid).  Försäljning av varor blir av 

mindre fokus (ibid) och det skapas en interaktiv miljö mellan företagets representanter och 

kunderna (Fiore 2007). Pop up butiker är attraktivt sätt för företag att etablera sig på nya 

marknader och att använda som marknadsföringsaktivitet (Surchi 2011). Favero och Alvarez 

(2013) menar att en fysisk försäljningskanal kan fungera som ett verktyg för att kommunicera 

ett varumärke. 

 

3.2.2 Digitala verktyg 

 

Det är idag viktigt att företag kan visa sig på internet, och det krävs mer än att bara ha en 

hemsida och sökoptimisera den (Taiminen & Karjaluoto 2015). Sökmotoroptimering (search 

engine optimization eller SEO) förbättrar en webbsidas ranking i organiska sökresultat i 

sökmotorer. Sökmotorsannonsering (search engine advertising eller SEA) är annonsering som 

företag betalar för, detta gör att efter vissa nyckelord kommer företaget synas högt upp i 

resultat i sökmotorer. Både SEO och SEA har som syfte att uppmärksamma företagets tjänster 
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och produkter för konsumenter. De ses även som väldigt viktiga för att öka företagets 

synlighet på internet (ibid). 

 

I sociala medier sker kommunikation genom bland annat bild, text och ljud 

(Nationalencyklopedin 2016). Sociala medier ger små företag ett verktyg för att strategiskt 

marknadsföra sig och kan ha en positiv påverkan på små företags tillväxt (Hassan, Nadzim & 

Shiratuddin 2015). Karimi och Naghibi (2015) framför att möjligheterna för kommunikation 

är gränslösa med verktyg som sociala medier.  Kommunikation via sociala medier är en 

kostnadseffektiv möjlighet för företag att använda sig av (Constantinides 2014) och har 

oändliga möjligheter (Karimi & Naghibi 2015). Hassan, Nadzim och Shiratuddins (2015) 

studie visade att sociala medier är det mest kostnadseffektiva verktyget för marknadsföring 

för små företag. Hassan, Nadzim och Shiratuddin (2015) menar även att användning av 

sociala medier för små företag kan bidra till effektiv marknadsföring. Ökad kundanskaffning 

och förbättrad avkastning på marknadsföringskostnaderna är två möjliga resultat av sociala 

medier som marknadsstrategi hävdar Constantinides (2014). Dessutom hävdas att när sociala 

medier används ökar chanserna till att kunderna rekommenderar produkterna vidare med 90 

% (ibid). 

 

3.3 Electronic word of mouth  

 

Sociala medier som kommunikationskanal har öppnat upp möjligheter för konsumenterna att 

söka, välja ut, köpa och utvärdera tjänster och produkter (Constantinides 2014). Dagens 

konsumenter söker upp information från källor de själva anser sig lita på (Postnord 2016). 

Hsu, Chuan-Chuan Lin och Chiangs (2013) studie bekräftade att produktrekommendationer 

som konsumenter läser på internet ligger till grund för köpbeslut och att en stor majoritet 

vänder sig till sociala medier för information och råd. Den personliga kommunikation som 

konsumenter delar med varandra, om tjänster och produkter, benämns som word of mouth 

(WOM). När denna kommunikation sker mellan konsumenter på internet definieras det 

istället som electronic word of mouth (eWOM) (Ho & Dempsey 2010). På internet kan 

eWOM spridas viralt och få stor genomslagskraft oavsett om det som sänds är positivt eller 

negativt (Mohr 2013). 

 

3.3.1 eWOM som verktyg 

 

De företag som kreativt interagerar sitt innehåll med konsumenterna ökar konsumenternas 

benägenhet att vidare främja företaget och sprida kunskap om produkter genom WOM (Nobre 

& Silva 2014). eWOM kan ses som en lovande marknadsföringsstrategi (Hsu, Chuan-Chuan 

Lin & Chiang 2013).  Bloggar och andra opinionsbildare är exempel på verktyg som kan 

hjälpa till att öka effekten av marknadsföringen (ibid). För att uppmärksamma sina produkter 

på marknaden kan man använda sig av branschexperter, fackpress och tidiga brukare som 

förespråkare (Constantinides 2014).  Hsu, Chuan-Chuan Lin och Chiang (2013) menar att när 

man använder sig av opinionsledare i form av exempelvis bloggare försäkrar man att 

budskapen om produkten når rätt mängd av potentiella kunder. Bloggar ses som en användbar 

och förtroendegivande källa ur konsumenternas synvinkel menar Mohr (2013). Ju fler 

personer som på internet sprider positiv information om varumärket desto mer effektiv blir 

marknadsstrategin (Öztamur & Karakadılar 2014). Effekterna av bloggar ur ett 
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marknadsföringsperspektiv fastställs då bloggarnas trovärdighet ger genslag i konsumenternas 

acceptans av just eWOM (Hsu, Chuan-Chuan Lin & Chiang 2013). 

 

3.4 Omnikanal 

 

Konsumenten idag är välinformerad och använder sig ofta av flera olika kanaler och enheter 

vid köpprocessen (Belu & Marinoiu 2014). Belu och Marinoiu (2014) menar att denna 

variation leder till köp via omnikanaler. Omnikanal är vad som bildas när digitala och fysiska 

kanaler mixas för att skapa en enad kundupplevelse (ibid). Konsumenter skall kunna röra sig 

mellan de olika kanalerna och erhålla samma typ av upplevelse (Postnord 2016). Skillnader 

mellan olika kanaler blir mindre tydliga när de används i en omnikanallösning (Inman, 

Kannan & Verhoef 2015). En framgångsrik omnikanalstruktur behöver inte ha alla funktioner 

i alla kanaler utan varje kanal skall ha en uppgift som är effektiv för företaget att hantera 

(Chopra 2016). Dessutom ligger det viktiga främst i att den valda kanalen brukas av kunden 

(Inman, Kannan & Verhoef 2015). 
 

Kunden har möjlighet att när som helst och var som helst finna vad de söker på marknaden 

(Belu & Marinoiu 2014). De fysiska försäljningskanaler liksom de digitala som finns idag blir 

mer och mer interagerade med varandra (Bell, Gallino & Moreno 2015) och hjälper till att 

trigga kunder (Belu & Marinoiu 2014). Företag bör överväga sitt informationsflöde och lägga 

vikt på de kanaler som kan anpassas efter deras styrkor (Chopra 2016). 
 

Belu och Marinoiu (2014) hävdar att företag som implementerar omnikanaler måste se till att 

flödet av produkter, information och ekonomi flyter på bra. Vidare påpekar de även att varje 

kanal hela tiden måste vara uppdaterad och att man också måste möta kunderna med den 

service de förväntar sig (ibid). 
 

3.5 Sammanfattning 

 

Kommunikation kan ske på många olika sätt i marknadsföring. Företag måste välja 

kommunikationskanaler som passar deras förutsättningar. I den grundläggande 

kommunikationsteorin går kommunikation från sändarens verktyg till mottagare via ett brus 

där konkurrerande meddelanden påverkar effektiviteten av budskapen. Fysiska verktyg för 

kommunikation av varumärket kan skapa en interaktiv miljö mellan kunder och företag. 

Genom digitala verktyg så som annonsering och sociala medier kan företag nå ut till 

konsumenter på ett kostnadseffektivt sätt. Genom eWOM kommuniceras och sprids åsikter 

och bland annat produktrekommendationer på internet konsumenter sinsemellan. Företag kan 

ta till vara på eWOM genom att samarbeta med bloggare och andra opinionsbildare. 

Omnikanaler för samman fysiska och digitala verktyg för att skapa en enad kundupplevelse. 

 

3.5.1 Analysmodell 

 

Utifrån kommunikationsmodellen i kombination med resterande teoretiska referensram har en 

analysmodell skapats för att analysera hur SMeF sänder kommunikation till sina 

konsumenter. 
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Till den grundläggande kommunikationsteorin av sändare och mottagare adderas flera 

element av verktyg, brus och eWOM. 

 

 
 

 

Figur 2 - Analysmodell utvecklad av författarna utifrån kommunikationsmodellen (Shannon 

& Weaver 1949) 
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4 Empiri 
 

Det här kapitlet börjar med en närmare beskrivning av respondenterna i tabellformat. Denna 

påvisar tydligt respondentens företag, yrkesroll och tidigare erfarenheter. Empirin 

presenteras därefter utifrån de ämnen som studiens intervjuguide berörde. Först presenteras 

kommunikation genom förutsättningar för SMeF, fysisk närvaro och digitala verktyg. 

Därefter eWOM följt av omnikanaler.   

 

4.1 Presentation av respondenter 

NAMN FÖRETAG YRKESROLL ERFARENHET 

Peter 

Markstedt 

KidsBrandStore.se som är en webbutik som 

säljer kvalitetskläder till åldersgruppen 8-16 

år (KidsBrandStore 2016). 

Grundare, inköpsansvarig och 

marknadschef 

Erfarenhet av att driva e-handelsföretag 

sedan 2011.1 

Sarah 

Norving 

E-handelsstaden Borås är en ekonomisk 

förening med mål att utveckla den position 

regionen har som handelsområde och skapa 
möjligheter till tillväxt, etableringar och 

investeringar (E-handelsstaden Borås 2016). 

Projektledare Utbildad event manager, frilansande konsult 

samt erfarenheter från nyföretagarcentrum.2 

Nicklas 

Hagström 

Drivhuset Borås som hjälper entreprenörer 

att starta nya företag och driva företag 
genom vägledning och utbildning (Drivhuset 

2016) 

Affärsutvecklare, projektledare 

och marknadsansvarig 

Utbildad marknadsförare samt erfarenheter 

som näringslivsutvecklare.3 

Axel 

Storckenfeldt 

Zalster AB utvecklar en digital plattform för 

Facebook-annonsering samt fungerar som 

konsult till små och mellanstora företag till 

stor del inom e-handel.4 

Marketing Architect Har tidigare erfarenheter från digital 

marknadsföring för mindre företag.5 

Lotta 

Mauritzon 

Drivhuset Göteborg hjälper som tidigare 

förklarat entreprenörer med vägledning och 
utbildning för att starta nya företag och driva 

dem (Drivhuset 2016). 

Affärsutvecklare, marknads- 

och kommunikationsansvarig. 
Även ansvarig för evenemang.6 

 

Catharina 

Åslund 

Darling-S.se är en webbutik som startades 

2011 och säljer underkläder, badkläder och 

sovkläder (Darling S 2016) 

Grundare, delägare och kreativ 

chef 

Tidigare erfarenheter som butikschef, visual 

merchandiser och inköpare.7 

Raisa 

Räisänen 

Wakakuu.com är en webb- och showroom 

butik som grundades 2011 och säljer kläder 
från flera varumärken (Wakakuu 2016) 

E-commerce och marknadschef Utbildad civilekonom samt magister i 

modevetenskap. Erfarenheter som Online 
Marketing Specialist och flera e-

handelsutvecklingsprojekt.8 

Anna 
Bergengren 

ALMI som förmedlar lån till små och 
medelstora företag och erbjuder rådgivning.9 

Kontorschef för ALMI i Borås 
samt marknadsansvarig för 

ALMI Västra Götaland. 

 

Tabell 1 – Respondentpresentation 

                                                 
1
 Peter Markstedt, telefonintervju den 26:e april 2016 

2
 Sarah Norving, telefonintervju den 28:e april 2016 

3
 Nicklas Hagström, intervju den 29:e april 2016 

4
 Axel Storckenfeldt, intervju den 2:e maj 201 

5
 Axel Storckenfeldt, intervju den 2:e maj 2016 

6
 Lotta Mauritzon,  intervju den 2:e maj 2016 

7
 Catharina Åslund, telefonintervju den 3:e maj 2016 

8
 Raisa Räisänen, telefonintervju den 3:e maj 2016 

9
 Anna Bergengren, intervju den 3:e maj 2016 
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4.2 Kommunikation 

 

4.2.1 SMeF:s förutsättningar 

 

Åslund identifierar utifrån sina erfarenheter att en fördel man har i ett mindre företag är en 

personlig relation till sina kunder. En personlig kundservice via mail eller chat ger känslan av 

ett möte i fysisk butik. Vidare menar Åslund att detta är viktigt och skapar återkommande 

kunder. 
 

Fördelar med mindre e-handelsföretag menar Mauritzon är att de är mer förändringsbenägna 

och därmed kan ta snabbare beslut. Vidare menar Mauritzon att detta skapar snabbare 

beslutsprocesser, vilket även Norving håller med om. Markstedt har under sina år i sitt företag 

erfarat detta då han menar att beslut kan fattas på en sekund, på en minut eller på en dag. 

Bergengren påpekar snabbrörligheten hos mindre företag då de snabbt kan ändra sig efter 

förändringar på marknaden. Hagström menar att ju mindre företaget är desto lättare har de att 

anpassa sig och genomföra förändringar i arbetsstrukturen. I ett litet företag med få anställda, 

kan t.ex. marknadschefen också vara VD, vilket Norving menar är anledningen till att 

processer kan gå snabbt. Man får många möjligheter då man kan ha många dörrar öppna, 

säger Mauritzon. Storckenfeldt menar att den korta beslutskedjan i mindre företag gör det 

lättare för dem att byta riktning ifall de skulle vilja göra någon förändring. Norving menar att 

hon identifierat att snabba beslut även kan vara ett problem. Att ha någon att bolla idéer med 

och få rådgivning från tycker Norving att små företag bör jobba mer med. Även Hagström 

identifierar kunskapsbrist som en utmaning och vikten av ett nätverk eller bra team som stöd. 
 

Maurtizon säger att andra utmaningar också kan vara att man saknar kapital, resurser och 

kompetenser. Åslund har sett utmaningar i marknadsföring och ekonomiska resurser för just 

e-handel, då det kostar att synas. Ekonomiska resurser är alltid en stor utmaning och sätter 

begränsningar menar Hagström. Hagström förklarar vidare att det är dyrt med bra 

marknadsföring men att det dock finns möjligheter till att finna billig och gratis 

marknadsföring. Markstedt poängterar att det är kostsamt att synas genom bruset. “Alla ska ju 

synas på Google, alla ska höras och man slåss liksom om att finnas till” säger Markstedt. 

Även Åslund menar att det krävs relativt mycket pengar för att nå ut snabbt och stort. Vidare 

hävdar Åslund att uttrycket “syns man inte, så finns man inte” stämmer bra in på e-

handelsbranschen och förklarar att det kan gå snabbt, från en dag till en annan. 
 

Norving upplever även att små företag kommer med högre krav. Är det få personer bakom 

företaget eller till och med ett enmansföretag, måste man kunna väldigt mycket. Allt från 

ekonomi, till marknadsföring och försäljning. Markstedt har sett utmaningen i att lära sig e-

handelsbranschen från grunden. Vidare exemplifieras detta i att Markstedt innan starten av sitt 

företag inte insåg vidden av arbetet bakom ett e-handelsföretag. “Det är extremt mycket som 

händer och det går så enormt fort inom e-handeln” säger Markstedt och menar vidare att det 

krävs en mental närvaro dygnet runt. Bergengren har observerat att en utmaning för mindre 

företag också kan ligga i att man inte har resurser till att anställa den personal som behövs och 

därmed inte hinner med allt som behövs göras. 
 

Hagström säger att nystartade företag framförallt bara har hypoteser kring vilken kundgrupp 

man har, vilket Hagström menar är farligt. “För att det handlar inte om vad man själv tror, det 

handlar om vad kunden tycker” säger Hagström. Man måste prata med kunden, prata och titta 
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på konkurrenter och på marknaden för att omsätta sina hypoteser till fakta säger Hagström. På 

så vis kan man hitta sin plats på marknaden menar Hagström vidare. 

 

4.2.2 Fysisk närvaro 

 

Norving har erfarenhet av att arbeta med evenemang och ser det som ett jättebra sätt att träffa 

kunder på, speciellt som e-handelsföretag. För Åslund har det fallit sig naturligt att företaget 

skall synas via fysiska evenemang. Det är ett jättebra sätt att bygga varumärket på och för att 

komma ut på alla plan förklarar Åslund. Först och främst används evenemang för att skapa 

uppmärksamhet åt företaget samt göra något roligt för kunderna säger Räisänen. Räisänen 

påpekar dock att en ökad försäljning är ett plus i kanten. Även om vissa evenemang inte 

genererat så mycket försäljning menar Åslund att “det är absolut en bra grej, det är roligt, alla 

pratar om det, det blir massa bilder som läggs ut här och där”. Då bilder som tas under 

evenemang senare också ofta publiceras offentligt menar Räisänen att det är viktigt att se 

dessa evenemang ur ett marknadsföringsperspektiv. Åslund är positiv till fysisk butik men har 

erfarenheten av att det är kostsamt för ett mindre företag att upprätthålla. Räisänen berättar att 

det företag hon arbetar på har en fysisk butik utanför Göteborg. Butiken används mycket till 

evenemang och aktiviteter och fungerar enligt Räisänen som en del av marknadsföringen. 

Räisänen berättar att de evenemang som sker i butiken senare uppmärksammas i nyhetsbrev 

till kunder och på webbsidan för att synka de olika kanalerna. Vidare anser Räisänen att 

resultat av evenemang också är varumärkesbyggande. 
 

Maurtizon förklarar att man måste fråga sig vad man vill ha ut av ett evenemang. Är man på 

rätt ställe kan det ge stor genomslagskraft menar Mauritzon. Däremot avråder Mauritzon till 

att delta på evenemang om man inte är trygg i det. “Då kan det bli mycket pengar och liten 

effekt” säger Mauritzon. Storckenfeldt har erfarenhet av att kunder testat mässor som 

evenemang men valt att inte fortsätta med det i sin strategi. Vidare menar Storckenfeldt att 

mycket pengar läggs ner men att man sedan försvinner i bruset bland andra 

deltagare.  Mauritzon varnar för att om man försöker befinna sig på för många ställen kan 

man få svårt att prioritera strategier och hur man ska hitta den mest gynnsamma kanalen. Om 

man befinner sig inom fel segment kan det skada ens varumärke snarare än stärka menar 

Mauritzon. 
 

Maurtizon har erfarat att mindre företag väljer att ha pop up butiker och synas i samband med 

andra företag. Åslund ser pop-up butiker som den bästa möjligheten då man slipper sätta sig 

på långa kontrakt. Men samtidigt upplever Åslund det svårare att förmedla sitt koncept tydligt 

i pop-up butiker. Vidare önskar Åslund att hennes företag skulle besöka evenemang som 

tennisveckan i Båstad och Gotland, där unga människor vistas, alltså deras målgrupp. 
 

4.2.3 Digitala verktyg 

 

Bergengren säger att det är viktigt för företag att från början ha en strategi för hur man ska 

synas digitalt. Mauritzon förklarar också att det är svårt att säga vilka kanaler som är bra eller 

dåliga, men att hon inte rekommenderar att använda alla. “För är inte kunden där är det inte 

viktigt” säger Maurtizon. Vidare tycker Bergengren sig ha sett att många företag idag främst 

tänker på att de måste synas snarare än var och hur. Hagström menar att digital 

marknadsföring är väldigt bra i och med att den ofta är kostnadseffektiv och att resultatet 

därifrån går att spåra. Storckenfeldt menar att små företag med begränsade resurser vill veta 
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att de marknadsföringskanaler de lägger pengar på faktiskt ger något form av resultat. 

Hagström menar vidare att möjligheterna för denna form av marknadsföring ofta är oändliga. 

 

Bergengren menar även att man kan ha olika strategier för olika medier, att alla har samma 

kärna men att de marknadsförs på olika sätt. Uttrycket “Content is king” belyste Räisänen där 

hon vidare menar att kvalitén på innehållet är det viktiga i marknadsföringen. Räisänen 

exemplifierade det genom att berätta att hon hellre förespråkar att posta två riktigt bra bilder 

på sociala medier än fyra som endast är “okej”. 
 

Hagström menar att det kan vara bra att använda sig av ambassadörer i sin marknadsföring. 

Markstedt har upplevt framgångsrika samarbeten med bloggare och kända profiler. Detta 

menar Markstedt gett företaget en förlängning genom de kända profilernas egna sociala 

nätverk. Att sponsra instagraminlägg eller blogginlägg, så kallad Influcence Marketing menar 

Storckenfeldt är en bra metod. Bergengren säger att det också är viktigt att veta vad man vill 

bli känd för. Räisänen berättar att hennes företag har varit noggranna med vilka profiler de har 

arbetat med och senare även blivit förknippade med. Vidare menar Räisänen att valet av dessa 

profiler är oerhört viktigt då de ses som en förlängning av varumärket. Hagström ser dock en 

problematisering i och med att många andra också använder sig av denna form av 

marknadsföring och trycker på att det är viktigt att följa upp med fakta och statistik. 
 

Räisänen pekar ut SEO, SEA och sociala medier som några de viktigaste kanalerna för 

marknadsföring. “Man måste vara synlig på alla dessa” säger Räisänen. Att SEO är bra då det 

just är en gratiskanal och SEA är väldigt bra för att lyckas nå nya kunder förklarar Räisänen. 

Att sökoptimera och köpa annonser via Google ser Markstedt även positivt på, efter 

erfarenheter från det egna företaget där de jobbat mycket med just det. Storckenfeldt menar att 

man tjänar mycket på sökoptimering om man har sökord som inte är vanliga. I kontrast menar 

Storckenfeldt att han upplevt det svårt att konkurrera om man inte har en nischad produkt att 

optimera sökord efter. Storckenfeldt påpekar också att det kan bli dyrt om man saknar 

kunskap för att optimera och måste ta in konsult för uppdraget. 
 

Norving menar att val av sociala medier för företag beror på vilka man vill nå. Storckenfeldt 

ser att de överlägset största mätbara kanalerna är Facebook, Google och Adwords 

annonssystem. Vidare har Storckenfeldt erfarat Facebook som det mest lönsamma följt av 

Adwords. Bergengren har erfarenhet att marknadsföring via LinkedIn, Twitter och Facebook 

har gett bra resultat. Vidare styrker Bergengren detta med ett exempel där marknadsföring har 

skett för en blogg. Antal klick till bloggen hade där ökat i samband med annonsering för 

bloggen via dessa sociala medier. Åslund har i sitt företag sett Facebook som mest användbart 

och som också ger bra räckvidd. Facebook ger bra statistik och går att mäta säger Åslund. 

Vidare förklarar Storckenfeldt att via Facebook kan man nå rätt personer då all 

användarhistorik läses in av annonssystemet. “Du betalar ju bara för dem som du verkligen är 

intresserad av” säger Storckenfeldt. Åslunds företag har tidigare, när budget för sådant fanns, 

använt sig av betalda inlägg på Facebook. Detta är något som fungerade för dem och som 

Åslund upplevt som väldigt bra. 

 

4.3 eWOM 

 

Storckenfeldt anser att eWOM är betydelsefullt speciellt för mindre företag och att om man 

gör det rätt ger det gratis marknadsföring för företaget. Räisänen förklarar att det är viktigt att 

skapa engagemang bland sina följare på sociala medier och att eWOM är en viktig del. För 
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det krävs det bra material, kampanjer och koncept som engagerar vilket kan vara svårt menar 

Räisänen. Räisänen har erfarat lyckad genomslagskraft av eWOM genom Instagram, där 

företaget haft lotterier baserat på att följarna skall sprida tävlingen till vänner. “Där har vi fått 

jättebra engagemang” säger Räisänen. Storckenfeldt exempelifierar en lyckad kampanj där en 

mobiloperatörs VD personligen åkte ut till kunderna med deras beställningar av SIM-kort. 

Storckenfeldt säger vidare att detta gav en positiv uppmärksamhet till företaget och positiv 

eWOM. 
 

Hagström har erfarat att åsikter lätt sprider sig på Facebook. Man måste kunna bemöta det och 

engagera sig menar Hagström. Även Räisänen förklarar att det är bra att övervaka vad som 

skrivs om företaget i flera kanaler. “Vad skrivs det om oss och hur ska vi reagera på det” 

säger Räisänen och menar att det är väldigt viktigt att ständigt ha koll och kontroll. Mauritzon 

menar att om man befinner sig på något forum så förväntar sig kunderna svar om de ställer en 

fråga. Har man inte tid till att svara eller inte gillar något specifikt forum, tycker Mauritzon att 

man helt bör utesluta dessa. Hagström påpekar att det farliga med eWOM är att det är så 

enkelt att kommentera på internet. Därmed menar Hagström att det är av stor vikt att ha 

riktlinjer kring hur det skall bemötas och konstruktivt bemöta kritik i tid. Räisänen kan 

exemplifiera negativ konsekvens av eWOM från tidigare arbetserfarenheter. “Hundratals 

människor började bombardera vår Facebooksida med bilder på döda djur” säger Räisänen 

och förklarar att en produkt med pälskrage senare behövdes tas bort ur företagets sortiment. 

 

4.4 Omnikanaler 

 

Hagström menar att de flesta som startar företag är övertygade om att starta på internet. 

Vidare tycker Hagström inte att internet är en självklar kanal att gå via, utan återkopplar igen 

till vilken målgrupp som valts och vart dessa befinner sig. Mauritzon säger att man måste hitta 

affärsmodeller som funkar och är lönsamma. “Hur ska jag sälja det här på bästa sätt, är det här 

den bästa kanalen och så vidare” säger Mauritzon. Storckenfeldt ger exempel på företag som 

har både fysisk butik och e-handel vilka har kunder som kollar upp produkter i den ena 

kanalen för att sedan köpa i den andra. 
 

Markstedt menar att den fysiska kanal som de ska öppna kan ses som en typ av 

marknadsförings- och omnikanal. Den fysiska kanalen vill Markstedt ska göra upplevelsen 

“sömlös”, alltså där deras varumärken till stor del representeras fysiskt men där det också 

finns tillgång till hela sortimentet genom digitala kanaler. Vidare exemplifierar Markstedt 

detta som att en kund i butiken kan beställa en vara som inte är tillgänglig i butik från en 

digital plattform för att några dagar senare få varan i butik för att prova och känna på den 

innan ett köpbeslut görs. Vidare upplever Markstedt att en fysisk kanal gör att du syns och blir 

mer verklig, “kunden har någonstans att vända sig till, att gå till om man skulle vilja, det blir 

en helt annan förtroendedel”. Markstedt menar att omnikanaler gemensamt kan öka 

tillgängligheten och utbudet av varor. Åslund erfarade att när hennes e-handelsföretag 

förlorade sin fysiska butik sjönk försäljningen som följd. 
 

Markstedt har identifierat utmaningar hans företag står inför när de i september ska bli fysiska 

för första gången. Att som e-handlare ta sig an en fysisk kanal är utmanande då man inte vet 

hur köpmönstret för kunden ser ut berättar Markstedt. Vidare menar Markstedt att en fysisk 

kanal ser helt annorlunda ut än e-handeln och menar att det finns mycket frågetecken. Risker 

som tillkommer är dyra kostnader för butikshyra och personal menar Markstedt. 
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Storckenfeldt nämner att köpkedjan sällan är linjär och att i de digitala mätverktygen kan man 

inte se om digitala kampanjer resulterar i köp i fysiska butiker. “I de digitala mätverktygen så 

kan du ju inte se vad som är vad för du hoppar mellan Facebooksystem och Google system, 

du hoppar från en digital eller handburen enhet till datorn” säger Storckenfeldt och förtydligar 

att det blir ännu svårare om kunden sen gör sitt köp i fysisk butik. Även Räisänen ser detta 

som en utmaning. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel presenteras analysen som kommit ur studiens empiri med stöd från den 

teoretiska referensramen. Analysen förs löpande utifrån studiens framtagna analysmodell. 

Analysmodellen berör kommunikation från företag, som sänds ut via verktyg och som möter 

ett brus innan det når kunden. Kunden kommunicerar vidare eWOM. 

 

 

Analysmodellen som presenterades utifrån kommunikationsmodellen i slutet av kapitel 3 

Teoretisk referensram används som grund i följande analys. Vidare hjälper modellen till att 

föra analysen framåt i hur SMeF utifrån sina förutsättningar sänder budskap till sina kunder. 

 

 
 

 

Figur 2 - Analysmodell utvecklad av författarna utifrån kommunikationsmodellen (Shannon 

& Weaver 1949) 

 

I empirin framkom att det finns en problematik i att många företag strävar efter att synas på så 

många ställen som möjligt snarare än var och hur. Företag måste befinna sig där deras kund 

är. Även Karimi och Naghibi (2015) antyder på komplexiteten företag står inför vid valet av 

lämpliga kanaler. Inman, Kannan & Verhoef (2015) styrker empirin genom att påstå att det 

viktiga är att kanalerna som används också brukas av kunden. En respondent menar att 

strategierna kan se olika ut i olika medier men att det då är viktigt att kärnan är densamma. Ett 

fokuserat budskap med hög kvalitet är viktigare än kvantitet. Resonemanget kan styrkas 

genom Inman, Kanna och Verhoef (2015) och Chopra (2016). De framför att 

kommunikationen på respektive kanal kan ske på olika sätt med varierad omfattning (Inman, 

Kannan & Verhoef 2015) men att företaget skall anpassa detta efter deras styrkor (Chopra 

2016). 
 

Genom en av studiens företagsrepresentanter framkom att dennes företag gynnats av att 

använda digital marknadsföring. Detta faller i linje med Hassan, Nadzim och Shiratuddins 

(2015) forskning som säger att små företag kan använda digitala medier för att strategiskt 
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marknadsföra sig och få positivt tillväxt. Flera av respondenterna har positiva erfarenheter av 

att använda sig av sociala medier som kommunikationskanal. Det framfördes att man måste 

synas på dessa medier men även genom verktyg som SEO och SEA. Verktyg som SEO och 

SEA menar också Taiminen och Karjaluoto (2015) är viktiga då de ökar företagets synlighet 

på internet. Det framkom även i empirin att digital marknadsföring har oändliga möjligheter 

vilket även styrks av Karimi och Naghibi (2015). I kontrast menade en av respondenterna att 

det endast är viktigt använda de medier där ens kund befinner sig på. Detta går i linje med 

Inman, Kannan och Verhoef (2015) som också menar att det är viktigt att kunden brukar den 

kanal som företaget väljer. Ytterligare en respondent menar på att företag bör ha en strategi 

för hur de ska synas digitalt.  Fördelar respondenter såg med digitala verktyg är att de ger 

räckvidd, är mätbara, lönsamma och kostnadseffektiva. Detta utfall stöds av Constantindes 

(2015) som i tidigare forskning påvisat att sociala medier ger ökad kundanskaffning och 

förbättrad avkastning på marknadsföringskostnader. Vidare trycker även Hassan, Nadzim och 

Shiratuddin (2015) på att denna typ av marknadsföring är effektiv just för små företag. 
 

De två respondenter som använt sig av fysiska evenemang som marknadsföringsaktivitet har 

gjort detta för att skapa upplevelser för sina kunder och för att bygga sitt varumärke. Det 

framfördes vidare att användningen visat på att det var passande för SMeF. Det som framförts 

i empirin stöds av Tafasse (2016) som menar att evenemang kan användas som verktyg i 

marknadsföringssyfte. Genom att involvera sin målgrupp i olika aktiviteter kan man sprida sitt 

varumärke (ibid). Utifrån respondenternas erfarenheter visade empiri att det fanns stora 

möjligheter till kundmöten via evenemang. Empiri kan mötas av Marciniak och Budnarowska 

(2009) som framför att pop stores kan skapa varumärkeskännedom genom att överraska 

kunderna. Även Surchi (2011) har påpekat att evenemang som dessa kan användas som 

marknadsföringsaktivitet. Vidare framkom i empiri att evenemang kan ge hög 

genomslagskraft om dessa sker där kunden befinner sig. Tafesse (2016) styrker detta genom 

att hävda att marknadsföring som sker genom evenemang i kundernas vanliga miljö är bra. 

Vidare menar Tafasse (2016) att möta kunderna i denna miljö är mindre påträngande och 

därför ger högre genomslag. Harrigan (2013) menar att skapa en bra relation med kunden är i 

fokus för SMF. Vidare har en respondent, som SMeF representant, identifierat att storleken av 

företaget bidragit till en mer personlig relation med kunden. En annan respondent, som 

representerar SMeF påväg ut i fysisk miljö, vill utöka sig till fysisk miljö för att öka kundens 

förtroende. Detta sker i linje med Harrigans (2013) ovan nämnda resultat då respondenten 

påpekar att den fysiska kanalen blir en kanal kunden kan vända sig till och på så vis få en mer 

personlig kontakt med företaget. 
 

En av respondenterna menar att man genom kundmöten kan ta del av deras preferenser och på 

så vis finna sin plats på marknaden. I kontrast menade en annan respondent att man dock bör 

avstå från evenemang om man inte är trygg i dem. Vidare hänvisade respondenter att effekten 

då kanske inte överstiger kostnaderna för evenemanget och att de ändå inte syns genom bruset 

på marknaden. Detta resonemang kan ta grund i att SMF har begränsade resurser (Hassan, 

Nadzim & Shiratuddin 2015) och att SMFs marknadsföring måste vara effektiv och prisvärd 

(Harrigan 2013). Enligt Favero och Alvarez (2013) kan fysiska försäljningskanaler ses som 

verktyg för att kommunicera ett varumärke. Däremot går det genom empiri att utläsa att det 

även kan vara kostsamt och svårt att upprätthålla en fysisk butik för SMeF på grund av 

begränsade resurser. 
 

I empiri framgick att företagsrepresentanterna lyckosamt har marknadsfört sig genom kända 

profiler, främst digitalt. En respondent framförde vikten av att selektivt välja profiler eftersom 

de ses som en förlängning av varumärket. Hsu, Chuan-Chuan Lin och Chiang (2013) menar 

att opinionsbildare kan hjälpa till att öka effekten av marknadsföringen vilket gör att 



 

- 22 - 

budskapet också når rätt potentiella kunder. Vidare menar Hsu, Chuan-Chuan Lin och Chiang 

(2013) att trovärdigheten i denna marknadsföring får genslag genom eWOM. 
 

Respondenter framförde eWOM som betydelsefullt och möjlighet till gratis marknadsföring. 

Resonemanget stryks genom Öztamur och Karakadılar (2014) som menar att 

marknadsstrategin blir mer effektiv ju fler som sprider positiv information om företaget. Från 

empiri framkom även att eWOM är viktigt för att skapa engagemang bland sina följare på 

sociala medier. Att det var lyckat kan befästas av Nobre och Silva (2014) som påvisat att 

företag som är kreativa i sitt innehåll tillsammans med konsumenten ökar deras vilja att sprida 

kunskap om produkter och på så vis gynna företaget. 
 

Flera respondenter påpekade att eWOM måste bemötas och övervakas. Har man inte 

möjlighet att bevaka en kanal skall man utesluta den då kunder förväntar sig snabba svar på 

de kanaler man befinner sig på. Belu och Marinou (2014) styrker detta genom att man måste 

möta kunden med den service de förväntar sig. Vidare betonar respondenterna vikten av att ha 

kontroll på eWOM. Bresky och Torstensson (2010) påpekar vikten av att kommunikation med 

konsumenterna måste hållas uppdaterad. Det framgick av empiri att eWOM även kan ge 

negativa följder för företag då eWOM skapas och sprids fort. Vidare framgick att strategier 

för att bemöta detta är av stor vikt. Mohr (2013) befäster detta genom forskning att eWOM 

kan spridas viralt oavsett om det är positivt eller negativt och kan få stor genomslagskraft. 

I empiri framkom att det är viktigt att marknadsföring som SMeF lägger resurser på också ger 

resultat. Flera respondenter menar att utmaningar för dessa företag kan ligga i att man saknar 

tillräckligt med kapital, kompetenser och resurser. Empiri går i linje med Harrigan (2013) som 

påvisat att SMFs marknadsföring ska vara effektiv, prisvärd, enkelt utformad och följa 

företagets strategi. Genom intervjuerna påvisades att det är kostsamt att synas på marknaden. 

Detta stryks av Hassan, Nadzim och Shiratuddin (2015) som menar att det krävs resurser för 

SMF för att kunna konkurrera på en stor marknad.  En av respondenterna poängterade, 

kopplat till bruset på marknaden, att “Alla ska ju synas på Google, alla ska höras och man 

slåss liksom om att finnas till”. Rosengrens (2008) uppfattning går i linje med insamlad 

empiri då Rosengren menar att konkurrerande meddelanden kan ha en påverkan på hur ens 

eget varumärke uppfattas. Vidare styrks detta även av Shannon och Weaver (1949) som 

menade att vägen mellan sändaren och mottagaren påverkas av bruset och som då kan 

medföra missförstånd i det kommunicerade budskapet. 
 

I empirin framgår det att företag som använder sig av omnikanaler måste hitta de mest 

gynnsamma kanalerna för sitt segment för att skapa längre räckvidd och ökad tillgänglighet. 

Detta styrks av Belu och Marinoiu (2014) som förklarar att kunden idag kan hitta vad den 

söker när som helst och var som helst. Vidare menar Bell, Gallino och Moreno (2015) att 

försäljningskanalerna idag har blivit mer integrerade med varandra. Detta är enligt en av 

respondenterna vad dennes framtida fysiska butik är ämnad för. Butiken ska ses som en 

omnikanal för att kunna bidra till en sömlös upplevelse för kunden. Detta går i linje med Belu 

och Marinoiu (2014) som menar att omnikanaler har som syfte att bidra till en enad 

upplevelse.   
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6 Slutsats och diskussion 
 

Genom analysen har en slutsats kunnat dras. I detta kapitel följer vår slutsats med stöd från 

analysmodellens steg. Löpande besvaras studiens två forskningsfrågor: ”Hur kan SMeF 

tillämpa olika kanaler för kommunikation?” samt ” Hur används kanaler för att göra 

företaget synligt genom bruset på marknaden?”. Slutsatsen leder ner till en fokuserad 

omnikanalmodell. Vidare belyses även möjlig kritik till studien som avslutande ger förslag till 

framtida forskning. 

 

6.1 Slutsats 

 

Idag finns det många kanaler som används för att förmedla budskap men trots det tycks det 

inte vara så enkelt. Denna studie bekräftar att finns ett brus som SMeF behöver resurser för att 

kunna ta sig igenom. Bruset består av konkurrenter och kan leda till att budskap missuppfattas 

eller inte når fram till kunden. Vidare bekräftas att SMeF har ont om resurser vilket gör det 

centralt att ha en genomtänkt strategi för sin marknadsföring. Denna måste vara effektiv, 

prisvärd och hela tiden spegla företagets budskap.  
 

Studien visar att SMeF med fördel kan tillämpa flera olika verktyg för sin kommunikation ut 

till kund. Studien har funnit att digitala verktyg är passande för SMeF i marknadsföringssyfte. 

De är kostnadseffektiva men måste väljas strategiskt utifrån företagets resurser och var 

kunden befinner sig. Fysisk närvaro som komplement till e-handel har bevisats som stärkande 

av studien och viktigt för SMeFs varumärkesbyggande. Studien identifierade att SMeF genom 

sin storlek har lättare att skapa en personlig relation till sina kunder. Detta kan dras till fördel 

vid fysiska evenemang där företag enkelt integrerar med kunderna. Att använda sig av flera 

olika verktyg i kombination kan främja att ett budskap förmedlas till många men det måste 

samtidigt finnas någon form av strategi bakom som styr och kontrollerar varje verktyg.  
 

Studien har bekräftat att eWOM kan ses som effektiv marknadsföring. Detta genom att SMeF 

sänder ut budskap som engagerar mottagarna som sprider budskapet vidare. Studien kom även 

fram till att allt man sänder ut genom sina verktyg måste kunna bemötas.  
 

I denna studie framkom att SMeF kan dra nytta av att centrera sin kommunikation över flera 

verktyg och lägga upp ett gemensamt tillvägagångsätt för hur budskapet skall förmedlas. 

Målet med detta är att de budskap som sänds ut skall nå kunden lika bra oavsett i vilken kanal 

det kommuniceras genom. Genom strategiskt utvalda kanaler kan SMeF få effektiv 

kommunikation och nå igenom bruset till kunden. SMeF måste välja vilka och hur många 

kanaler baserat på de resurser som finns för att hantera sin närvaro.  

 

6.1.1 Fokuserad omnikanalmodell 

 

Slutsatsen av denna studie kan sammanfattas av att vägen genom bruset fram till kund kan ske 

genom en fokuserad omnikanalmodell. Denna modell har illustrerats som en utvecklad 

tolkning av analysmodellen. Denna visar hur SMeF kan tillämpa olika kanaler för sin 

kommunikation. Vidare visar modellen hur olika verktyg kan verka tillsammans och på så vis 

hålla budskapet centrerat genom bruset utan att det försvinner i mängden. Om eWOM uppstår 

har företagen tillräckligt med resurser för att kunna möta detta och påverka att det sprids.  
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Förenklat kan den fokuserade omnikanalmodellen sammanfattas som följer:  

 Sändaren måste använda sig av utvalda verktyg som speglar sina resurser.  

 Dessa verktyg arbetar som omnikanaler vilket gör dem integrerade. 

 Varje verktyg sänder ett gemensamt budskap genom bruset på marknaden till 

mottagaren. 

 Budskapen skickas från flera olika verktyg som tillsammans förmedlar ett tydligare 

budskap. 

 Mottagaren kan sprida budskapet genom eWOM i form av åsikter. 

 eWOM skall därefter uppfattas av sändare och bemötas vidare genom de integrerade 

verktygen. 

 
 

Figur 3 - Fokuserad omnikanalmodell utformad av författarna 

 

6.2 Diskussion kring möjlig kritik av studie 

 

Denna studies empiri samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med åtta personer med 

olika bakgrund och erfarenheter. Som tidigare påpekat var studiens syfte inte att generalisera 

men kritik till urvalet bör ändå framföras. Att alla respondenters erfarenheter skiljde sig åt 

bidrog möjligtvis till att de inte hade samma utgångsläge i intervjun. Respondenters svar 

skiljde sig vissa gånger markant och kunde därmed inte få stöd av andras. Därför kan studiens 

trovärdighet ifrågasättas. 
 

Denna studie är en endast en ögonblicksbild över verkligheten och kan inte bidra till generell 

tolkning för alla SMeF. Studien baseras endast på ett fåtal valda respondenter som har 

anknytning till e-handelsföretag och SMF. Teorin som står till grund för denna studie baseras 

till stor del på SMF och deras förutsättningar. Genom analys av empiri och teori har studien 

därför tyckt sig kunna dra nytta av sedda likheter mellan SMF och SMeF.  
 

Studiens avgränsning i att inte ta hänsyn till konsuments beteende kan även påverka 

trovärdighet i studien.  Denna faktor är avgörande för att veta om och hur budskapet uppfattas 

vilket styrker att detta egentligen bör beaktas.   
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6.3 Förslag till vidare forskning 

 

För att gå i linje med given kritik till denna studie skulle vidare forskning kunna beakta: 

 Ett större urval där fler företag representerades. Även ett större urval skulle kunna vara 

svårt att generalisera i en kvalitativ studie. Detta hade dock förbättrat möjligheten till 

att en generalisering hade kunnat göras på ett mer trovärdigt sätt. 

 Begreppet SMeF. Denna forskning kan ha öppnat upp för ytterligare granskning av 

SMeF då befintlig forskning kring begreppet är vagt. SMeF kan kanske inte alltid 

antas gå i linje med SMF.  

 Kundens beteende och hur det påverkar budskapen sändaren skickar ut. Att gå djupare 

i kundens beteende kan sättas i kontrast med denna typ av studies analys för att får ett 

resultat som speglar verklighetens förhållande. I detta fall skulle en kvantitativ studie 

vara till fördel och hade kunnat göras genom enkäter. En kvantitativ studie skulle även 

kunna möjliggöra generalisering. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 
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