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Sammanfattning 

Titel: Marknadsföring med ändrade medievanor: En kvalitativ studie om småföretags syn på 

digital marknadsföring. 

Författare: Fredrik Hoffner, Petrit Maliqi och Jesper Svensson 

Handledare: 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka och analysera om småföretag inom byggbranschen 

anpassar sig till de ändrade medievanorna, samt varför eller varför inte de väljer att göra så. 

Metod: En flerfallsstudie har gjorts med hjälp av åtta semi-strukturerade telefonintervjuer 

med cheferna för småföretag inom byggbranschen. 

Slutsatser: Slutsatsen vi drog av detta arbete var att småföretag inom byggbranschen inte är 

redo för det digitala marknadsföringssättet då cheferna i hög grad saknade kunskap inom 

området, och eftersom cheferna har ett stort inflytande så påverkar deras egenskaper 

företagets resultat. De egenskaper vi fann avgörande var bland annat chefens ålder och 

utbildning. 

Abstract 

Title: Marketing with changed media habits: A qualitative study about what small businesses 

think about digital marketing. 

Authors: Fredrik Hoffner, Petrit Maliqi och Jesper Svensson 

Supervisor: 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

Purpose: The purpose with this article is to examine and analyze if small businesses within 

the construction business adapt to the changing media habits, and why or why not they choose 

to do so. 

Method: A multiple cases study has been done with the help of eight semi-structured 

telephone interviews with the manager of these small businesses within the construction 

business. 

Results: The conclusion we made with this paper is that small businesses within the 

construction business is not ready to adapt into the digital way of marketing because the 

bosses generally lacks the knowledge that is needed. Seeing as the bosses have a big influence 

in these small companies the result will be affected. The attributes we found most deciding 

were age and education, among others.
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1.0 Inledning 

I vår inledande del av arbetet så skriver vi om grunden för vår undersökning och om vad det 

är som vi kommer att undersöka och tycker är intressant. Först introducerar vi ämnet och vad 

som senare kommer bli vårt problem. Denna del av arbetet kommer sedan avslutas med våra 

avgränsningar och vårt syfte. 

1.1 Introduktion 

Marknadsföring är ett koncept som tydligt kan ses näst intill överallt i vår värld, och precis 

som med allt annat så utvecklas också detta mot det mer moderna. De mer traditionella 

kanalerna, som affischer i skyltfönstren eller annonsen i tidningen, blir alltmer utfasade och 

detta banar vägen för den digitala världen och dess tekniska lösningar. Marknadsföringen har 

tagit en stor plats på internet och utformningen av reklamen varierar från klassiska banners till 

interaktiva annonser där användaren tillåts manöverera på egen hand. Smarta telefoner blir allt 

vanligare och därmed ökar även internetanvändandet i samma takt. Idag är det näst intill en 

självklarhet att ha en telefon som kan göra mer än bara ringa och skicka meddelanden. Nu är 

internetsurfing, e-mail och spel minst lika viktiga funktioner som användarna vill ha. Det har 

även blivit en del av vardagen att fördriva tiden genom ren underhållning på 

strömningstjänster som YouTube, Viaplay och Netflix. Statistiken (MMS, 2015) visar också 

på hur dessa tjänster är den nya generationens TV, och tillgängligheten sägs vara den mest 

avgörande faktorn till detta. 

Även om de flesta företagen vet om dessa ändrade medievanorna, så kan man ställa sig frågan 

om alla företag verkligen arbetar mot detta och lyckas marknadsföra sig på ett bra och aktuellt 

sätt? 

1.2 Bakgrund 

Watson, Zinkhan och Pitt (2000) skriver att kommunikation är en av de viktigaste delarna i en 

stark marknadsföring och företag har i åratal använt sig utav TV, tidsskrifter och radio som 

sina primära kommunikationskällor med kunderna. När konsumenterna börjar använda nya 

medier, så måste företagen anpassa sig och följa efter med sin marknadsföring, exempelvis 

genom sociala medier eller YouTube. Nordicom (2010 och 2014) visar i sina undersökningar 

att internetanvändandet har gått från att vara underlägset TV-tittandet, till att nästan 
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fördubblas på fyra år och samtidigt blivit den mediekanal som används mest. Ratliff och 

Rubinfeld (2010) menar att på grund av det konstanta flödet av information som existerar tack 

vare internet så har marknadsföringsbranschen transformerat och utvecklats. De skriver vidare 

att det idag är svårt att surfa på webben utan att stöta på någon sorts reklam. 

Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) (2012) gjorde undersökningar i Sverige vilket 

visar att internetreklam ökade med nästan 10% från 2011 till 2012. Det som kanske är mest 

intressant är faktumet att marknadsföringen via mobiler hade en ökning på över 100% jämfört 

med föregående år, som IRM visade i sin undersökning. Resterande mediekanaler visade på 

minskade investeringar inom marknadsföringen och det är alltså tydligt hur teknologin 

påverkar företagen och dess sätt att nå ut till sina konsumenter. Reklaminvesteringar genom 

internet och mobil stod enligt IRM (2012) för 12,1% av de totala reklaminvesteringarna år 

2012. De nyare sätten att marknadsföra sig på har alltså inte tagit över helt men de 

traditionella kanalerna, som direktreklam och dagspress, förlorar mer och mer fokus gentemot 

dagens teknologi. 

Strauss m.fl. (2006, i Pires, Stanton & Rita, 2006) är inne på samma spår och menar att 

internet, men även annan digital teknologi, har gjort det lättare att få fram en global 

marknadsplats. Kunder och säljare behöver inte påverkas av tid, plats och distans lika mycket 

som innan och det finns likadan tillgång till produkt-, pris- och distributionsinformation. 

Kotler (2008) bygger vidare på detta och anser att eftersom den nya teknologin, såsom 

internet och smartphones, har fört med sig nya sätt att marknadsföra sig på, har internet blivit 

en plats som många företag använder sig av. 

Harris och Rae (2009) menar att spridningen på de sociala medierna är bra marknadsföring 

för varumärket, och därmed ett ytterligare verktyg, istället för att bara passivt marknadsföra 

varumärket enligt de mer traditionella marknadsföringsmodellerna. Detta gör att det blir 

enklare för företag att nå ut till sin målgrupp och mindre kostsamt för de nystartade företagen. 

Harris och Rae (2009) menar vidare hur detta medium verkar vara speciellt förmånligt för de 

mindre och mellanstora företagen, på grund av deras flexibilitet och deras behov av att 

begränsa kostnaderna för marknadsföringen. Watson, Zinkhan och Pitt (2000) skriver att alla 

företag som har någon sorts närvaro på internet därmed har en global marknadsföring då deras 

budskap kan ses av vem som helst med internetuppkoppling. Småföretag kan marknadsföra 

sig till hela världen till en väldigt liten kostnad, något som bara stora globala företag hade 

kunnat tidigare. De skriver vidare att eftersom det redan finns globala betalnings- och 
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leveransalternativ så har det blivit ännu lättare för företag att marknadsföra sig globalt oavsett 

plats, tidszon eller storlek på företaget. 

1.3 Problemdiskussion 

Eid och El-Gohary (2013) har gjort en studie om småföretag och vilken påverkan e-

marknadsföring har på deras verksamhet och sättet de marknadsför sig på. Deras studier 

behandlar användandet av de olika verktygen, såsom internet, e-mail och via mobiler, och 

även storleken på deras budget. De har mätt användandet av de olika verktygen för de olika 

småföretagen och sedan mätt vilken påverkan de har på resultatet av deras marknadsföring i 

form av prestation, effektivitet och hur stor del av marknadsföringsaktiviteterna som görs via 

internet. Efter att ha undersökt detta kom de bland annat fram till att verktygen i sig inte 

spelade så stor roll på hur de presterade, utan det berodde snarare på sättet de använde dessa 

på och hur stort fokus företagen lade på de olika verktygen. De kom också fram till att 

storleken på budgeten och användandet av de olika verktygen för e-marknadsföring stod för 

närmre 50% av företagens totala marknadsföringsaktiviteter. Forskningen visar dock inte vad 

för anledningar som kan finnas till att vissa småföretag använder respektive inte använder sig 

av e-marknadsföring. 

Strüker och Gille (2010) skriver att man ser att små och medelstora företag kan ha en nackdel 

när det kommer till att introducera ny teknologi, i detta fall IT. De skriver vidare att stora 

företag har mer finansiella tillgångar, samt ett större antal kunder än vad små och medelstora 

företag har. Små och medelstora företag har även ett mindre antal distributörer att samarbeta 

med. Strukturen hos små och medelstora företag är enligt Strüker och Gille direkt påverkande 

av deras användning av information technology (IT). Den europeiska kommissionen (2005, i 

Strüker & Gille, 2010) har en studie där de kom fram till att små och medelstora företag inte 

alls använder olika teknologier i samma utsträckning samt att de inte använder interna och 

externa nätverk mellan andra små och medelstora företag. De skriver vidare att de har 

observerat strukturen och IT-användandet hos företag och har kommit fram till att 

organisationens storlek är en nackdel för små och medelstora företag när det kommer till att 

introducera nya teknologier och metoder, vilket även Patterson m fl. (2003, i Strüker & Gille, 

2010) drog en direkt koppling mellan. Ju större en organisation är desto mer kapacitet och 

resurser har de till att ägna sig åt att hitta och använda nya teknologier och metoder. Grover 

och Goslar (1993, i Strüker och Gille, 2010) menar att större organisationer ofta är mer villiga 

till att testa nya saker då de har de finansiella resurserna till att ångra förändringen om det inte 
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fungerar. Mindre företag har inte dessa resurser så därför är det inte alls lika lätt för dem att 

våga ta steget till att ändra på något som redan fungerar. 

Cronin-Gilmore (2012) skriver om en utförd undersökning om hur småföretag väljer att 

marknadsföra sig och hon kom fram till att de använder sig mycket av nätverkande på mässor 

och andra evenemang för att stärka sitt varumärke. De vill också marknadsföra sig genom 

kunder, vänner och andra affärsbekanta. De inriktar sig inte på någon specifik målgrupp utan 

anser att ju mer människor som är inblandade desto bättre för deras företag. Det är inget okänt 

faktum att stora företag har mer resurser, så som pengar, personal och kunskap, än vad små 

företag har så därför blir det genast lättare för de att nå ut genom fler kanaler som kanske 

kostar mer pengar eller kräver mer kunskap än vad de små företagen har. Tianjiao (2014) 

menar att stora företag som har mer diversifierade produkter eller tjänster gynnas av landets 

ökade sociala interaktioner med andra länder genom kanaler såsom turism och sociala medier. 

Med social globalisering menar Tianjiao att kunderna begär mer variationer i det de vill ha 

samt att man ska ytterligare utveckla teknologin och vara internet-drivna. Detta skapar 

motivation till att utveckla nya produkter och tjänster för stora företag för att generera ännu 

mer marknadsvärde. 

Margi och Powell (1998, i Strüker & Gille, 2010) skriver vidare att mindre företag har brist på 

mekanismer och system som hjälper till att planera och kontrollera saker och ting inom 

organisationen. Därför blir det istället chefen eller ägaren som får sköta det, vilket leder till att 

chefen/ägaren får huvudansvaret när det gäller exempelvis marknadsföring och denna person 

blir därför en avgörande faktor till hur företaget anpassar sig och har för syn på e-

marknadsföring. Det finns empiriska studier som påpekar att om man introducerar 

nödvändiga förändringar i en organisation som kan hjälpa att införa nya teknologier så visar 

det sig oftast att det är svårare än vad man väntat sig (Martins & Kambil, 1999; Pijpers & van 

Montfort, 2006; Sintas & Alvarez, 1999, i Strüker & Gille, 2010). Denna mer enkla 

organisationsstruktur kan vara positiv då detta kan leda till ökad flexibilitet men då ligger 

kunskapen och viljan på chefens axlar. Studier visar alltså att chefer i småföretag oftast får 

sköta marknadsföringen men det finns däremot ingen forskning som visar vad bakgrunden 

kan vara till chefers beslut. 

Det finns även undersökningar som tittar på ett fenomen kallat organisatorisk tröghet 

(Colombo & Delmastro, 2002, i Strüker & Gille, 2010). Detta fenomen hindrar firmor från att 

införa deras marknadsstrategier och organisatoriska gränser. Detta kopplas enligt Hannan och 
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Freeman (1977, i Strüker & Gille, 2010) till samarbets- och koordinationsproblem. De ser 

istället företagets storlek på ett annat sätt och menar att en organisations storlek gör att det kan 

skilja sig från andra företag, och att mindre företag oftare experimenterar med organisatorisk 

förändring än vad stora företag gör, samt att de oftare gör försök till att införa 

konkurrenskraftiga förändringar. Som tidigare nämnt så kan fallet vara så att även om de vill 

förändras så kan det vara svårare för mindre företag att faktiskt lyckas. 

Dutton och Shepherd (2006) menar också i sin studie att människor som använder sig utav 

internet oftare har mer kunskap gällande liknande teknik och inser att riskerna finns där, men 

att dessa inte väger tyngre än de möjligheter som finns där, till skillnad från de som inte 

använder internet. Kahar m.fl. (2012) använde sig sedan av ett liknande angreppssätt för att se 

om entreprenörer i småföretag litar på sociala medier i arbetet, och kom fram till att 

småföretagare inte använder sig av sociala medier så mycket på grund av att de inte litar på 

dessa. Björk och Laakso (2010) skriver om standardiseringar inom byggbranschen och menar 

att IT har blivit alltmer utbrett och en viktig del inom yrket. De förklarar att 

standardiseringarna har gått från praktiska element, såsom dörrar och fönster, till mer tekniska 

element där datorer och IT-system ligger i fokus. Med dessa förändringar inom 

byggbranschen finner vi det därför även intressant att se hur anpassningen till mer tekniska 

lösningar ser ut när det kommer till marknadsföring och hur de ser på dessa digitala 

marknadsföringskanaler, då detta är ett område som är föga undersökt. 

Slavens (2006) skriver om att företag inom byggbranschen har ökat sin användning av 

internet när det gäller B2B handel och marknadsföring och att de kommer att bli en av de 

mest lukrativa branscherna för detta sätt att marknadsföra, men det finns ingen studie som 

visar om de är på samma väg vad gäller marknadsföring till konsumenter. Shelke och 

Bhangale (2013) skriver att det är välkänt att när man jämför byggbranschen med andra 

industrier så är byggbranschen långsamma när det gäller att förändras. Exempelvis så menar 

författarna att vid det här laget har datorer funnits länge men det är fortfarande inte många 

inom byggbranschen som använder sig av det. Shelke och Bhangale (2013) skriver att 

anledningen till detta kan vara att eftersom många viktiga personer inom ett byggföretag ofta 

kommer från den digitala klyftan. 

Mochtar och Arditi (2001, i Polat & Donmez, 2010) menar att byggbranschen ofta 

karaktäriseras som en bransch med extremt hög konkurrens och med stora risker som också 

leder till att intäkterna sjunker, och då även vinstmarginalerna. Polat & Donmez (2010) lyfter 
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också fram flera författare som påpekar att det finns många fördelar med marknadsföring, 

men att byggbranschen ofta ignorerar eller missförstår detta och att de sällan investerar större 

summor till marknadsföringsaktiviteterna. Bennett (2005, i Polat & Donmez, 2010) menar att 

en av anledningarna till detta är att branschen är instabil eftersom den tydligt påverkas av 

andra branscher och politiska beslut. Denna osäkerhet och faktumet att företagen måste sälja 

en produkt som inte finns vid försäljningstillfället försvårar långtidsplaneringen för 

branschen. Den höga konkurrensen blir också ett problem eftersom företagen tvingas in i ett 

budgivningskrig där sociala evenemang och liknande aktiviteter ibland kan ses som mutor, 

snarare än ett sätt att marknadsföra sig på. Branschen lever också i tron om att ett väl utfört 

jobb säljer sig själv, och misslyckas att se fördelarna med marknadsföring (Peck, 1994; Yisa 

m.fl., 1995, i Polat & Donmez, 2010). Pearce (1992, i Polat & Donmez, 2010) påpekar också 

hur chefer ofta väljer att fokusera på sina egna förmågor och väljer att söka efter jobb som 

passar dessa förmågor, istället för att anpassa sig till den nuvarande och den framtida 

marknaden. 

1.4 Problemformulering 

Hur väl förberedda och familjära är småföretag inom byggbranschen med de ändrade 

medievanorna när det kommer till marknadsföring? 

1.5 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka och analysera om småföretag inom byggbranschen 

anpassar sig till de ändrade medievanorna, samt varför eller varför inte de väljer att göra så. 

1.6 Avgränsningar 

Bristen på tid och resurser gör att vissa avgränsningar blir nödvändiga för att kunna besvara 

vår frågeställning på ett sätt som vi kan vara tillfredsställda med. Vi väljer också att fokusera 

på en enskild bransch, vilken är byggbranschen. Detta gör vi för att tillgängligheten av företag 

inom denna bransch är stor. Det är en av de största branscherna i Sverige sett till verksamma 

företag (AllaBolag.se, 2015). Det finns stora som små, och nya som gamla företag, och 

möjligheterna att undersöka detta problem blir alltså goda. Tidsbegränsningen gör att vi väljer 

att fokusera på företag inom Blekinge och vi kommer att undersöka 8 företag. 

Enligt Europeiska kommissionen (2003) så definierar de mikroföretag som ett företag med 

max 10 anställda och vars omsättning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Deras definition 
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för små företag är ett företag med max 50 anställda och vars omsättning inte överstiger 10 

miljoner euro per år. Vi kommer däremot att slå ihop de båda definitionerna och genom 

arbetet endast att referera till det som småföretag. Detta gör vi för att få ett bättre flyt i texten.
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2.0 Metod 

I detta kapitel presenterar vi vårt upplägg och beskriver hur vi ska gå tillväga för att 

genomföra vårt arbete. Vi presenterar dessutom hur vi ska få fram och bearbeta vårt 

empiriska material samt hur vi kritiskt granskat vårt material. 

2.1 Val av metod 

För att analysera hur byggbranschen såg ut gjorde vi en flerfallsstudie där vi intervjuade ett 

fåtal olika företag inom denna bransch. Eftersom vi ville gå in mer på djupet valde vi att göra 

just intervjuer och Bryman och Bell (2007) skriver att telefonintervjuer har blivit mer och mer 

accepterade som en intervjuform, vilket också blev den metod som vi valde för att samla in 

vår empiri. De menar också att telefonintervjuerna medför flertalet fördelar gentemot vanliga 

intervjuer som äger rum ansikte mot ansikte. Först och främst går det snabbt och relativt 

enkelt att genomföra, samtidigt som det är billigare än personliga intervjuer där intervjuaren 

tvingas åka runt till de platser där intervjuerna ska äga rum. För oss var detta avgörande 

faktorer eftersom tid och resurser var två tydliga begränsningar för oss i vårt arbete. Bryman 

och Bell skriver också om hur den tillfrågade kan påverkas av intervjuarens karaktärdrag vid 

personliga intervjuer, vilket till viss del undviks via telefon då de båda parterna inte möter 

varandra. 

Telefonintervjuerna utformades på egen hand, men med viss inspiration från tidigare 

empiriska studier. Intervjuerna var så kallade semi-strukturerade intervjuer där vi utgick från 

tre delar med olika frågor, som sedan följdes upp med mer relevanta och anpassade frågor för 

varje enskilt företag. Frågorna var designade på ett sätt som skulle leda till mer öppna svar, 

och intervjuerna gav också rum för att förklara eventuella missförstånd, vilket inte hade varit 

möjligt om vi gjorde undersökningen via enkäter (Bryman & Bell, 2007). Telefonsamtalen 

med företagens chefer har även spelats in, efter ett godkännande av dessa, i syftet att 

underlätta och förbättra intervjuerna. Inspelningarna gjorde även att vi kunde undvika 

fördröjande moment där vi antecknade svaren, vilket också ledde till ett bättre flyt i 

intervjuerna Det var också lättare för oss att analysera svaren då vi fick möjligheten att lyssna 

på och reflektera över svaren flera gånger genom inspelningen, vilket vi tror har förbättrat 

resultatet av vår undersökning. 
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2.1.1 Utformning av intervju 

Utförandet av intervjun byggdes på Reporterns tio dödssynder av Mats Hellmark (1997, i 

Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Reporterns tio dödssynder syftar på olika regler som 

man bör hålla sig till när man gör en enkätundersökning eller en intervju. Exempelvis så ska 

man inte ställa frågor som kan ge ja- eller nejsvar. Ledande frågor eller att man ställer flera 

frågor på samma gång är inte heller något man bör göra. Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2011) skriver hur man kan tolka saker som inte kan mätas med siffror, vilket var bra 

eftersom vi ville få en uppfattning hur företagen marknadsför sig och så vidare. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul menar att måste titta mer noggrant på hur de faktiskt svarar på frågan, och 

vilken attityd personen har mot det man undrar. När det handlar om faktisk statistik brukar 

man oftast analysera allting efter man har samlat in det, men Eriksson och Wiedersheim-Paul 

menar att när det kommer till tolkning är det bättre att bearbeta svaren direkt efter varje 

intervju eller enkät, så det kan ge idéer på hur man kan arbeta vidare. Dessa steg har vi försökt 

följa så gott det gick för att kunna göra en så bra och utförlig undersökning som möjligt. 

2.1.2 Val av intervjufrågor 

De introducerande frågorna i intervjun fokuserade på chefen och hans/hennes ålder och 

utbildning, vilket gjordes för att se hur stor påverkan denna roll hade på företaget när det kom 

till deras marknadsföring. Hill, Beynon-Davies och Williams (2008) skriver om den digitala 

klyftan och hur utbildning och ålder kan ha stor påverkan på hur ny teknik används, och på 

samma sätt skriver Kitchell (1997) om chefens ålder och även hur länge de har haft denna 

position på företaget. 

För att mäta hur väl företagen hade anpassat sig till e-marknadsföring (EM) använde vi oss av 

variabler från en studie gjord av Eid och El-Gohary (2013). De två variabler som vi tog 

hänsyn till var användandet av EM-verktyg och EM-budget. De båda variablerna grundar sig i 

en tidigare studie av Avlonitis och Karayanni (2000). Storleken på deras budget mättes, i 

enighet med Avlonitis och Karayanni, genom att fråga respondenterna hur stor del av deras 

totala marknadsföring som är EM. Användandet av verktygen mättes genom att fråga 

respondenterna vilka verktyg de använde, och i vilket syfte. 

Den sista delen ämnade till att ge oss svar på företagens syn och åsikter om deras 

marknadsföring. AIDA-modellen är en bra modell på så vis att den enkelt delar upp de olika 

aktiviteter som genomförs i kampen att fånga nya kunder. Vi fann de två första aktiviteterna, 

uppmärksamhet (attention) och intresse (interest), mest intressanta då vi ville se hur företagen 
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väljer att synas utåt mot konsumenterna och fånga deras intresse. Word of mouth blir en 

alltmer utbredd metod som flera företag väljer att använda sig av, och med tanke på att det är 

en kostnadsfri aktivitet så blir det en god möjlighet för småföretag att marknadsföra sig 

genom. Vi ville därför se hur pass tydligt företagen syntes utåt, och på vilket sätt. Syns inte ett 

företag utåt så blir det också svårt att få människor att prata om det. Vidare fann vi det också 

intressant att se hur företagen behandlade sina kunder och hur de försökte bygga bra relationer 

med dessa. Slutligen ville vi undersöka hur viljan och kunskapen att förändras påverkade 

deras anpassning till de nyare marknadsföringskanalerna. 

2.1.3 Urval 

Trost (2010) skriver om en metod som kallas för strategiskt urval, vilken också blev den 

metod vi valde att rätta oss efter när vi valde ut våra respondenter. Metoden går ut på att man 

först och främst väljer ut variabler som kommer att användas för att välja ut de som ska 

intervjuas. De variabler vi valde att utgå ifrån var bransch, storlek och ålder. Sedan menar 

Trost att man väljer ut platser, i form av exempelvis register, där denna information kan hittas. 

De sidor vi valde att använda var Allabolag.se och Eniro.se. Slutligen skriver Trost att olika 

variabelvärden fastställs för att göra mer tydliga gränser inom variablerna. Här valde vi att 

endast utgå ifrån småföretag inom byggbranschen, och med en spridning gällande åldern. 

Trost (2010) påpekar också att tid och kostnad oftast är avgörande när det gäller storleken på 

urvalet. Han skriver därför att storleken på urvalet bör vara ganska liten för att varje intervju 

ska innehålla en viss kvalité. Större storlek på urval leder oftast till att intervjuaren får 

svårigheter att se resultatens detaljer och helhet. Därför rekommenderar Trost att man ska 

hålla sig mellan fyra och åtta intervjuer. Vi valde därför att göra åtta intervjuer, vilka valdes ut 

slumpmässigt utifrån Eniros sökresultat över byggföretag. Eftersom alla inte hade möjligheten 

att delta i vår undersökning fick vi ta kontakt med 20 företagen innan vi nått vårt önskade 

svarsantal. På grund av detta låga intervjuantal blir vårt resultat endast en fingervisning på hur 

det ter sig i byggbranschen och inte ett generellt, statistiskt samband. 

2.1.4 Tystnadsplikt 

Trost (2010) skriver om de etiska reglerna konfidentialitet och anonymitet när det kommer till 

redovisning av data som har samlats in vid intervjuer. Vi behandlade våra data med 

konfidentialitet på så vis att vi varken nämnde respondenternas namn eller företagens namn 

under arbetets gång. Företagen skiljdes istället åt genom en numrering. En del av våra data 

blev visserligen avslöjande till viss del, men det är samtidigt nödvändigt för att vi skulle 
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kunna genomföra undersökningen så som det var tänkt. Respondenterna blev således 

anonyma för läsaren, men eftersom vi utförde telefonintervjuer kunde respondenterna inte 

förbli anonyma för oss som utförde intervjuerna. 

2.2 Alternativa metoder 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) skriver om andra sorters metoder för att samla in 

information. Den ena metoden är besöksintervjuer vilket de menar ger mer ingående svar men 

med tanke på att vi har brist på både tid och resurser blir detta inte ett passande alternativ för 

oss. Den andra metoden som de tar upp är postenkäter vilket skulle ge ett större urval men här 

tar insamlingen av data oftast lång tid och med lägre svarsfrekvens. De menar också att det 

kan bli svårt att formulera frågorna på ett sätt som är tillräckligt tydliga. 

2.3 Teoriinsamling 

Vi använde oss utav redan utförda undersökningar och studier från huvudsakligen 

vetenskapliga artiklar. Detta gjordes för att veta vad som redan är känt inom området i fråga. 

Vad gäller de litterära källorna så använde vi oss främst av vetenskapliga artiklar som vi 

hittade på BTH Summon och på Google Scholar. I dessa vetenskapliga artiklar sökte vi efter 

relevanta teorier som sedan var användbara i vår studie. Vi använde oss även av kurslitteratur, 

men endast med syftet att det skulle hjälpa oss i vårt skrivande och uppsatsens upplägg, och 

inte för att hitta teorier. 

Rienecker och Stray Jørgensen (2013) skriver att det finns olika metoder när det kommer till 

att söka efter litterära källor. De tre grundläggande metoderna kallas för kedjesökning, 

systematisk sökning och medvetet slumpmässig sökning. De skriver vidare att det inte finns 

någon självklar metod om vad som är bäst utan det är mer utefter vilken situation som man 

märker vad som passar. Alla tre metoderna har styrkor och svagheter men Rienecker och 

Stray Jørgensen menar att under olika tidpunkter i arbetet kan olika metoder passa. 

När det kommer till medvetet slumpmässig sökning skriver Rienecker och Stray Jørgensen att 

man låter slumpen ta över och att man helt enkelt bara följer länkarna för att få inspiration. De 

menar att den är passande när man är i den första fasen när man försöker få idéer om vad man 

kan söka om. Kedjesökning innebär enligt Rienecker och Stray Jørgensen att man hittar den 

lämpliga litteraturen genom att man följer den ena textens referenser till nästa text och så 

vidare. De menar att en nackdel till kedjesökning är att man kan få en subjektiv bild av det 
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hela då man ofta kommer in på ett spår och kan missa vad andra har för ståndpunkt på det 

man skriver om. 

I vårt arbete har vi främst använt oss av medveten slumpmässig sökning och kedjesökning. 

Som Rienecker och Stray Jørgensen skriver så blev det så att i början av arbetet när vi 

fortfarande var lite osäkra på vad vi ville söka efter och skriva om använda vi oss av den 

medvetet slumpmässiga sökningen. Senare i arbetet blev det mer att vi använde oss av 

kedjesökning och letade olika artiklar och teorier med hjälp av de artiklar vi redan hade hittat. 

Enligt Rienecker och Stray Jørgensen är det bra att använda sig av systematisk sökning när 

man letar efter litteratur om ett särskilt tema. Vi använde oss av systematisk sökning för att 

försöka få med så många relevanta teorier som möjligt. Rienecker och Stray Jørgensen skriver 

att man måste använda sig av flera olika databaser och flera olika sökord för att hitta allt man 

behöver. Man ska jämföra mellan olika författare och se om någon annan har skrivit om den 

delen som den ena har missat och så vidare. 

2.4 Källkritik 

Vi anser att teorierna vi har valt att använda i vår studie är relevanta och aktuella, då vi valt 

artiklar som redan är granskade av andra forskare så vet vi att dessa också är pålitliga. Vi har 

använt oss av BTH Summon och Google Scholar och där kan man ställa in sökningen efter 

artiklar som är granskade av oberoende forskare. Vi har även försökt använda referenser som 

är så pass relevanta och erkända som möjligt. 
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3.0 Teori 

I vårt teorikapitel presenteras de teoretiska val som kommer vara grunden för det resultat 

som vår undersökning kommer få. Delen berör hur tidigare forskning ser på de olika 

marknadsföringsformerna och förändringarna som sker. 

3.1 AIDA 

AIDA-modellen är enligt Kotler (2003) ett uttryck som används i marknadsföringsbranschen 

för fyra olika metoder att aktivera konsumenten på. AIDA står för uppmärksamhet, intresse, 

önskan och handling. Uppmärksamheten rör sig om att få konsumentens uppmärksamhet på 

reklamen då ett intresse redan där ska skapas innan budskapet ska förmedlas. I de flesta fall så 

är de första sekunderna i reklamen som är viktigast för att konsumenten redan där avgör om 

det är intressant att lyssna och se vidare på. Intresse gäller om att fortsätta att hålla 

konsumenten intresserad efter att deras uppmärksamhet har fångats. Önskan handlar om att 

skapa ett behov så att konsumenten verkligen vill ha produkten. Handlingen handlar om det 

avgörande steget då konsumenten faktiskt köper produkten. 

Hassan, Nadzim och Shiratuddin (2015) skriver om hur man kan använda AIDA-modellen 

inom e-marknadsföring, specifikt för sociala medier och Ashcroft och Hoey (2001) skriver att 

det går lika lätt att koppla AIDA till internet som det går att koppla det till vanliga produkter 

och tjänster. Lagrosen (2005) skriver dock att det är svårt att fånga en internetsurfares intresse 

på det sätt man vill. Chansen att denna person får för sig att surfa in på företagets hemsida är 

låg. Hassan, Nadzim och Shiratuddin menar dock att detta hinder kan man komma förbi 

genom internetannonser på populära hemsidor. De förklarar också att när konsumenterna väl 

har hittat fram till hemsidan så finns det goda möjligheter att presentera stora mängder 

information på ett interaktivt och intressant sätt. Internet gör det även möjligt för företagen att 

ständigt förnya och förbättra sin marknadsföring eftersom de på ett relativt enkelt och billigt 

sätt kan ändra på sina annonser/hemsidor, vilket också leder till att konsumenterna kommer 

tillbaka flertalet gånger. 

Hassan, Nadzim och Shiratuddin (2015) fortsätter och beskriver diverse saker man kan göra 

med de olika punkterna i AIDA-modellen. Under uppmärksamhet så menar författarna att 

man bland annat bör använda taggningsfunktionen på ett bra sätt. I bilder som på något sätt är 

relaterade till sitt företag så bör man tagga sin egna Facebook-sida. De menar att man även 
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bör “följa” andra företag för att göra sin egen sida känd för så många som möjligt. De sociala 

mediernas integrerade sökfunktioner kan vara bra för att hitta potentiella kunder. Om man 

istället ska gå in på intresse-delen så menar författarna att man ska tillge tydlig information 

om tjänsten man erbjuder. Pris och bilder är bland det viktigaste. Bilderna bör vara från 

många olika vinklar så det syns tydligt vad det är man har gjort. Börjar företaget göra något 

nytt så ska man genast lyfta fram det på sina sociala medier så det direkt är tydligt för 

kunderna, samt att all information ska vara så aktuell som möjligt. 

3.2 Word of Mouth 

Lis och Neßler (2014) skriver om word of mouth, vilken är en sorts marknadsföring som 

grundas i att nöjda kunder sprider vad de är nöjda med till andra personer. Nu för tiden finns 

det elektroniskt word of mouth, tack vare internets möjligheter (Henning-Thurau m.fl. 2004, i 

Lis & Neßler, 2014). De skriver vidare att en stor olikhet mellan vanlig word of mouth och 

digital word of mouth är att när det kommer till den digitala sorten så finns det kvar 

någonstans på internet för all framtid, medan saker som man sprider mellan personer i “det 

riktiga livet” lättare kan glömmas bort. Alltså kan information, som tidigare spritts, hittas 

senare av andra potentiella kunder för att sedan påverka deras köp. Lou och Homburg (2007, i 

Lis & Neßler, 2014) menar att om den virala spridningen är positiv så kan det leda till ett 

väldigt positivt resultat för företaget. I en undersökning som gjordes av Williams och Buttle 

(2014) kom de fram till att företagen var mer benägna till att begränsa negativ word of mouth, 

snarare än att främja positiv word of mouth. De såg negativ word of mouth som ett stort hot 

för bland annat företagets intäkter, kundlojaliteten och varumärkets styrka. 

Berger och Schwartz (2011) skriver utifrån sin studie att produkter och tjänster är mer 

sannolika att diskuteras bland folk när de är mer synliga för allmänheten. Att vara tydligt 

synlig för allmänheten leder till att företaget väcker ett intresse bland människor som 

diskuterar det med andra och det ska öka kännedomen om företaget. 

3.3 Olika former av e-marknadsföring 

I detta kapitel kommer vi ta upp olika former av e-marknadsföring. E-marknadsföring är ett 

samlingsnamn för de olika sätten att marknadsföra sig som har internet som kanal för sin 

marknadskommunikation. 
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3.3.1 Sociala medier 

Ruaniar, Rawski, Yang och Johnson (2014) skriver att dagens företag rusar till de sociala 

medierna för att det är där kunderna finns. Kaplan och Haenlein (2010, i Ruaniar, Rawski, 

Yang och Johnson, 2014) menar att sociala medier, såsom Facebook, Twitter, Google+ och 

LinkedIn, är en grupp av applikationer på internet som har gjort det lättare för användare att 

skapa och dela användarskapat innehåll. 

När det kommer till mindre företag så skriver Schaupp och Bélanger (2013) att utveckla 

sociala mediestrategier är något små företag kan göra för att skapa nya möjligheter att 

kommunicera med sina nuvarande och potentiella kunder. Steltzner (2011, i Schaupp & 

Bélanger, 2013) gjorde en undersökning som visade att de största fördelarna med sociala 

medier är att generera mer företagsexponering, öka internettrafiken och att öka rankingen på 

olika sökmotorer. Mershon (2011, i Schaupp & Bélanger, 2013) skriver att allt detta är 

särskilt viktigt för små företag där ägarna och/eller cheferna har många olika ansvarsområden. 

Eid och El-Gohary (2013) visar i sin undersökning att 50% av småföretags marknadsföring är 

internetaktiviteter, men det är fortfarande vanligt att företag inte använder det på rätt sätt samt 

att det skiljer sig mellan branscher vad gäller användandet av internet i marknadsföringssyfte. 

3.3.2 Hemsida 

Cappel och Huang (2007) skriver att om en hemsida saknar tydlighet, enkelhet och 

följdriktighet så kan besökarna bli irriterade och förvirrade, vilket i sin tur kan få de att lämna 

hemsidan för att ta sina affärer till något annat ställe som har en hemsida som bättre 

tillfredsställer deras behov. Cappel och Huang beskriver ordet “användbarhet” som en 

“kvalitetsegenskap som värderar hur lätt ett visst interface kan vara att använda”. De skriver 

att några viktiga delar för att ha en bra användbarhet är hur lätt det är att lära sig hemsidan 

första gången man besöker den, samt hur snabbt man kan genomföra den uppgift man kom till 

hemsidan för att göra. Den tredje viktiga delen som Cappel och Huang nämner är hur 

behaglig sidans design var. För att sammanfatta vad en hemsida behöver så är presentationen, 

navigationsfunktionerna och hur användbar sidan är det allra viktigaste. 

Cappel och Huang (2007) skriver bland annat om olika fel man gör när man designar en 

hemsida. Ett fel som många gör är att hemsidan helt enkelt är för bred så man tvingas att 

skrolla horisontellt utöver att man som vanligt skrollar vertikalt. De pratar även bland annat 

om att ett annat fel som företag gör med sina hemsidor är att man har en så kallad “splash 

screen” innan man når själva hemsidan. De menar att dessa sidor är onödiga och står i vägen 
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för användarens upplevelse. När det kommer till saker man bör göra så kom Rosen och 

Purinton (2004) fram till i en studie att en minimalistisk hemsida som ser iögonfallande ut 

med passande grafik och kategorier får oftast besökaren att klicka djupare in på sidan. De 

menar att syftet med en hemsida inte är att ge besökaren så mycket information som möjligt 

utan mer att man ska ge dem tillgången till denna information på ett lätt sätt. Målet med 

designen ska alltså vara tillgång och inte överflöd. Rosen och Purinton skriver att något man 

alltid borde har i åtanke är enkelhet. Inte bara för att det blir mer tilldragande men sidan går 

även snabbare att ladda och Rosen och Purinton menar att internetanvändare ofta inte har så 

mycket tålamod. Är en sida allmänt slö eller tar lång tid att ladda kan det hända att man väljer 

någon annan istället. Rosen och Purinton skriver att det finns empiriska undersökningar som 

tyder på att en sida har 10 sekunder på sig att fånga besökarens uppmärksamhet. De menar 

även att hemsidan måste sticka ut i mängden för att den ska präntas in i besökarnas minne så 

de återvänder vid en senare tidpunkt. 

3.3.3 E-post  

E-post som skickas till konsumenterna i form av marknadsföring håller på att öka (Cho & 

Khang, 2006; Gopal m fl., 2006; Kim m fl., 2006; Kim & McMillan, 2008, i Ellis-Chadwick 

& Doherty, 2012). Enligt Pavlov m fl. (2008, i Ellis-Chadwick & Doherty, 2012) så genererar 

marknadsföring i form av e-post dubbelt så mycket avkastning till skillnad från affischer på 

hemsidor och annonser på onlinekataloger. Återkopplat till kundrelationer skrivs det att e-post 

är ett bra verktyg att hålla uppe sina förhållanden med kunder (McCloskey, 2006; Chaffey m 

fl., 2003, i Eliis-Chadwick & Doherty 2012). Moustakas m fl. (2006, i Ellis-Chadwick & 

Doherty, 2012) skriver att företag införde e-postmarknadsföring på grund av det är lätt att 

anordna samt de låga kostnaderna. Man kan även rikta in sig på en demografi med hjälp av 

kuponger och erbjudanden. Moustakas m fl. menar till sist att allt detta är kostnadseffektivt 

för små och medelstora företag. 

Den största anledningen till att konsumenter kan vara intresserade av att få marknadsföring 

genom e-post är för att det kan vara anpassat till deras egna intressen (Grunert, 1996; Gengler 

& Thomas, 1995, i Ellis-Chadwick & Doherty, 2012) 

3.3.4 Internetannonser 

Calisir och Karaali (2007) undersökte de faktorer som påverkar hur hemsidebesökarna känner 

igen de banners och internetannonser som kan finnas på sidan. Dessa faktorer är placering, 

innehåll och navigationsstil. Calisir och Karaali kom bland annat fram till att personer som 
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bara surfar runt på internet utan något särskilt mål kände igen annonsen som hade en bra 

hemsideadress mer än vad de gjorde med annonser som hade dålig hemsideadress även om de 

har bra information. När det kom till personer som visste vad de letade efter på internet så var 

det däremot ingen större skillnad på vilken annonstyp de kände igen bäst. Calisir och Karaali 

menar att syftet med internetannonser är att få en direkt respons, samt att man helt enkelt ska 

bygga märkeskännedom. En bra internetannons kan alltså göra sitt jobb även om ingen klickar 

på den. Weedel och Pieters (2000, i Calisir & Karaali, 2007) menar att annonser som inte 

lyckas hålla tittarens intresse uppe inte är effektiva. De menar dock att det inte bara räcker att 

hålla intresset uppe för de som ser annonsen utan de behöver lämna spår av märket under en 

lång tid framöver. Hsieh och Chen (2010) skriver om ett fenomen som kallas “banner 

blindness” vilket innebär att besökare ofta kan missa annonser totalt när de besöker en 

hemsida som de brukar vara på då de redan vet hur den ser ut och fungerar. Därför behöver de 

inte ta in någon ny information och kan lätt navigera dit de vill. Hsieh och Chen skriver även 

om den traditionella uppmärksamhetsteorin och menar att besökare uppmärksammar övriga 

saker på en sida om huvudanledningen de befinner sig på hemsidan tar upp mer av tittarens 

mentala resurser. De menar då att olika hemsidor bör ha olika typer av influenser för 

besökarens uppmärksamhet. Det blir alltså svårare och svårare att fånga besökares 

uppmärksamhet med framstående kännetecken. 

3.4 Kundrelationer 

Pentina och Koh (2012) skriver att det har varit ett stort skifte i hur företag hanterar sina 

relationer med nuvarande och potentiella framtida kunder tack vare utvecklingen av Web 2.0 

och 3G/4G teknologier. De menar att kunder inte längre är passiva mottagare av företags- och 

märkesrelaterad marknadsföring. Nu är de istället en stor del av att starta konversationen eller 

blir delaktig i en redan pågående konversation som kan hjälpa företaget med feedback, samt 

att de kan skapa och dela saker mellan de själva relaterat till märket eller företaget. Boyd och 

Ellison (2008, i Pentina & Koh, 2012) skriver vidare om att sociala medier gör det lättare för 

människor att dela och skapa saker och ting såsom personliga profiler, nya kontakter samt att 

tilldela information på ett interaktivt sätt. När alla användare har tillgång till andras profiler så 

menar Pentina och Koh att det blir lättare att sprida virala meddelanden om ett företags 

tjänster, produkter eller märken. Det hjälper även med att sprida kundservice som både kan 

vara positiv eller negativ beroende på hur företaget sköter det. 
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Bi och Konstan (2012) skriver att innan internet så hade många företag en sorts förslagslåda. 

De menar att den inte var särskilt personlig men den var effektiv på så sätt att företagen själva 

kunde bestämma om de ville lyssna på det som sades. Lådan fungerade som “budbäraren” för 

både bra och dåliga åsikter. Numera har företagen inte så mycket val då majoriteten av 

åsikterna är mer offentliga genom internet som alla har tillgång till. De kan alltså inte ignorera 

det för då ger det budskapet om att de inte bryr sig om kundrelationerna. Samtidigt är även 

den positiva feedbacken offentlig för alla så det kan även få en önskad positiv effekt. 

Bauer, Grether och Leach (2002) skriver att eftersom internet finns överallt och har miljontals 

datorer kopplade till det är det ett viktigt redskap för kundrelationer nu för tiden. De skriver 

bland annat att det är ett bra verktyg då all information alltid är tillgänglig och man kan 

adressera den direkt. Har man något att säga så tar det bara någon sekund innan människor på 

andra sidan jorden vet det. Bauer, Grether och Leach menar att förtroende, tillfredsställelse 

och engagemang är nyckelfaktorerna för ett företags kundrelationer. Författarna fortsätter och 

skriver att eftersom internet är så pass interaktivt så passar det bäst för att öka kundernas 

tillfredsställelse med affärsrelationer. Bauer, Grether och Leach skriver att de upptäckte att 

företagen de undersökte hade lite brister i det här området. De menar att interaktionerna tog 

plats mellan konsumenter och inte mellan konsumenter och företag. De menar dock att det 

givetvis är positivt med word of mouth men att det även hade varit bra om man frambringade 

kommunikation mellan konsumenter och företag samtidigt. Precis som Bi och Konstan (2012) 

så föreslår Bauer, Grether och Leach (2002) att en förslagslåda där konsumenterna kan 

komma med kritik kan hjälpa företagen att fixa problemen i ett tidigare stadie än vad som 

annars hade varit möjligt. De fortsätter och skriver att om ett företag på allvar vill förbättra 

sina kundrelationer kan de fundera över hur de använder sin e-post, Författarna menar att man 

kan höja kundernas tillfredsställelse för företaget om man är snabb med att svara på e-post. 

Om man istället inte alls svarar eller tar lång tid så finns risken att man istället sänker deras 

tillfredsställelse och det här med e-post får då en negativ effekt. 

3.5 Digitala klyftan 

Hill, Beynon-Davies och Williams (2008) skriver om den “digitala klyftan”, som är en term 

som handlar om den klyfta som blir mellan individer och samhällen som äger, har tillgång till 

och effektivt använder informations- och kommunikationsteknologier och de individer som 

inte gör det. De menar att det finns tre huvuddelar inom detta, vilka är ägandeskap, tillgång 

och användande. Artikeln skriver om de stora klyftorna inom dessa delar beror oftast på 
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demografiska variabler, såsom socioekonomisk status, inkomst, utbildning och ålder (Kottak, 

1996; ONS, 2005; Eurostat, 2005; WCC, 2005, i Hill, Beynon-Davies & Williams, 2008).  

Selwyn, Gorard och Furlong (2003) skriver att individer som ligger i underläge i deras 

internetägande, tillgång eller användning är väldigt lika de som kan beskrivas demografiskt 

som socialt utestängda i andra, icke-teknologiska delar av samhället. 

Hill, Beynon-Davies och Williams (2008) skriver att i framtiden så kommer ålder fortfarande 

vara en avgörande variabel gentemot de individer som är uteslutna från alla digitala 

teknologier. De menar dock att “gamla människor” givetvis inte är en gemensam grupp utan 

det finns äldre personer som använder internet.  Däremot kan anledningen till att äldre 

personer inte är lika beroende av internet vara att det inte har varit lika integrerat och 

nödvändigt i deras vardagliga liv. Prensky (2001, i Hill, Beynon-Davies & Williams, 2008) 

pratar om “digitala immigranter” och “digitala infödingar” vilket förtydligar skillnaden 

mellan äldre personer och den yngre generationen som föddes med all denna teknologi. 

Charness (2001, i Hill, Beynon-Davies & Williams, 2008) skriver vidare och menar att äldre 

personer även har svårare att lära sig nya tekniska färdigheter, samt att Hill, Beynon-Davies 

och Williams (2008) påpekar själva att de inte heller kan förstå alla nya tekniska termer. 

Kitchell (1997) skriver om att äldre chefer har större svårigheter att utvärdera nya idéer 

eftersom de oftast utbildade sig för många år sedan och har därför gammal kunskap där de 

inte är vana vid dator- och internetanvändning. Å andra sidan så skriver hon att yngre chefer 

oftast är mer nyutbildade och därför också mer flexibla och risktagande när det gäller 

förändringar och anpassning till nya tekniker och metoder. På ett liknande sätt så är chefer 

som är nytillsatta mer mottagliga för förändringar eftersom de tillför en nyare syn på 

företaget. Chefer som har varit tillsatta sedan lång tid tillbaka accepterar oftast hur 

organisationen redan fungerar och är därför inte motiverade till att utveckla och göra 

förändringar (Hambrick & Mason, 1984; Huber m.fl. 1993, i Damanpour & Schneider, 2009). 

Findahl (2014) menar att icke-användare är skeptiska till ny teknik. Findahl skriver att i en 

undersökning ställde man frågan till de som inte använder internet tycker om att prova nya 

tekniska prylar. Då svarade åtta procent av icke-användarna “ja” och 74 procent svarade 

“nej”. Av de individer som använder internet svarade 41 procent att de tycker om att prova 

nya apparater och prylar. Findahl skriver även att internet är viktigast för de som är 

välutbildade. Han menar att de förstår hur viktigt det kan vara. Ju högre utbildning man har 

desto viktigare tycker man det är i vardagslivet. Enligt Findahl gäller inte detta till den yngre 
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befolkningen upp till 45 år men i arbetslivet är internet viktigare för de med högre utbildning 

genom alla åldrar. 

  



Hoffner, Fredrik  Marknadsföring med ändrade medievanor 

Maliqi, Petrit  

Svensson, Jesper  

25 

 

4.0 Empiri 

I följande kapitel presenterar vi en sammanfattning av våra intervjuer med åtta olika 

småföretag som verkar inom byggbranschen. Personerna innehar en chefsposition på 

respektive företag. 

4.1 Insamlade svar 

Här presenteras de olika företagens ställning till digital marknadsföring, samt deras svar till 

våra frågor. 

4.1.1 Företag I 

Den intervjuade på Företag I är 44 år gammal och när denna chef blev tillfrågad om sin 

utbildningsnivå blev svaret att den högsta avslutade utbildningen var i form av gymnasium. 

Individen blev tillsatt som chef på Företag I år 2009. 

Enligt chefen på Företag I är deras enda riktiga marknadsföring att de har firmabilar som kör 

runt med deras logotyp, namn och kontaktinformation på sidorna. De har även en hemsida där 

det finns lite information om företaget i sig. Vid frågan om de använder sociala medier såsom 

Facebook, Twitter eller Instagram så fick vi svaret att de inte vill använda något sådant. De 

använder däremot e-post, dock endast i kommunikationssyfte och inte för att marknadsföra 

sig på något sätt. Det vill säga att det är på det sättet, utöver telefon, som kunder eller andra 

företag kan ta kontakt med detta företag. Chefen ombeddes att uppskatta hur stor del av deras 

marknadsföring som skulle kunna klassas som e-marknadsföring och då svarades det att e-

marknadsföring var omkring 10% av den totala marknadsföringen. Då var det mestadels 

hemsidan chefen syftade på. 

Vid frågan om chefen anser om hur de fångar potentiella kunders uppmärksamhet så menade 

chefen att de endast gjorde detta genom sina firmabilar som de har som kör igenom staden, 

samt till och från arbeten. Som nämnt ovan har bilarna kontaktuppgifter och namn på sidorna 

på bilen. Vid frågan om hur de syns för allmänheten eller hur folk pratar om de så menar de 

fortfarande att det endast är firmabilarna som får det jobbet gjort. Chefen var inte positivt 

inställd till word of mouth genom internet då de menar att de eventuella negativa 

kommentarerna kommer väga över de positiva. De anser att eftersom alla kan ta del av det 

som sägs så kan de negativa kommentarerna få en oönskad effekt och försämra företagets 

rykte. De menar istället att de hellre tar del av kundernas synpunkter privat så att de sedan kan 

fixa till eventuella problem så snabbt som möjligt. Detta sker alltså genom e-mail eller 
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telefon. Till sist ställdes frågan om de kände att de behövde ändra sin marknadsföring 

gentemot den nya tekniken och de ändrade medievanorna. Till detta ansåg Företag I att de inte 

hade behov att ändra sin marknadsföring, och även om de hade velat göra den förändringen så 

ansåg inte chefen att de hade den tekniska kunskapen. 

4.1.2 Företag II 

På Företag II var chefen född 1960 och även denna chef hade gymnasium som sin högsta 

utbildningsnivå. Den intervjuade har varit chef på företaget i 25 år, det vill säga från 1990. 

Vid frågan på hur Företag II marknadsför sig så svarade chefen att de tidigare hade haft TV-

reklam, men att de idag har slutat med det. De använder sig dock av lite reklam över internet i 

form av hemsida. Sociala medier, precis som Företag I, använder de inte sig av i någon form. 

Även e-post använde de sig av i samma utsträckning som föregående tillfrågad, det vill säga 

endast i kommunikationssyfte och inte för att marknadsföra sig själva. Företaget använder sig 

alltså av en hemsida där de har information om vad de sysslar med och vilka de är. De 

uppskattade även att 50% av deras totala marknadsföring består av e-marknadsföring då 

chefen anser att hemsidan är en viktig del i marknadsföringen. 

Vid frågan om hur de anser om hur de idag fångar konsumenternas uppmärksamhet genom 

sin marknadsföring så svarade chefen att de får folks uppmärksamhet genom gott rykte. Den 

information de anser är viktig för att konsumenter ska bli intresserade är att man har bra 

kundreferenser från nöjda kunder och liknande. En ytterligare fråga var om de anser att 

företaget syns tydligt för allmänheten, vilket de ansåg att de gjorde genom sina firmabilar, 

samt att de använde sig utav skyltar på diverse idrottsanläggningar och liknande. De svarade 

även på hur de tar del av kundernas åsikter, vilket de gjorde genom e-post och telefon, samt 

att de även själva tog kontakt med tidigare kunder för att fråga om de var nöjda eller inte. 

Detta kunde ske genom telefonkontakt eller personliga besök. Vid frågan om företaget anser 

att de var i behov av att förnya eller förändra sin marknadsföring så svarar de först och främst 

att något i form av sociala medier är de inte intresserade av då de är oroliga för att det finns 

risk missuppfattningar och liknande. De anser dock att de bör jobba mer på sin hemsida för att 

förbättra den och så vidare. Ytterligare så sade de att när det här med hemsida blev populärt så 

ville de först inte ha det heller så chefen menade att de inte visste om de skulle ha samma 

attityd mot ytterligare e-marknadsföring i framtiden. Om de skulle vilja göra den här 

förändringen anser dock inte chefen att de varken har kunskapen eller engagemanget för att 

klara av det så i sådana fall skulle de behöva använda sig av någon kontakt de har. 
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4.1.3 Företag III 

Chefen på Företag III var för 1965 och var alltså 50 år gammal. Till skillnad från tidigare 

chefer så hade denna chef bara avslutat grundskolan och hade varit chef på företaget i 10 år. 

Detta företag har även de en hemsida och firmabilar som sin enda marknadsföring. Vid frågan 

om vilka EM-verktyg de använder sig av så svarar de att de inte ser att de tjänar någonting på 

att ha det samt att även om det hade fungerat som önskat så känner företaget att de redan nu 

har mer arbete än vad de klarar av. När det kommer till kunderna vill de kommunicera på mer 

personliga sätt än e-post, men i övrigt används det i kommunikationssyfte. Även hemsida har 

de där de berättar om företaget samt att de informerar om vilken bredd de har på sin kunskap 

inom byggbranschen, vilka projekt de är kunniga inom och vad de vill ta sig an. Chefen 

uppskattar att 50% av företagets marknadsföring sker på internet, då de som sagt har hemsida, 

men även betalar för att de ska hamna högt uppe på till exempel Eniros söktjänst. 

När det kommer till att fånga konsumenternas intresse och uppmärksamhet så har de som 

många andra firmabilar som kör omkring för att synas, samt att de även har maskiner på andra 

platser än deras egna, som då har firmans namn på sig. Den information chefen anser är viktig 

att förmedla till kunde är mest mer specifikt vad för expertis de har och just de är bra på och 

sysslar med. För att synas tydligt i allmänheten använder företaget idag som sagt firmabilar 

men även skyltar på olika ställen. För att ta del av sina kunders åsikter och synpunkter så gör 

de det genom telefon eller direktkontakt. Vid frågan om de har behov eller intresse av att 

förändra sin marknadsföring kom svaret att de har tillräckligt med kunder och att de inte ser 

någon fördel med sociala medier. De anser dock att de har kunskapen för detta om de i 

framtiden skulle vilja men att de inte tror att det skulle öka vinstmarginalen med det. 

4.1.4 Företag IV 

På Företag IV var chefen född 1974 och den senast avslutade utbildningen var på 

gymnasienivå. Chefen har varit tillsatt på Företag IV i 10 år. 

Vid frågan om vilka marknadsföringskanaler som företaget använde sig av svarades det att de 

använder sig av olika tjänster på internet, samt att de tidigare har haft både radio- och TV-

reklam. De har dock slutat med radio och TV då de anser att det kostar för mycket. När det 

kommer till internet använder de sig utav sociala medier i form av Facebook. Deras argument 

för att använda Facebook är för att synas på ett ställe där inte skyltar eller firmabilar kan 

synas. Företagets hemsida använder de mest för att ge information till potentiella kunder. 
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Chefen uppskattar att 20% av företagets totala marknadsföring är i form av digital 

marknadsföring. 

Företaget anser att de verktyg som mest hjälper de att fånga kunders uppmärksamhet är 

skyltar på olika platser i samhället, samt deras hemsida. De betalar även pengar för att vara ett 

av de första resultaten på olika sökmotorer. Informationen som chefen tycker är viktig att 

förmedla till kunden tidigt är vad företaget är bra på, samt vad de gör, i form av text och bild. 

Chefen anser också att företaget syns tydligt för allmänheten, i form av dess firmabilar som 

kör omkring på vägarna, loggor de har på olika ställen, samt att de syns på diverse evenemang 

och även, som nämnt tidigare, på internet. När de ska ta del av kundernas synpunkter gör de 

endast det genom direkta personliga besök där de frågar om kundens åsikt och om de är nöjda 

med det gjorda arbetet. Chefen var tydlig med att de inte använde sin e-post till något av 

detta, utan den var endast till att kommunicera med personer innan arbetet utförs. Vid frågan 

om de anser att de behöver uppdatera eller förändra sin marknadsföring så kom svaret att de 

inte ville göra det då de inte sikta på att utöka sina affärer eller växa över huvud taget. Chefen 

menade dock att om de i framtiden skulle vilja växa som företag så skulle de med stor 

säkerhet använda sig mer av de olika verktygen som finns på internet, då de visste att dessa 

kunde vara viktiga för ett företags marknadsföring nuförtiden. Chefen trodde dock inte att de 

själva hade den tekniska kunskapen för att förändra eller digitalisera sin marknadsföring 

ytterligare. De hade redan köpt in tjänsten att någon gjorde deras hemsida och Facebook-sida, 

samt att de menade att det även kunde vara dyrt. 

4.1.5 Företag V 

Chefen på det femte företaget vi tillfrågade var 60 år gammal och hade avslutat sin skolgång 

på gymnasienivå. Chefen har styrt företaget sedan år 2001. 

På detta företag vill chefen inte ha någon marknadsföring över huvud taget. Företaget anser 

att word of mouth är det enda som behovs och tror inte att någon form av marknadsföring 

kommer hjälpa företaget på något sätt. De använder dock e-post i kommunikationssyfte då 

företaget har kunder i andra länder såsom Frankrike och USA. Även med detta i åtanke anser 

chefen att 0% av deras marknadsföring kan räknas som digital marknadsföring. 

Det enda sättet som chefen anser att de får folks uppmärksamhet är alltså när någon pratar 

gott om företaget, och ingenting annat. Deras e-postadress används även i form av att det är 

där som företaget tar del av kundernas åsikter. De är medvetna om att detta är ett av de 
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smidigaste sätten när man har kunder i andra länder. Även fast de inte har reklam så anser 

chefen att de syns tillräckligt bra endast genom rykten. De anser alltså även att de inte alls 

behöver förändra sin marknadsföring eller digitalisera den på något sätt. Chefen menar dock 

att om de hade velat så har de yngre anställda som säkert hade kunnat hjälpa till om de stöter 

på potentiella problem med denna förändring. 

4.1.6 Företag VI 

På det sjätte företaget var chefen relativt ung. Chefen var född 1983 och hade ingen 

gymnasieutbildning. För uttrycka det i chefens egna ord så “var det knappt att man klarade 

högstadiet heller”. Denna person har varit chef på företaget i 4 år. 

De marknadsföringskanaler de använde var internet. Ibland använde de sig även av annonser i 

tidningarna. Exempelvis om en tidning har en artikel som kan vara relevant till deras företag 

så ville de ofta ha en annons på samma sida i tidningen. Chefen menade också att om den 

artikeln hamnade på tidningens hemsida så ville de även att annonsen skulle synas där. När 

det kommer till sociala medier så använde sig företaget utav Facebook. Detta gör de för att 

kunna dela med sig när de har byggt saker och ting. De menade även att de såg det som 

viktigt att familj och vänner gillar och delar det de lägger ut på sidan så mer människor kan se 

vad de håller på med. På deras hemsida har, precis som många föregående företag, 

information om företag, vad de sysslar med, vad de kan och var de arbetar ifrån. Chefen 

uppskattade att 40% av deras totala marknadsföring består av den digitala variationen. 

För att synas på så många ställen som möjligt vill de ha sin logga synlig överallt, både på 

fysiska ställen men även på digitala platser som tidigare nämnt. Chefen anser att de gör ett bra 

jobb med att synas på så många platser som de bara kan.  Den information de prioriterar att 

delge kunderna är utbudet av de tjänster de tillför och var de arbetar. För att ta del av kundens 

synpunkter fortsätter de med den kommunikationsform som etablerades när kunden kom till 

företaget. Mailade kunden först så fortsätter de med mail. Om kunden kom till dem så kanske 

de besöker kunden personligen och så vidare. Vid frågan om chefen anser att de behöver 

förändra eller förnya deras marknadsföring så menar chefen att för tillfället har de mycket att 

göra så det är ingen prioritet just nu. Denne intervjuade menar dock att ibland när de har lite 

mindre att göra så funderar då på att utöka eller ändra sin marknadsföring. Något av det 

viktigaste, enligt chefen, var då att synas mer på internet. Chefen sade också att det kan var ett 

sätt att nå ut till de kunder de vill rikta in sig på. Privatpersoner är ofta mycket arbete men 

man får inte lika mycket tillbaka som när man gör jobb för företag. Chefen menar att om man 
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vill nå ut till företag så är det internet som gäller då det kanske inte är de som läser tidningar 

varje dag. Chefen svarade också att de har lite kunskap som behövs om de ska göra en teknisk 

förändring men om de verkligen vill göra det bra och proffsigt så krävs det förmodligen att de 

måste hyra eller anställa någon mer kunnig inom området. 

4.1.7 Företag VII 

Det sjunde företaget som intervjuades hade en chef som var född 1956. Denne chef hade 

endast avslutat sin utbildning på grundskolan och har alltså inte någon gymnasieutbildning 

eller högre. Denna person har dock varit chef för företaget sedan 1998. 

De marknadsföringskanaler som används är att de skickar ut firmablad till hushåll runt om i 

kommunen. Chefen nämnde även att de har en hemsida under uppbyggnad, men enda 

anledningen till det är för att en kille frågade om han kunde fixa en hemsida som 

projektarbete. Annars hade de förmodligen fortfarande inte fokuserat på det. När det kommer 

till sociala medier och liknande så använder de för tillfället inte något sådant, men chefen sa 

att de börjar fundera på det mer och mer då de ser att många företag börjar använda sig av 

sådana tjänster. E-posten, som många andras, används i nuläget endast i 

kommunikationssyfte, men chefen menade att det skulle kunna ändras i framtiden. Inte heller 

internetannonser har chefen känt något behov utav. Då hemsidan fortfarande var under 

uppbyggnad menade chefen att de hade 0% digital marknadsföring för tillfället. 

Chefen menar att det enda sättet de väcker uppmärksamhet på är genom goda rykten. Folk 

pratar om hur nöjda de är med deras arbete eller liknande så att det lockar nya kunder. Den 

information som chefen ansåg var viktig att förmedla var mest att det ska vara tydligt vad 

företaget har gjort tidigare. Chefen sade även att de betalade, som många andra, för att synas 

högt uppe på söktjänster, såsom Eniro. De har även firmabilar som syns när de kör till och 

från arbetsplatser. Företaget tar del av kundernas synpunkter oftast på plats när de gör arbetet. 

Chefen menade att det är sällan det blir någon kontakt efteråt, men om det blir det sker det 

oftast genom mail. Chefen menade att mailanvändandet ökar så det är ytterligare en anledning 

till varför de nu vill ha hemsida. Som sagt börjar de även fundera på att skaffa sociala medier 

då han ser att det är många som börjar använda det, samt att majoriteten av alla människor 

finns i någon form på någon av alla dessa tjänster som idag finns. Chefen menar dock att de 

själva inte har den kompetens som krävs för att digitalisera sin marknadsföring, utan måste 

betala för den tjänsten eller anställa någon ny. 
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4.1.8 Företag VIII 

Det åttonde och sista företaget som vi intervjuade hade en chef som var 45 år gammal. Chefen 

hade avslutat sin utbildning på gymnasienivå och har sedan varit chef på företaget i ungefär 

14 år. 

Chefen menar att de inte använder några särskilda marknadsföringskanaler på det traditionella 

sättet. Man har en hemsida och firmabilar som kör runt till och från de olika arbetsplatserna. 

De har, som många andra, betalat så att de syns på Eniros söktjänster. Chefen menade att de 

inte betalar så mycket men iallafall så pass att de syns. De har inga sociala medier alls och e-

post användes endast i kommunikationssyfte, så att kunden kan höra av sig. På hemsidan 

finns kontaktuppgifter samt att de helt enkelt vill visa vad de sysslar med, och vilka projekt de 

tidigare har arbetat med. De uppskattar att 10% av den totala marknadsföringen är e-

marknadsföring. 

På frågan om hur de anser hur de idag fångar kundernas uppmärksamhet så menar chefen att 

först och främst är det rykten mellan personer som får de att synas, samt att de som sagt har 

firmabilar, som många andra företag inom branschen. Chefen ansåg att den information som 

är viktig att förmedla till kunderna är främst bara kontaktuppgifter och namn. De menar att 

vet man att det är ett byggföretag så behöver man inte veta så mycket mer. För att synas 

tydligt för allmänheten har de även skyltar på diverse ställningar. Chefen menar att de 

anställda vill öka antalet skyltar men chefen vill inte det då de har tillräckligt att göra som det 

är. Företaget tar del av kundernas åsikter genom att de ringer innan fakturan skickas och ser 

efter om kunden är nöjd med arbetet. Ibland händer det även att kunden själv mailar så då för 

man kommunikationen på det sättet. De anser inte heller att de är i behov av att förändra sitt 

sätt att marknadsföra sig på då de redan har mer arbete än de nästan klarar av, samt att de inte 

önskar att utöka sina affärer för att växa. På själva företaget finns inte heller den tekniska 

kompetensen för att kunna göra denna förändring, utan om de någon gång skulle vilja göra 

den så får de be en nära bekant att sköta det, som de gjorde när de satta upp hemsidan. 
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5.0 Analys 

Nedan kommer det empiriska material som vi har samlat in genom intervjuer att analyseras 

utifrån de teorier som vi har presenterat tidigare i arbetet. 

5.1 Kundens fokus 

För att analysera hur företagen fick kundens fokus valde vi att kolla på AIDA-modellens 

första två bokstäver, som då är uppmärksamhet och intresse. När det kom till hur företagen 

fångade konsumenternas uppmärksamhet så syntes ett tydligt mönster bland samtliga 

tillfrågade företag, då de förlitade sig på de traditionella marknadsföringssätten. Företagen såg 

en stor nytta i att ha namn, logotyp och nummer på sina bilar, och somliga sträckte sig även 

till skyltar på ställningar, maskiner och liknande. Hassan, Nadzim och Shiratuddin (2015) 

menar att AIDA-modellen kan användas till e-marknadsföring på samma sätt som den 

används till den traditionella marknadsföringen, men i vår undersökning var det endast ett 

fåtal av företagen som hade etablerat sig på de digitala kanalerna, med tanken att skapa en 

uppmärksamhet för deras kunder. De flesta ansåg sig uppnå tillräcklig uppmärksamhet genom 

deras mer traditionella sätt och såg inte nyttan i de nyare kanalerna, vilket Dutton och 

Shepherd (2006) förklarar kan bero på att dessa inte har kunskapen inom området och litar 

därför inte på dess nytta. 

Kotler (2008) menar att de första sekunderna som konsumenterna ser av företagens 

marknadsföring var det viktigaste för att väcka intresse. Logotyper är ett bra sätt att fånga 

uppmärksamhet, men för att verkligen få upp personens intresse krävs det även att man har 

den nödvändigaste informationen tillgänglig på ett bra och enkelt sätt. Han fortsätter och 

säger att intresse handlar om att man fortsätter hålla i kunden efter det att uppmärksamheten 

är etablerad, vilket företagen gör med sina tidigare referenser på exempelvis deras hemsida. 

Företagen i vår undersökning svarade att de använde sig av sina firmabilar för att väcka 

intresse och synas utåt. Det blir dock svårt genom denna sortens marknadsföring att göra just 

det, då man inte kan visa all den nödvändiga informationen på sidan av en bil. Ser man 

däremot samma logga på internet så kan man istället klicka sig vidare för att få den 

information man behöver för att bli intresserad, vilket inte går med hjälp av firmabilar. Den 

nödvändiga informationen finns alltså inte lika nära till hands. En logotyp på en bil hjälper till 

att skapa uppmärksamhet, och alltså inte för att skapa ytterligare intresse, vilket flertalet av 

respondenterna verkade ha som uppfattning. 
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Företag IV och VI var de enda som utnyttjade sociala medier, i form av Facebook. Båda två 

använde sina sidor på ett sätt som skapade ett intresse, genom exempelvis tydlig information 

och bilder på tidigare arbeten. Men som Eid och El-Gohary (2013) kom fram till i sin studie, 

så spelar det inte så stor roll att man använder e-marknadsföring, utan det är mer hur och i 

vilken utsträckning. Skillnaden mellan dessa två företag var att företag VI endast hade lyckats 

skapa ett intresse genom sin sida, men eftersom de endast hade ett fåtal följare så syntes de 

inte utåt och skapade ingen uppmärksamhet till sina eventuella kunder. De hade alltså 

observerat och börjat använda detta men som chefen på företaget uttryckte så har de inte den 

kunskap som krävs för att använda det till sin fulla kapacitet. 

5.2 Ryktesspridning 

En viktig del för att sprida goda rykten är det som kallas word of mouth. Alla åtta tillfrågade 

företag kände till begreppet och använde sig av denna form av marknadsföring i någon grad. 

Det var dock endast ett fåtal av företagen som använde sig av det på den digitala fronten utan 

de förlitade sig på det mer klassiska word of mouth, där människor talar med varandra i 

person. Företag I var kritiska till den digitala fronten av word of mouth och ansåg att det 

negativa väger över det positiva. 

“Vi vill absolut inte att folk ska kunna skriva om oss på olika forum [...] folk tar till sig mer 

av de negativa kommentarerna än de positiva och det kan förstöra vårt företags rykte” 

(Företag I) 

Precis som Företag I säger så menar Chevalier och Mayzlin (2006, i Lis & Neßler, 2014) att 

negativ digital word of mouth kan vara förödande och leda till att företagets rykte och image 

försämras, vilket vidare leder till minskade inkomster. Det blir uppenbart att chefen har 

bristande kunskaper inom området då denne inte såg fördelarna med detta. Luo och Homburg 

(2007, i Lis & Neßler, 2014) menar att positiv digital word of mouth bidrar till märkbara 

framgångar gällande produkt, tjänst eller företaget i sig. Lis och Neßler (2014) skriver att 

digital word of mouth har blivit mer och mer viktigt för kunder, men även för företagen 

själva. De menar att när en kund söker efter information om en produkt eller tjänst så är det 

internet som används mer flitigt. För några år sedan så grundade man sitt köp genom 

informationen man fick från marknadsföring och liknande information, men idag så använder 

istället var tredje person elektronisk word of mouth och rekommendationer från andra 

användare som grunden för sina köp. De flesta av de intervjuade företagen förlitade sig mest 
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på rykten när det gäller att få arbete till företaget. Skulle en spricka uppstå där och att andra 

kan ta del av det i framtiden så var intervjupersonerna rädda för att det skulle innebära 

förlorade kunder. 

Om vi återkommer till Dutton och Shepherd (2006) så menade de att om man inte använder 

internet eller har testat det så litar man inte på de fördelar som tjänsterna kan medföra utan 

man ser bara riskerna. På samma sätt skriver Findahl (2014) att icke-användare är skeptiska 

till ny teknik. I detta fall är riskerna som Företag I främst ser att de potentiellt negativa 

kommentarerna man får kommer förstöra för företaget. Resterande företag såg inte bara 

nackdelarna utan de var antingen medvetna om hur bra det kan fungera eller så var de osäkra 

då de helt enkelt inte hade kunskapen. Word of mouth reflekterar hur bra det man bidrar med 

faktiskt är. Har man en bra produkt eller tjänst är det det som kunderna kommer lägga vikt på, 

samt att om någon har kritik så är det lättare för företaget att ta del av det genom internet, 

istället för att folk pratar om det på gatan. 

5.3 Digital marknadsföring 

Schaupp och Bélanger (2013) skriver att sociala medier kan vara bra för att kommunicera 

med sina kunder på andra sätt än per telefon, e-post och så vidare. För majoriteten av 

respondenterna var dock inte denna form av marknadsföring aktuell, då det bara var två 

företag som använde sig av sociala medier i någon utsträckning. Av de sociala medierna så 

var det endast Facebook som övervägdes, och andra medier såsom Instagram eller Twitter 

tycktes knappast finnas med på kartan över tänkbara kanaler. Företag VI använde Facebook 

för att dela med sig av deras utförda arbeten. 

“Vi vill dela med oss av bilder på vad vi tidigare har gjort så att släkt och vänner kan dela 

detta på deras konto” (Företag VI) 

Detta ska leda till större uppmärksamhet och intresse för företaget. Bristen på kunskap inom 

området gör att företaget inte förstår hur de kan utnyttja resterande sociala medier i 

marknadsföringssyfte. Kunskapsbristen var ett faktum för samtliga företag, och de saknade 

medvetenhet om hur de övriga kanalerna, på ett enkelt sätt, kan medföra positiva fördelar. 

Av de åtta intervjuade företagen hade sex av dem tillgängliga hemsidor i olika former. Cappel 

och Huang (2007) skriver om hur en hemsida ska vara användbar och väl utformad med ett 

tydligt och lätthanterligt interface för att fånga uppmärksamhet och även få besökaren att vilja 
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stanna kvar. De hemsidor som sticker ut, vare sig det är positivt eller negativt, var Företag I, 

Företag III och Företag IV där Företag I endast hade en simpel och ointressant sida. De andra 

två nämnda hemsidorna stack däremot ut då de såg moderna ut med mycket information och 

interaktiva bildspel som var relevanta för deras besökare. Även Företag II hade en modern 

hemsida som är tydlig med vad företaget sysslar med, med hjälp av både text och bildspel, 

men inte lika framträdande som tidigare nämnda företag. Enligt chefen var hemsidan en viktig 

del i deras marknadsföring, vilket enligt teorin sidan gör ett bra jobb med. Presentationen och 

navigationsfunktionerna är relevant och det är lätt att hitta det man söker. Hemsidan som 

Företag I använder sig av gör inte ett lika bra jobb enligt teorin. Chefen på detta företag var 

allmänt negativ till digital marknadsföring vilket också syns på själva sidan som inte är 

iögonfallande och helt saknar navigationsfunktioner. Den har inte heller några bilder på vad 

företaget kan, eller har gjort, samt att informationen inte heller är särskilt djupgående eller 

relevant för vad de kan erbjuda. Då den inte alls är interaktiv på något sätt blir det även svårt 

för den att fånga besökarens intresse. Kontaktinformation är däremot genomgående med alla 

relevanta sätt att kontakta företaget på, inklusive karta på var de är lokaliserade. Både Företag 

VI och VIII nämnde i sina intervjuer att de inte prioriterar sina hemsidor utan ser det mer som 

ett extra sätt för kunder att hitta dem. Företag VI har dock mycket bilder och referenser från 

tidigare arbeten som är lätta att hitta på hemsidan. Företag VIII har även dem bilder från 

byggnader men de är inte lika lätta att hitta. Namnet på själva länken man behöver klicka på 

är inte alls tydlig på var den kommer innehålla, samt att sidan öppnas i ett nytt fönster när 

man klickar vidare. Ingen av dessa två företag har någon ingående information i textform om 

vilka arbeten de utför, utan fokus ligger mer på bilder. 

Av de åtta företagen som vi frågade så var det endast ett som svarade att de använde sig utav 

internetannonser, och det var inte i stor utsträckning. Calisir och Karaali (2007) skriver om 

hur internetannonser ska få direkt respons och om hur detta kan ske genom placering, innehåll 

och navigationsstil. Företag VI har tänkt på detta bra då deras internetannonser finns på 

relevanta ställen, såsom jämte artiklar om diverse byggmaterial eller inredning. Det är viktigt 

att företaget vet vilka personer det är man riktar sig mot så man inte använder sig av 

internetannonser på platser där inga relevanta personer besöker. Detta skapar en association 

mellan företaget och diverse produkter inom detta område. 

Ellis-Chadwick och Doherty (2012) uppmärksammar att e-post som skickas ut till kunderna i 

marknadsföringssyfte håller på att öka. I branschen vi har undersökt får vi dock intrycket att 
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när det gäller e-post så är det endast använt i kommunikationssyfte. Flertalet av 

respondenterna såg också e-post som ett mer opersonligt sätt att kommunicera med, men såg 

ändå nyttan i detta då många kunder använde sig av detta sätt. De tillfrågade var måna om att 

skapa ett gott rykte och att visa ett bra ansikte utåt, vilket de ansåg att de kunde genomföra 

bättre via telefonsamtal eller direktkontakt. 

5.4 Kundrelationer 

När det kommer till att hålla kontakten med kunder så använde sig alla företagen åtminstone 

sig av e-post och telefon. Däremot när det kommer till att ta del av kundernas synpunkter efter 

det faktum att arbetet var utfört så var det dock inte alla som ville göra det genom e-post. 

Vissa företag föredrog hellre att ta det genom ett personligt besök eller genom telefon, 

eftersom detta skulle skapa ett positivt rykte och en trevlig fasad utåt. 

“Vi åker alltid till kunden efter avklarat jobb för att se till så allt stämmer och att de är nöjda” 

(Företag IV) 

Bi och Konstan (2012) skriver att innan internet så hade många företag en sorts förslagslåda 

där man privat kunde ge sina synpunkter till företag. I dagens samhälle får e-posten samma 

effekt då kunderna skriver in vad de tycker och tänker. Om man istället vill att det ska vara 

offentligt så kan man, som Pentina och Koh (2012) lyfter fram, göra som Företag IV och VI 

använda sig av Facebook där kunderna kan ställa frågor eller liknande. Då blir det även att det 

som skrivs sparas digitalt för framtiden så om ytterligare en kund har en liknande fråga så kan 

han eller hon hitta den där, som även understryks av Henning-Thurau m.fl. (2004, i Lis & 

Neßler, 2014). Bauer, Grether och Leach (2002) skriver att e-post fungerar som ett tveeggat 

svärd. Om man vill förbättra sina kundrelationer kan det vara bra att lägga mycket fokus på 

att svara snabbt på e-post. Däremot om man inte svarar kan det få motsatt effekt. De företag 

som inte använde sig av e-post för att ta del av synpunkter kan därför inte svara och rätta till 

problemen lika snabbt som de som använder sig av det verktyget. Då e-post inte är 

tidsbestämt kan företaget ta emot meddelandet när som helst. När det kommer till telefon så 

måste man däremot ha möjlighet att svara just när de ringer. 

5.5 Chefens avgörande roll 

Hill, Beynon-Davies och Williams (2008) skriver att utbildning och ålder har en koppling till 

personens acceptans av nya teknologier. Det kan då ha en påverkan hur man tar sig an dessa 
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ändrade medievanor. Chefernas ålder varierade mellan allt från 32 och 60 år och när vi 

intervjuade så varierade deras syn på internet och nya tekniker lika mycket. Hill, Beynon-

Davies och Williams skriver att ålder kommer fortfarande vara en avgörande faktor i 

framtiden vad gäller användandet av digitala teknologier. Detta eftersom de äldre inte varit 

lika beroende av internet som yngre generationer. Chefen på Företag VI var 32 år gammal och 

var väl medveten om hur viktigt det kan vara att anpassa sina marknadsföringstekniker till 

internet. Företaget gjorde en förändring till att använda digitala teknologier när denna person 

tillträdde som chef för fyra år sedan. Detta känns även igen i Kitchells (1997) teori om att 

nytillsatta chefer kan vara mer mottagliga för förändringar eftersom de bidrar med en nyare 

syn på företaget och deras marknadsföring, samt att de som är nytillsatta vill sätta sin egen 

prägel på hur företaget ska styras. En av dessa förändringar var deras Facebook-sida, som 

etablerades i samband med att den nya chefen kom till företaget. Chefen var dock medveten 

om att deras marknadsföringskanaler på internet kunde förbättras, men att de själva inte hade 

kunskapen att göra det på ett bra sätt, vilket som kan stämma överens med vad Hill, Beynon-

Davies och Williams skrev om att utbildningsnivån även den kan spela stor roll. Denna chef 

hade, som sagt, “knappt klarat grundskolan” vilket kan vara en bidragande faktor till ovan 

nämnda kunskapsbrist. 

Chefen för Företag IV var i frågande stund 41 år och även dem hade arbetat relativt mycket 

mot den digitala marknadsföringen, genom sin hemsida och Facebook. Som näst yngst i 

undersökningen, och med högre utbildning än föregående, så sticker denna chef ut som en 

framåtdrivande person med den nya tekniken i sikte. Detta är i enlighet med vad Kitchell 

(1997) och Findahl (2014) menar kan vara bidragande anledningar till varför man vill förnya 

sina sätt att arbeta. Mellan respondenterna tycks det råda olika uppfattningar gällande sociala 

medier och annan digital marknadsföring, och det Findahl skriver om åldern återspeglas i 

denna bransch där chefens ålder har en stor roll i hur företaget ser på, och använder, 

marknadsföring. 

På den andra sidan spektrumet har vi den äldsta chefen av alla vi frågade. Denna chef var 

nästan dubbelt så gammal som den yngsta vi frågade och var chef för Företag V. Detta företag 

använde sig inte av någon form av marknadsföring och chefen var kritisk till att börja 

använda någon marknadsföringskanal. Även fast denna äldre chef hade högre utbildningsnivå 

än den tidigare nämnda yngre chefen så menar Kitchell (1997) att då denna person utbildade 

sig för många år sedan så kan den kunskapen vara föråldrad och inte relevant till dagens 
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teknologi, vilket alltså kan vara anledningen till att den chefen inte ser nyttan med e-

marknadsföring. Kitchell skriver som tidigare nämnt att nytillsatta chefer är de som oftast 

driver för förändringar. Företag V fick den nya chefen 2001 så när denna person blev chef och 

kanske ville göra nya förändringar var inte dessa nya tekniker ett alternativ eftersom de inte 

fanns ännu. När de väl kom kände chefen inte längre behov av förändringar, som Kitchell 

skriver, var den personen inte längre motiverad till att göra nya saker eller kände att det 

fungerade som det var just då. 

Ett företag som uppmärksammades var Företag I, då chefen för detta företag motsade mycket 

av vår insamlade teori. Chefen var 44 år gammal och hade gymnasieutbildning men var ändå 

mycket kritisk till all form av digital marknadsföring. Findahl (2014) menade att gränsen för 

hur nödvändigt personer ser internet går vid 45 års ålder så denna chef ligger precis på 

gränsen. Är man över 45 år gammal menar Findahl alltså att hög utbildning kan hjälpa 

personen att vara medveten om internets nytta. Vi anser dock att detta undantag kan till stor 

del bero på att företaget är familjedrivet med delat chefsansvar och att de varit aktiva under en 

längre period. 

Resterande företag var relativt lika i sin uppsättning. Samtliga företag hade chefer över 45 år 

gamla och hade suttit som chef på företaget i minst 10 år. Alla hade även hemsida eller hade 

hemsida under uppbyggnad för närvarande. De var även alla fyra osäkra på det här med 

digital marknadsföring generellt och visste inte hur det skulle fungera eller bidra med någon 

nytta för deras framtida affärer. Även om det skulle visa sig att det skulle fungera så var 

samtliga fyra företagen nöjda med sin nuvarande marknadsandel. De var alltså nöjda med hur 

mycket jobb de hade och ville inte utöka sin verksamhet. 

5.6 Den tröga branschen 

Som tidigare nämnt kom Kahar m.fl. (2012) fram till att anledningen till varför småföretag 

inte använde sig utav sociala medier var att de inte kände sig bekväma med dessa. Kopplas 

detta sedan samman med Findahls (2014) undersökning, som visade att icke-användarna var 

skeptiska till ny teknik, och vår undersökning så får vi en tydlig bild av att småföretag ofta 

kan ha stora hinder att ta sig över innan de har lyckats anpassa sig till den tekniska utveckling 

som pågår. Shelke och Bhangale (2013) menar också hur extra framträdande detta kan vara 

hos företag i byggbranschen med tanke på att datorer inte har varit ett nödvändigt verktyg 

förrän på senare år. De skriver vidare att de viktiga personerna som har inflytande i företagen 
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kommer från den digitala klyftan, vilket även är utmärkande hos de tillfrågade i vår 

undersökning. De som stack ut i undersökning var de som stod utanför den digitala klyftan, 

det vill säga de lite yngre cheferna, då det var de företagen som arbetade med och använde sig 

av digital marknadsföring såsom sociala medier och liknande.  

Byggföretagen förlitar sig mycket på att det väl utförda jobbet kommer att sälja sig själv, och 

i kombination med att byggbranschen ofta ignorerar eller missförstår konceptet med 

marknadsföring leder detta till företagen inte utvecklar sin marknadsföring, eller i värsta fall 

undviker det helt. De företag i vår undersökning som inte använde internet i 

marknadsföringssyfte hade få, eller inga, kunskaper inom området, vilket Pearce (1992, i 

Polat & Donmez, 2010) också påpekar leder till att de istället fokuserar på sina egna förmågor 

och arbetar efter det. Denna kunskapsbrist inom branschen gör att de inte anpassar sig till den 

tekniska utvecklingen och är därför inte heller redo för den digitala marknadsföringen vid 

detta skede. 
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6.0 Slutdiskussion 

Hur väl förberedda och familjära är småföretag inom byggbranschen med de ändrade 

medievanorna när det kommer till marknadsföring? 

Utifrån vår frågeställning så genomförde vi åtta intervjuer med chefer inom byggbranschen 

om hur anpassade och motiverade de är till digital marknadsföring. Vi såg många likheter 

men även många skillnader mellan respondenternas svar. De flesta av våra respondenter hade 

en negativ syn på marknadsföring genom internet medan vissa såg positiva sidor av detta och 

hade påbörjat en förändring i deras sätt att marknadsföra. Den tydligast avgörande faktorn 

bland företagens anpassning och vilja att göra detta var chefen och denna personens 

bakgrund. De anställda kan påverka besluten men slutligen är det chefen i småföretagen som 

får sista ordet. Av det vi har kommit fram till så är de faktorer som påverkar chefens 

beslutsfattande och vilja till förändring hans eller hennes ålder, utbildning och hur länge 

denna person har haft chefspositionen. De äldre respondenterna hade inte anpassat sig och var 

samtidigt kritiska till att göra förändringar i deras marknadsföring. Samtidigt var de yngre 

cheferna mer uppmärksamma på förändringarna som sker och hade börjat, eller funderade på, 

att anpassa sig efter det. Även om vissa företag var medvetna så var inte alla villiga till att 

faktiskt göra förändringarna då småföretag inte alltid vill växa. 

Vissa av respondenterna var nöjda med mängden arbete de hade i frågande stund och ville 

alltså inte göra något mer med sin marknadsföring, även om de trodde att det skulle hjälpa. 

Vad detta nu berodde på såg vi ingen direkt koppling till, men det hade varit intressant att se 

om åldern på chefen var en faktor även här. Vi anser att dessa företag är för kritiska till dessa 

förändringar och därför går miste om de kostnadseffektiva möjligheter som finns genom 

digital marknadsföring. Samtliga företag var på någon nivå medvetna om dess existens men 

var föga insatta vad gäller fördelarna vid användning av dessa. Det var ett vanligt scenario att 

cheferna kände hög stress och saknade tid till att utveckla sin marknadsföring. Vi anser att 

dessa chefer hade kunnat ta extern hjälp för att utveckla deras sätt att marknadsföra utan att 

det ska påverka deras tidsresurser. 

Alla de tillfrågade cheferna saknade högre utbildning vilket vi tror kan bero på att människor 

med hög utbildning ofta söker sig till arbetsplatser där det finns möjlighet att utvecklas och 

bygga en karriär. De flesta ansåg inte att de hade tillräckliga kunskaper vad gäller de tekniska 

delarna och att de inte heller hade viljan att göra det ändå. Det kan finnas ett samband mellan 
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vad man kan och vad man är villig att göra då man ofta är rädd för att prova på det okända. 

Har man inte kunskap om någonting lägger man ofta mer fokus på de negativa 

konsekvenserna och inte på de positiva möjligheterna. De äldre cheferna har inte heller växt 

upp med dessa tekniska förändringar på samma sätt som de yngre har, vilket också kan var en 

faktor till varför de saknar kunskapen och ser det som nytt och osäkert. 

Flertalet av cheferna har varit tillsatta på företagen i tio år eller mer, och om det är chefernas 

ålder eller faktumet att de har haft sin chefposition under en längre tid som gör att de saknar 

viljan och kunskapen för den digitala marknadsföringen är svårt att bestämma. Vi tror dock 

att eftersom de varit tillsatta som chef så pass länge så har de tidigare använt sig av ett 

marknadsföringssätt som inte inkluderar dagens teknologi och därför är kritiska till att påbörja 

en förändring. Vi ser att branschen efterliknar de tidigare teorierna om åldern på chefer och 

människor i sig, och de yngre har visat sig mer kunniga och villiga till förändringarna 

samtidigt som de äldre, som sagt, visar en rädsla och osäkerhet inför det nya. Men självfallet 

finns det undantag. 

Branschen, med stort fokus på chefens roll, skiljer sig en del från tidigare studier på så vis att 

användandet av digital marknadsföring inte är utbrett på samma sätt. Eftersom dessa företag 

är så pass små så ansvarar chefen för hur marknadsföringen på företag ser ut och därför blir 

denna person helt avgörande vid sådana beslut. Här kommer det också in en annan aspekt på 

utbildningens roll i branschen, eftersom själva yrket inte kräver en högre utbildning. Denna 

syn kanske istället behöver ändras, och få branschen att inse att en utbildad chef kan tillföra 

goda kunskaper om företagande och alla dess avgörande områden, som exempelvis 

marknadsföring. Kunskapsbrist och låg utbildning är ett faktum i byggbranschen, vilket också 

leder till att den digitala marknadsföringen står och stampar vid startlinjen. 
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7.0 Vidare forskning 

Syftet med studien var att se ifall småföretag inom byggbranschen anpassar sin 

marknadsföring till de ändrade medievanorna samt varför eller varför inte de väljer att göra 

det. Undersökningen gav oss en blick av vilka faktorer som kan spela roll men dessa utgör 

endast en liten del av verkligheten så därför anser vi att vidare studier kan göras för att se ett 

tydligare samband. 

o Med tanke på att vi har fokuserat på Blekinge blir det genast intressant att se hur detta 

skiljer sig från andra platser i Sverige, som exempelvis Stockholm eller Malmö, där 

invånarantalet är betydligt större. Ser det liknande ut, eller har branschen utvecklats 

framåt på en plats där konkurrensen är hårdare. 

o En aspekt som vi känner att vi har missat, är att se om chefens ålder påverkar 

företagens vilja att växa, och i sådana fall varför det ser ut såhär. 

o Påverkas företagens marknadsföring och vilja att växa av att man är ett familjeföretag? 

Detta var en fråga som vi ställde oss under arbetets gång, vilket vi också tror kan vara 

en betydande faktor. 

o Väljer man också att ta ett steg jämte marknadsföringen, så kan ROT- och RUT-

avdrag vara ett ämne med inverkan på företagen. 
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