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FÖRORD 
 
Denna uppsats skrevs våren 2001 och är en del av min examen på ekonomutbildningen 
vid Luleå tekniska universitet. Uppsatsen är resultatet av ett projektarbete där ursprungli-
gen fyra personer deltog. Under arbetets gång delades gruppen i tre delar. En av delta-
garna fortsatte helt på egen hand och han har redovisat sitt arbete i en fristående uppsats 
(Öhlund, 2001) där de tre första kapitlens grundstruktur är densamma som i denna upp-
sats. De övriga tre projektmedlemmarna fortsatte sitt samarbete vilket har resulterat i två 
separata uppsatser där allt utom empiri och delar av analysen är identiska. Min uppsats 
behandlar de aktiva företagens användning av webbsidan medan den andra uppsatsen 
(Lidman och Persson, 2001) behandlar de passiva och reaktiva företagens användning av 
webbsidan. För att få en meningsfull inblick i syftet med min uppsats anser jag det nöd-
vändigt att läsa de två uppsatserna som en enhet.    
 
Arbetet med denna uppsats har varit krävande men gett mig ökade kunskaper om hur små 
företag använder webbsidan i marknadskommunikationen. Jag vill tacka de personer som 
gjort det möjligt att genomföra detta examensarbete. Därför tackas alla respondenter som 
ställt upp. Ett hjärtligt tack riktas till min handledare Rickard Wahlberg som gett mig 
viktiga råd och ovärderlig uppmuntran under uppsatsens gång. Jag vill också tacka semi-
nariedeltagarna som bidragit med användbara åsikter.  Sist men absolut inte minst vill jag 
tacka Dourina Lidman och Magdalena Persson för ett gott samarbete. Utan era värdefulla 
åsikter och de diskussioner vi haft tillsammans hade det varit svårt att genomföra detta 
projekt. 
 
 
Luleå 2001-06-08 
 
 
 
 
Anita Stenberg   



 

ABSTRACT 
 
Marketing communications have earlier been conducted via traditional channels. Today 
companies have discovered the possibility of doing much of their marketing communica-
tion in cooperation with the web at relatively low cost. This development has led to the 
ability for small businesses to compete with large companies independent of geographic 
location. The purpose with this thesis was to examine how small businesses use their 
website in marketing communications with their customers in the consumer market. In 
order to reach this purpose we have conducted interviews with five small businesses in 
different business trade with varying degrees of website usage, located in Piteå and 
Luleå. Three of the interviewed companies can be found in another thesis. We found that 
most of the interviewed companies wants to develop their website.  
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till vårt problemområde. Därefter behandlas pro-
blemdiskussionen som leder oss fram till vårt syfte som utmynnar i våra forskningsfrågor. 
Sedan förklaras de avgränsningar som krävs för att få ett rimligt omfång på arbetet. Av-
slutningsvis beskrivs dispositionen av uppsatsen.  
  

1.1 Bakgrund 
 
Robbins (2001, s 285) beskriver kommunikation som en process eller ett flöde. En förut-
sättning för lyckade affärer är, enligt Jakobsson (1998, s 70), en passande kommunikation 
med marknaden där företaget både måste lyssna av och påverka densamma. Det samman-
fattade namnet för dessa aktiviteter är marknadskommunikation. Robbins (2001, s 284) 
skriver att ingen grupp kan existera utan kommunikation. En idé, oavsett hur bra den är, 
förblir oanvändbar tills den är överförd och förstådd av andra, hävdar han. Perfekt kom-
munikation är, enligt Robbins, när en idé är överförd så att den mentala bilden upplevs av 
mottagaren exakt på samma sätt som den vara avsedd av sändaren. I figur 1.1 visar 
Hoffman och Novak (1995b) traditionell marknadskommunikation som beskriver hur 
företaget (F) överför ett meddelande genom ett medium till konsumenten (K). Figuren 
visar vidare att det inte finns någon kommunikation tillbaka från konsumenten till företa-
get, det inneträffar alltså inte någon interaktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.1. Traditionell marknadskommunikation (efter Hoffman  
och Novak, 1995b)  

 
Hoffman och Novak (1995b) skriver att till skillnad från den traditionella marknads-
kommunikationen, som är en envägskommunikation, möjliggör webben en flervägs-
kommunikation med många aktörer, se figur 1.2. De fortsätter med att nämna att mark-
nadskommunikation via webben gör det möjligt för företag och konsument att kommuni-
cera på ett mer personligt plan. Denna nya typ av kommunikation skapar, enligt Vescovi 
(2000), nya regler när det gäller spridning av meddelanden, urval och feedback.  
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   Figur 1.2. Marknadskommunikation via webben (efter Hoffman och  
   Novak, 1995b) 

 
Kommunikation har, enligt Anderson och Rubin (1986, s 5), tre funktioner. Dessa är att 
informera, påminna och övertala. De två första funktionerna kan, enligt Hoffman och 
Novak (1995a), utföras genom traditionell marknadskommunikation, figur 1.1, medan 
den tredje funktionen, övertalning, kräver en mer direkt kommunikationsmodell, som i 
figur 1.2. På grund av denna utveckling inom marknadskommunikation är det intressant 
att undersöka de nya möjligheterna som följer med detta. Vi1 ser därför marknads-
kommunikation via webben som problemområde för denna uppsats. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Definitionen av Internet är, enligt Jakobsson (1998, s 124), tiotusentals datanät med mil-
jontals anslutna datorer i cirka 200 länder. Jakobsson (1998, s 17) skriver att webben är 
ett hjälpmedel till att hitta information på Internet. Pickton och Broderick (2001, s 230) 
menar att Internet har utvecklats från att primärt vara ett medium för meddelanden till att 
vara ett ställe att annonsera, marknadsföra samt sälja produkter på. Pickton och Broderick 
(2001, s 230) har observerat att termerna Internet och webben ofta används som synony-
mer för varandra. Detta på grund av att det i de flesta sammanhang inte behövs någon 
särskiljning mellan dessa termer. I januari 2001 är det av Ashcroft och Hoey (2001) upp-
skattat att den finns 707 miljoner användare av webben. Antalet kommersiella webbsidor 
är mer än en miljon vilket gör det svårt att söka och finna en speciell sida, enligt Vescovi 
(2000). Han skriver vidare att besökare på Internet skiftar från fritidssurfare till sökare av 
specifik information.  
 
I mitten av 90-talet dök, enligt Vescovi (2000), elektronisk marknadsföring och elek-
tronisk kommunikation upp bland de verktyg företag använder för att kommunicera med 
                                                 
1  ”vi” syftar till författaren av denna uppsats samt författarna (Lidman och Persson, 2001) till uppsatsen 
”Webbsidans funktion i marknadskommunikationen – rapport 1: passiva och reaktiva företag” 
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marknaden. Jakobsson (1998, s 58f) påpekar att när kunden erbjuds möjligheten att köpa 
produkter och utbyta upplysningar med företag förvandlas kommunikationen från 
monolog till dialog. Företaget måste då, enligt honom, basera sin marknadskommunika-
tion på kundens individuella informationsbehov. Jakobsson (1995, s 35) säger att kom-
munikationen via Internet består av olika typer av kommunikation med olika grad av in-
tegration. Kiani (1998) anser att den tvåvägskommunikation som webben erbjuder kan 
delas in i fyra logiska situationer; företag till konsument, konsument till företag, kon-
sument till konsument och företag till företag.  
 
Kommunikation och marknadsföring på Internet kan ske såväl globalt som lokalt, menar 
Hedman och Pappinen (1999, s 17), och de som marknadsför företag på Internet idag gör 
sitt företag synligt världen över. Detta innebär, enligt Hedman och Pappinen, att små och 
medelstora företag hamnar i en position som tidigare vara otänkbar. Flera författare har 
pekat på att webben erbjuder företag ett bra komplement till övrig kommunikation och 
därigenom kan företag erbjuda kunden nya kommunikationskanaler med små medel.    
Jakobsson (1998, s 33) skriver att Internet, och i synnerhet webben, öppnar nya möjlig-
heter för företag att tillföra värde och skapa kundtillfredsställelse. Företag kan, enligt ho-
nom, delas in i tre kategorier med avseende på benägenhet att utnyttja dessa möjligheter – 
passiva, reaktiva och aktiva företag. Jakobsson förklarar att de passiva företag är de som 
inte har någon närvaro på webben. Reaktiva företag har däremot, enligt honom, inrättat 
en webbplats mest av den anledningen att deras konkurrenter också har gjort det. De ak-
tiva företagen föregriper kundernas behov och utnyttjar alla möjligheter att tillföra värde 
och göra affärer direkt över webben, fortsätter Jakobsson. I bilaga A definieras dessa tre 
kategorier. 
 
Hoffman och Novak (1995a) menar att med webben följer många viktiga fördelar för 
både konsumenter och företag. Fördelarna med Internet är, enligt Ashcroft och Hoey 
(2001), snabb kommunikation, nästan omedelbar produktleverans och interaktivitet, en 
tvåvägsprocess som möjliggör kommunikationen mellan kund och företag. De menar vi-
dare att företag kan lära känna sina kunder och därigenom skräddarsy produkterna efter 
deras behov. Används webben på rätt sätt blir den ofta ett mycket bra komplement till 
övrig kommunikation, menar Hedman och Pappinen (1999, s 18), det betyder att företag 
kan erbjuda nya effektiva kommunikationskanaler utan att behöva göra alltför betydande 
investeringar. Ashcroft och Hoey (2001) hävdar även att Internet erbjuder ett idealiskt fo-
rum för gruppkommunikation och interaktion. Enligt Salam, Rao och Pegels (1998), 
tillåter Internet marknadsförare att finna och kommunicera med mycket involverade och 
intresserade konsumenter över hela världen. Perry och Bodkin (2000) menar att företag 
fortfarande bara har skrapat på ytan när det gäller marknadskommunikation via webbsi-
dor och att tillgången till Internet växer kraftigt. De har dessutom sett att det finns en 
skillnad med användandet av webbsidor beroende på vilken bransch företagen är inom.  
 
Hoffman och Novak (1996) hävdar att webben skiljer sig från den traditionella kommu-
nikationsmiljön på flera betydande sätt. Detta påstår de är på grund av att webben pre-
senterar en avsevärt avvikande miljö för marknadsföringsaktiviteter jämfört med mer tra-
ditionella medier. De traditionella marknadsföringsaktiviteterna måste, enligt Hoffman 
och Novak, transformeras för att kunna fungera på webben eftersom de ofta är svåra att 
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implementera i sin ursprungliga form. De hävdar vidare att dessa förändringar innebär en 
evolution av marknadskonceptet och för att dessa traditionella medier ska bli framgångs-
rika krävs ett nytt affärstänkande där marknadsfunktionen är omkonstruerad till att un-
derlätta handel i det växande elektroniska samhället. Gilbert, Powell-Perry och Widijoso 
(1999) hävdar att webben kan ge tillträde till ett större lager av information än vad tradi-
tionella kommunikationsmedier kan erbjuda. Därigenom får besökare på webbsidor en 
möjlighet, enligt Gilbert, Powell-Perry och Widijoso, att genom detta verktyg välja och 
återse endast den information som är av intresse för dem. Smith och Catlano (1998, s 
160) säger att det är lätt att börja med marknadsföring på webben om företaget från bör-
jan inser att den måste fungera tillsammans med den traditionella marknadsföringen. En-
ligt Perry och Bodkin (2000) är de viktigaste egenskaperna som relateras till marknads-
kommunikation via webbsidor de som inte går att åstadkomma på den fysiska marknads-
platsen.  
 
Perry och Bodkin (2000) påpekar att endast de företag som ser sin webbsida som en kon-
kurrensfördel kommer att dra nytta av den. Att endast publicera företagets webbsida är 
inte tillräckligt för att nå sin målmarknad, menar Vescovi. Det är därför nödvändigt, häv-
dar han, att utveckla en kommunikationskampanj och göra målgruppen medveten om exi-
stensen av företagets webbsida och vilka fördelar den kan erbjuda. 
 
På den traditionella marknaden använder de flesta företag, enligt Perry och Bodkin 
(2000), varierande marknadskommunikationsverktyg för att kommunicera med kunder. 
Några vanliga verktyg på den traditionella marknaden är, enligt Pickton och Broderick 
(2001, s 200), tidningar, TV, radio, personlig försäljning och utomhusreklam. Kiani 
(1998) påpekar att fler och fler företag upptäcker hur fundamental webben är som kom-
munikationsverktyg i den dagliga verksamheten. Hedman och Pappinen (1999, s 161) 
skriver att det finns många verktyg som stödjer uppbyggandet av elektroniska samhällen. 
Några vanliga kommunikationsverktyg på webben är, enligt Smith och Catlano (1998), 
autobesvarare, e-post och e-postlistor, chat, FAQ och diskussionsgrupper. Trots att möj-
ligheterna är uppenbara, menar Perry och Bodkin (2000), är det inte självklart att företag 
verkligen utnyttjar den potentiella räckvidden fullt ut. 
 
Jakobsson (1998, s 70f) betonar att marknadskommunikation inte enbart är reklam. Han 
skriver att marknadskommunikationen kan delas upp i både en ingående och en utgående 
del. Den ingående delen består, enligt honom, av allt som företaget utnyttjar för att låta 
sig påverkas av marknaden det vill säga undersökningar, förfrågningar och reklamationer. 
Jakobsson fortsätter förklara att till den utgående delen räknas allt företaget gör för att 
påverka marknaden däribland reklam, sales promotion, public relations och personlig för-
säljning. Han tillägger att det råder konkurrens på alla marknader och att företag tävlar 
om att lösa kunders problem på bästa sätt. För att göra detta krävs, enligt Jakobsson, på-
verkan. Denna påverkan menar han är likvärdig med den utgående marknadskommuni-
kationen nämnd ovan.  
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1.3 Syfte 
 
Utifrån vår problemdiskussion blir syftet med denna uppsats att belysa hur företag an-
vänder sig av sin webbsida i marknadskommunikationen med kunder på konsument-
marknaden. 
 
För att få en bättre och djupare förståelse av detta syfte kommer vår uppsats att fokusera 
på följande forskningsfrågor: 
 
 Hur gör företag för att få sin webbsida uppmärksammad? 
 Hur används de olika verktygen i marknadskommunikationen via webben? 
 Hur används påverkansmixen i marknadskommunikationen via webben? 

 

1.4 Avgränsningar 
 
När det i denna uppsats skrivs om kunder menas då både potentiella och befintliga kunder 
på konsumentmarknaden. Vi kommer inte att titta närmare på kundernas reaktion på fö-
retagens marknadskommunikation eftersom den sortens undersökning är alltför omfat-
tande. Vår litteraturstudie visar att utvecklingen av marknadskommunikationen har sud-
dat ut gränserna mellan små och stora företag vilket leder till att de nu kan konkurrera på 
mer lika villkor. Därför kommer vi att bara titta på små företag för att se om de utnyttjar 
de möjligheter marknadskommunikation via webben erbjuder. I böcker och artiklar åter-
finns olika uppfattningar angående definitionen av små företag. Företag som har upp till 
100 anställda i sin organisation inkluderas i denna benämning. Denna uppsats behandlar 
de aktiva företagens användning av webbsidan medan Lidman och Persson (2001) bear-
betar de passiva och reaktiva företagens användning av webbsidan.  
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1.5 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inledning 
 

Teori 
 

Metod 
 

Empiri 
 

Analys 
 

Slutsats 
 

I inledningskapitlet får läsaren en introduktion till 
problemområdet samt syftet med arbetet. 
 

Det andra kapitel behandlar den teori som ligger 
till grund för denna uppsats. 
 

I kapitel fem analyseras insamlad empirisk data 
i jämförelse med befintlig och åskådliggjord teori 
 

I det sista kapitlet dras slutsatser utifrån vår 
analys. Även framtida uppsatsämnen 
avhandlas. 

I det tredje kapitlet beskrivs och motiveras de 
metodmässiga valen. 

Empirisk data som insamlats från personliga 
intervjuer presenteras i kapitel fyra. 
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2. TEORI 
  
I detta kapitel läggs en teoretisk beskrivning av problemområdet fram. Först behandlas 
teori om hur företag marknadsför sin webbsida. Sedan behandlas kommunikationsverktyg 
på webben. Slutligen behandlas påverkansmixens användning i marknadskommunikatio-
nen på webben. 
 

2.1 Marknadsföring av företagets webbsida 
 
Breitenbach och Van Doren (1998) påpekar att företag måste vara medvetna om att det är 
viktigt att marknadsföra sin webbsida eftersom kunden måste vara aktiv och själv be-
stämma sig för att besöka den. Smith och Catlano (1998, s 194) påpekar att en webbplats 
inte gör någon nytta om ingen hittar den. Marknadsföring på Internet gynnar företag av 
alla storlekar, menar Pallab (1996), svårigheten är dock att nå målmarknaden. För att 
skapa kundmedvetande gäller det att synas mycket, skriver Jäger och Winberg (1996, s 
79), det vill säga synas på många olika ställen. 
 
Enligt Höij, Lones och Stjärne (1996, s 79) skiljer sig marknadsföring via Internet i stor 
grad från marknadsföring via traditionella medier. Off-line annonser är, enligt Thomason 
(2000), dyra och endimensionell medan on-line annonser är nästan gratis och mång-
dimensionella. Han menar att marknadsföring on-line som inte överensstämmer med 
marknadsföring off-line kan skada företag. Fischler (2000) skriver att ett av de svagaste 
områden i modern marknadsföring är integrationen mellan on-line och off-line. Höij, 
Lones och Stjärne (1996, s 79) rekommenderar en kombination av on-line och off-line-
marknadsföring för att nå den bästa lösningen. On-line och off-line marknadsföring, 
menar Thomason (2000), påverkar varandra och detta leder till en synergi effekt, vilket 
gör att företag får mer för pengarna. Varken den finaste webbsidan, den mest genom-
tänkta trycksaken eller tv/radioreklamen får önskad reaktion från kunden om de inte är 
väl sammanvävda med varandra, sammanfattar Fischler (2000). Enligt Hedman och 
Pappinen, (1999, s 59) bör inte företagets marknadsföring via webben separeras från 
marknadsföringen som helhet. Hedman och Pappinen lyfter även fram att om företag 
marknadsför sin webbsida betyder det att företaget som helhet får en image av att vara 
med i tiden och att kunna erbjuda värdefulla tjänster. Jäger och Winberg (1996, s 79) 
säger att företag sällan har en särskild reklamkampanj för sin webbsida i de traditionella 
medierna. Om företag däremot redan satsar kapital på en reklamkampanj infogas ofta 
webbadressen där, rekommenderar Jäger och Winberg.  
 
Jakobsson (1998, s 56) framhåller att den tillgängliga informationsmängden på webben är 
enorm. Det gäller, enligt honom, för företag att se till att kunden hittar rätt. Det finns 
många olika möjligheter att åstadkomma detta på. Vi kommer i denna uppsats kommer 
att visa dessa, både off-line och on-line.   
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2.1.1 Off-line marknadsföring 
 
Bock och Senné (1996, s 85) berättar att det finns tre möjligheter för företag att få folk att 
besöka webbsidan. Dessa är, enligt Bock och Senné, att kunden söker på Internet efter 
sidor av intresse, att de anländer via en länk från någon annans webbsida eller att företag 
berättar för kunden var de ska söka i samband med deras off-line marknadsföring. Det 
finns ett antal olika sätt företag kan marknadsföra sin webbsida off-line. Denna uppsats 
inkluderar tidningsannonsering, TV och radio, utomhusreklam, trycksaker, kontakt-
presentartiklar och dylikt, direkt reklam, publicitet, muntligt, telefonsvararmeddelanden 
och telefonkatalogen.  
 
Tidningsannonsering 
 
Det går att likställa en webbsida med en ö, skriver Levinson (utan år, a), annonseringen är 
då en bro till denna ö. Levinson hävdar att annonseringen har fått en mycket starkare roll 
i och med webben. Målet med annonsering är nu i stället att leda människor till webb-
sidor, menar han, annonsering är alltså det första steget i marknadsföringskampanjer. 
Annonseringen främjar dialog med kunden på ett lättåtkomligt sätt, skriver Levinson. 
Han påpekar att i och med denna nya form av annonsering, som inte kräver kunden på 
pengar, är det lättare att motivera handling från denna. Fischler (2000) menar att för att 
kommunicera med målmarknaden på bästa sätt krävs det att off-line annonsen och webb-
sidan arbetar tillsammans. Han fortsätter med att annonsen måste få kunden att besöka 
webbsidan och webbsidan måste presentera den information som kunden kom dit för att 
få. Webbsidan ska därför, menar Fischler, innehålla grafisk och verbal information som 
är direkt relaterad till det som står i annonsen och dessutom ska det där finnas komplette-
rande upplysningar, som till exempel en länk till liknande erbjudanden. Dimick (2001) 
samt Jäger och Winberg (1996, s 80) framhåller att det är viktigt att alltid sätta ut adres-
sen till företags webbsida i annonser samt försäkra sig om att tidningarna, där dessa pub-
liceras, är relevant för företags affärsverksamhet.  
 
TV och Radio 
 
Levinson (1997) hävdar att på samma sätt som radio inte försvann när TV kom, försvin-
ner inte TV bara för att Internet har kommit. TV-reklam är, enligt honom, ett dyrt sätt att 
synas på men är också en av de mer effektiva skaparna av medvetenhet. Dimick (2001) 
skriver att göra reklam för företagets webbsida genom TV och radio är ett alternativ som 
når en stor publik. Det som är bra med TV jämfört med ett icke-rörligt medium, menar 
Levinson (1997), är möjligheten att demonstrera erbjudandet. Jakobsson (1998, s 86) me-
nar att TV ger möjlighet till att kommunicera komplexa budskap mellan företag och 
kund. Det är dock viktigt, förklarar Levinson (1997), att företag förstår att TV inte funge-
rar utan stöd av andra medier.  
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Utomhusreklam 
 
Jakobsson (1998, s 86) förklarar att företag når en bred publik genom utomhusreklam 
men det är viktigt att komma ihåg att långa och komplicerade budskap sällan fungerar. 
Därför är utomhusreklam ett effektivt redskap när företag vill göra kunder uppmärk-
samma om webbsidan.  
 
Trycksaker  
 
Dimick (2001), Emerick (1996) samt Smith (1998, s 573) skriver att det är viktigt att 
marknadsföra företagets webbsida via alla kommunikationsmedel, alltifrån förpackningar 
till säljmaterial. Dimick (2001) och Smith (1998, s 573) berättar att detta kan ske via 
webbadressen på visitkort, broschyrer, brevhuvuden, företagscheckar, fakturor, kvitten-
ser, vykort och försättsblad till fax. Netgateway (2000) förklarar att webcards är ett 
blankt vykort i färg med en bild av företagets webbsida på en sida och ett meddelande till 
kunden på den andra. Dessa kort är, enligt Netgateway, utmärkta att ge till kunderna 
istället för traditionella visitkort.  
 
Kontaktpresentartiklar och dylikt 
 
Marknadsföring av företagens webbsidor lämpar sig även på kontaktpresentartiklar och 
gratisprover som företag trycker webbadressen på och exempelvis delar ut vid mässor. 
Sweeney (2000) råder företag att sätta webbadressen överallt där kunden kan se den. Han 
skriver att webbadressen bör sättas ut på allt från pennor, nyckelringar, kläder, fordon, 
paraplyn till musmattor.  
 
Andra sätt off-line 
 
Jakobsson (1998, s 86) skriver att via adresserad direkt reklam kan företag anpassa bud-
skap till enskilda individer. Direkt reklam är oftast ett dyrt sätt att marknadsföra företa-
gets webbsida på men det ger förmodligen många besökare till webbsidan, menar Dimick 
(2001). Emerick (1996) skriver att marknadsföring av webbsidor även kan ske genom att 
använda sig av publicitet för att få sin målmarknad att besöka webbsidan. Även vid 
muntlig kontakt med kunden bör företagets webbadress förekomma. Företagens logotyp, 
telefonsvararmeddelande och i telefonkatalogen är andra ställen som författarna anser det 
lämpligt att inkludera företagets webbadress.  
 
2.1.2 On-line marknadsföring 
 
Hedman och Pappinen (1999, s 58) skriver att varje webbplats kan ses som ett verktyg för 
att marknadsföra företag. Perry och Bodkin (2000) påpekar att Internet inte längre är nå-
got exklusivt för teknologiska innovatörer, i och med detta ökar intresset från företags 
synvinkel att använda webbsidan som marknadsföringskanal. Tillväxten och de unika 
egenskaperna hos webbsidan ger då, enligt Perry och Bodkin, företag möjlighet att kom-
municera direkt med sin målgrupp. Denna uppsats inkluderar annonsering på andras 
webbsidor, diskussionsgrupper och on-line forum, sökmotorer och e-post. 
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Annonsera på andra företags webbsidor 
 
Höij, Lones och Stjärne (1996, s 142) framhåller att det är vanligt att företag på Internet 
delar med sig av sina kunskaper och så långt som det är möjligt försöker hjälpa varandra. 
Därför har många företag ömsesidig annonsering, detta innebär att de annonserar på var-
andras webbsidor, fortsätter Höij, Lones och Stjärne. Att annonsera på andra företags 
webbsidor varierar mycket i kostnad men är ofta mycket billigare än de traditionella 
kommunikationsmedierna, menar Jäger och Winberg (1996, s 46). Annonsering på 
Internet kostar i genomsnitt bara en tredjedel av vad det kostar i magasin och i affärs-
journaler, skriver Pallab (1996). Enligt honom innebär detta en möjlighet, speciellt för 
små företag, att nå potentiella klienter på ett mer kostnadseffektivt sätt. Höij, Lones och 
Stjärne (1996, s 142) fortsätter med att många företag låter andra företag annonsera gratis 
på webbsidan för att kunna hålla ett diskret öga på hur konkurrenterna utför sin strategi 
för att få uppmärksamhet. Rubin (1996) skriver att det visserligen är bra att företag låter 
andra företag annonsera på sin webbsida men det kan i många fall också vara något ne-
gativt. Det är inte bra att låta kunden gå från företagets sida till en annan webbsida, risken 
är då stor att kunden inte hittar tillbaka när de väl lämnat sidan, skriver Rubin. Han av-
slutar med att den bästa lösningen är att ha dessa annonser på en sida som åtminstone är 
länkade ett steg under webbsidan.  
 
Hedman och Pappinen (1999, s 58) framhåller att banners är den äldsta och mest beprö-
vade metoden att bedriva reklamkampanjer på nätet. Jakobsson (1998, s 76) framför att 
ett sätt att marknadsföra företagets webbsidor på är att köpa en banner på en välbesökt 
webbsida. Han förklarar att en banner är en liten annons på en webbsida som kan vara i 
många olika storlekar. Att förhandla sig till banners hos andra företag med liknande verk-
samhet är, enligt Höij, Lones och Stjärne (1996, s 83), mycket billigt och effektivt om det 
görs på rätt sätt. Jakobsson (1998, s 76) fortsätter med att banners kan vara både stillastå-
ende och rörliga, vilket inte erbjuds i vanlig dagspress. Skillnaden mellan annonsering på 
Internet jämfört med i tryckt media är, enligt Höij, Lones och Stjärne (1996, s 135f), att 
annonser på Internet ofta är klickbara och leder till företags egen webbsida där kunden 
kan införskaffa kompletterande information. Banners kan innehålla en reklamtext, en lo-
gotyp, en bild eller en kombination av dessa, fortsätter Höij, Lones och Stjärne. En annan 
skillnad som de framhäver är att företag kan identifiera enskilda användare och erbjuda 
annonser som är baserade på det som kunden är intresserad av. Höij, Lones och Stjärne 
menar också att företag kan följa kunder och lära sig mer om vilka annonser de är intres-
serade av. Det är mycket svårt att utvärdera en e-annons, avslutar Hoffman och Novak 
(1995a). 
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Diskussionsgrupper och on-line forum 
 
Företag kan, enligt Bock och Senné (1996, s 48), använda sig av diskussionsgrupper och 
on-line forum som ett ställe att samla idéer och information från. De framhäver att 
diskussionsgrupper och on-line forum också är två utmärkta sätt för företag att marknads-
föra sin webbsida på.  
 
Hedman och Pappinen (1999, s 30) hävdar att diskussionsgrupper ger möjlighet att dis-
kutera och arbeta tillsammans inom företag, med andra företag och med kunder. Använ-
dandet av diskussionsgrupper är ännu inte så utbrett, enligt Höij, Lones och Stjärne 
(1996, s 51), därför är detta inte det bästa sättet att hitta breda kundgrupper på. De på-
pekar även att det är viktigt att vända sig till rätt slags diskussionsgrupp med rätt slags in-
riktning för att få den kundinformation som företag är intresserade av. Emerick (1996) 
skriver att diskussionsgrupper inte kan kontrolleras, vilket innebär nya utmaningar för 
marknadsförare. 
 
Smith och Catlano (1998, s 288f) skriver att den mest kostnadseffektiva vägen till fram-
gångsrik marknadsföring sker via kommersiella on-line forum. Det finns ett antal specia-
liserade tjänster, menar de. Denna specialisering, påpekar Smith och Catlano, gör det lätt 
för företag att anpassa marknadsföringen till särskilda kundsegment.  
 
Sökmotorer  
 
Hofacker (2001, s 125) lyfter fram att alla nya webbsidor har problem att attrahera kun-
der. Det är viktigt för företag att lägga in rätt sökord så att kunden har chans att hitta till 
dem. Över 80 % av Internetanvändarna söker efter webbplatser via sökmotorer, skriver 
Smith och Catlano (1998, s 40). Smith och Catlano (1998, s 312) tillägger att sökmotorer 
gör att företag syns på nätet och att de även kan registrera webbsidan på sökmotorer med 
inriktning mot specifik bransch eller intresse.  
 
Wilmarsgård (1999) hävdar att besökare som kommer från sökmotorer är fem gånger mer 
köpbenägna än de som kommer från banners. Svaren från en sökmotor uppfattas dess-
utom vara av mer informativ och neutral karaktär än banners, fortsätter han. Den trafik 
som kommer från sökmotorerna är överlägsen den trafik som levereras från banners, 
skriver Wilmarsgård, därför är sökmotorpositioneringen ett kritiskt moment i dagens in-
teraktiva marknadsplanering. Enligt Wilmarsgård innebär en väl genomförd sökmotorpo-
sitionering att företag kan erbjuda potentiella kunder det de efterfrågar när de efterfrågar 
det. Sökmotorpositionering syftar, menar han, till att placera företags webbplats på så bra 
placeringar som möjligt. Det främsta målet är, enligt Wilmarsgård, att placera webb-
platsen på första plats på sökresultatet, men ett mer realistiskt mål är att se till att den 
återfinns bland de tio första. Agerman (1999) påpekar att köp av vissa sökord är ett sätt 
som ger exponering högre upp på träfflistan.  
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E-post 
 
Enligt Stewart (2001) kan företag automatiskt lägga till en signatur i slutet av all utgå-
ende e-post. Signaturen innehåller oftast namn och e-postadress men ibland också tele-
fonnummer eller ett favorituttryck, skriver Stewart. Det är bra att alltid bifoga företags 
webbadress på all utgående mail, menar Sweeney (2000). 
 

2.2 Kommunikationsverktyg på webben 
 
Konsumenter kräver direkt kommunikation med företag, menar Palmer (1998, s 133). 
Detta ger företag möjligheten att skapa konkurrensfördelar genom att erbjuda konsu-
menten lätthittad och lättförståelig information. Webben gör det möjligt för företag att 
använda nya sorters verktyg i marknadskommunikationen med kunden, skriver Hofacker 
(2001, s 25). Denna uppsats inkluderar e-post, e-postlistor, autobesvarare, FAQ, chat, 
diskussionsgrupper och on-line forum samt slutligen push-teknologi. Dessa är de vanli-
gaste förekommande verktygen. 
 
2.2.1 E-post  
 
Pickton och Broderick (2001, s 230f) skriver att en av de primära funktioner som Internet 
har är att fungera som en utbytescentral för e-post. E-post är, enligt Hedman och 
Pappinen (1999, s 29 och 162), både det viktigaste och det mest använda kommunika-
tionsverktyget när det gäller kommunikation mellan företag och kund på Internet. E-post 
är ett personligt sätt att kommunicera på, menar Smith och Catlano (1998, s 219). Enligt 
dem, upplever kunden e-post mer personligt än tryckt direktreklam och personligt adres-
serade brev. E-post ger kunden möjlighet att snabbt få svar på sina frågor utan att behöva 
sitta i oändliga telefonköer, skriver Höij, Lones och Stjärne (1996, s 50). En tumregel, 
skriver Smith och Catlano (1998, s 231), är att man bör besvara all e-post inom 24 tim-
mars arbetstid. 
 
2.2.2 E-postlistor 
 
Pickton och Broderick (2001, s 231) förklarar att e-post inte enbart erbjuder kommunika-
tion från företag till person utan även möjligheten att sända e-post till flera adresser sam-
tidigt. Höij, Lones och Stjärne (1996, s 52) skriver att e-postlistor är ett sammanfattande 
namn på databaser med ett antal e-postadresser. Jakobsson (1998, s 22) förklarar att fö-
retag skickar meddelanden till listans e-postadress och därifrån skickas dessa meddelan-
den automatiskt vidare till alla som står på listan. Han berättar att genom upprättandet av 
e-postlistor får företag möjligheten att sprida information till personer som är intresserade 
av att ta del av den. Lowery (2001) skriver att det bästa sättet att följa upp kontakt med 
kunder är att upprätta en e-postlista. Smith och Catlano (1998, s 19) påpekar att e-post-
listor är ett marknadsföringsverktyg som måste användas med omsorg. De skriver vidare 
att företag inte ska se detta verktyg som rena marknadsföringsinstrument, utan hellre som 
informationsbärare. Genom användningen av e-postlistor blir kunden regelbundet påmind 
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om företags existens utan att behöva besöka dess webbsida, förklarar Smith och Catlano 
(1998, s 266). 
 
2.2.3 Autobesvarare 
 
Lowery (2001) påpekar att en viktig del av företagets kontakt med kunder är kund-
support. Det är dock omöjligt, menar han, att skicka ut ett personligt meddelande till 
varje enskild kund. Vad företag istället kan göra, förklarar Lowery, är att få kunden att tro 
att ett standardiserat meddelande är personligt. Detta görs, enligt honom, genom upp-
rättandet av en autobesvarare. Smith och Catlano (1998, s 231f) förklarar att en autobe-
svarare läser av ärendet på e-posten på jakt efter vissa ordval som exempelvis ”vill ha 
prislista” för att sedan leverera iväg ett färdigkomponerat svar till avsändarens e-post-
adress. Smith och Catlano (1998, s 232) påpekar att företag bör använda autobesvarare 
med stor försiktighet och säkerställa att besökarna av webbsidan är helt på det klara att de 
kommer att få ett autosvar i retur när de kontaktar en viss e-post adress. De skriver vidare 
att i autosvaret som sänds till kunden bör företag inkludera en uppföljande e-postadress 
som leder till en e-postadress bemannad av en fysisk person. 
 
Hofacker, (2001, s 26) menar att upprättandet av en autobesvarare är ett innovativt sätt 
för företag att använda sin e-post på. Smith och Catlano (1998, s 231f) skriver att en auto-
besvarare hjälper företag att effektivisera sin e-postservice genom att bland annat finnas 
tillgängliga 24-timmar om dygnet. En autobesvarare kan användas till många olika än-
damål, enligt Carroll (2000), exempelvis till att förmedla företagsinformation, tjänster, 
kataloger, prislistor, nyhetsbrev eller anmälningsblanketter. Skillnaden mellan en autobe-
svarare och en e-postlista är, enligt Smith och Catlano (1998, s 231f), att företag kan 
urskilja en kund så att företaget endast sänder svaret till denne. Lowery (2001) skriver att 
autobesvarare gör det möjligt för företag att förenkla många rutinuppföljningar med den 
kan inte hantera frågor som är alltför specifika. Smith och Catlano (1998, s 231f) skriver 
att detta problem kan leda till att kunden får svar på sådant som denne inte frågat 
eftersom autobesvararen använder färdigkomponerade svar. 
 
2.2.4 FAQ 
 
Breitenbach och Van Doren (1998) hävdar att varje företag bör tillägna en sektion av 
webbsidan för frågor och problem. Hedman och Pappinen (1999, s 55) beskriver 
Frequently Asked Questions (FAQ) som ett verktyg där företag lägger upp de vanligaste 
förekommande frågorna och svaren om företaget så att kunden inte behöver ta personlig 
kontakt med dem. Rheingold (1994, 127f) skriver att företaget i och med FAQ slipper 
besvara onödigt mycket e-post. Enligt Hedman (1996, s 221) gör FAQ det möjligt för 
företag att spara tid och samtidigt hjälpa kunden snabbare.  
 
2.2.5 Chat 
 
Jakobsson (1998, s 22) skriver att kommunikation som sker i realtid med en eller flera 
personer på webben kallas för att chatta. Hofacker (2001, s 30) hävdar att chat är väldigt 
populärt speciellt bland yngre Internetanvändare. Det fungerar lite som en telefonkonfer-
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ens med skillnaden att deltagarna skriver sina inlägg i stället för att prata, fortsätter       
Jakobsson (1998, s 22). Hedman och Pappinen (1999, s 30) förklarar att från ett affär-
sperspektiv kan chatten fungera bland annat som support. Hofacker (2001, s 30) menar 
att företag även kan använda chat för brainstorming och i fokusgruppsundersökningssy-
fte. Detta verktyg är, enligt Hedman och Pappinen (1999, s 30), ett mycket kostnadsef-
fektivt sätt att kommunicera igenom. Höij, Lones och Stjärne (1996, s 53) hävdar att 
chatten har ett rykte av sig att främst vara ett underhållningsmedium, men många företag 
har sett fördelarna med att kommunicera med kunden genom denna mer informella kanal.  
 
2.2.6 Diskussionsgrupper och on-line forum 
 
Bock och Senné (1996, s 46f) skriver att diskussionsgrupper och on-line forum är 
organiserade kring olika ämnesområden. De fortsätter med att skillnaden mellan 
diskussionsgrupper och on-line forum är var de återfinns på webben. Ett on-line forum 
återfinns, enligt Bock och Senné, på kommersiella sidor som exempelvis CompuServe, 
America Online eller Prodigy medan diskussionsgrupper är en del av Internet som kallas 
Usenet.  
 
Smith och Catlano (1998, s 288f) påpekar att on-line forum endast är tillgängliga för 
betalande medlemmar. Ett on-line forum utgörs, enligt Smith och Catlano, av en 
toppstyrd bransch eller intresseinriktad diskussion. Smith och Catlano (1998, s 295) 
förklarar att on-line forum fungerar ungefär som diskussionsgrupper, skillnaden är att de 
är begränsade till de som valt att abonnera på denna kommersiella on-linetjänsten. 
 
Höij, Lones och Stjärne (1996, s 51) skriver att diskussionsgrupper är ett globalt 
konferenssystem på Internet. Jakobsson (1998, s 21) förklarar att Usenet är ett 
världsomspännande system för elektroniska diskussioner och konferenser som använder 
Internet för att överföra data. Hofacker (2001, s 29) tillägger att systemet innehåller mer 
än 50 000 diskussionsområden, varje diskussionsområde kallas för en grupp. Hedman 
och Pappinen (1999, s 30) beskriver att en diskussionsgrupp kan liknas med en 
elektronisk anslagstavla, på vilken det går att läsa vad andra har skrivit samt sätta upp 
egna meddelanden. Smith och Catlano (1998, s 284) fortsätter berätta att varje enskild 
diskussionsgrupp är ett samhälle med sin egen kultur och historik där individerna innehar 
liknande intressen. Smith och Catlano (1998, s 271) förklarar att i diskussionsgrupper 
utbyts starka åsikter och tips mellan deltagarna. Detta ger företagen en möjlighet att 
utvärdera hur deras produkt uppfattas av deltagarna, menar Smith och Catlano.  
 
2.2.7 Push-teknologi 
 
Smith (1998, s 568) menar att push är motsatsen till att söka. Han fortsätter med att push-
teknologi automatiskt sänder ut information till kunden utan att denne behöver söka, 
lokalisera och hämta informationen från webbsidan. Dumell (1997) skriver att det krävs 
ett speciellt program i mottagarens dator för att användaren ska kunna utnyttja denna 
teknik. Han förtydligar att push-teknologi är när surfaren låter datorn stå påslagen och 
företag lägger ut material in på surfarens dator utan någon hjälp av surfaren. En av de 
grundläggande idéerna, enligt Dumell, är alltså att överföra informationen i bakgrunden 
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då inget annat överförs, exempelvis efter att en webbsida överförts färdigt och 
mottagaren läser den. Dumell fortsätter förklara att det positiva med denna teknologi är 
att informationen på webben kan vara skriven av vem som helst men den information 
som uppkommer genom push-teknologi upprättas av experter på området. Enligt Dumell 
skulle en för stor utspridning av denna teknologi leda till att expertnivån skulle sjunka 
och själva syftet med kanalens uppkomst skulle vara till intet. Smith och Catlano (1998, s 
96) skriver att företag kan använda sig av denna teknologi exempelvis när de har en nyhet 
i produktsortimentet som de vet att kunden är intresserad av.  
 

2.3 Påverkansmixen i marknadskommunikation via webben 
 
Breitenbach och Van Doren (1998) skriver att antalet Internetanvändare växer avsevärt 
och snabbt. Detta har, enligt Breitenbach och Van Doren, lockat många företag till ett 
snabbt inträde på Internet. Breitenbach och Van Doren menar att syftet med webbsidan är 
att få ett hjälpmedel i utövningen av marknadskommunikation på ett ekonomiskt och 
effektivt sätt. De lyfter även fram att det primära målet med en webbsida är att skapa 
medvetenhet om företag och dess erbjudanden. 
 
Palmer (1998, s 9) menar att påverkan är den kommunikation som företag har med 
kunden för att få denne medveten om fördelarna med företagets produkter och tjänster. 
Han skriver att påverkansmixen består av sales promotion, annonsering, direct marketing, 
public relations, personlig försäljning och sponsring. Kotler och Armstrong (1996, s 461) 
hävdar däremot att påverkansmixen endast består av annonsering, personlig försäljning, 
sales promotion och public relations. Vi har valt att belysa de delar ur påverkansmixen 
som har mest inflytande på webbkommunikation. Dessa delar är, enligt Perry och Bodkin 
(2000), sales promotion, annonsering, public relations och direct marketing.  
 
2.3.1 Sales promotion 
 
Sales promotion används mest till att stimulera testanvändning, skriver Palmer (1998, s 
271). Enligt Palmer (1998, s 280) är det viktigt att veta att konkurrensen har hårdnat och 
att sökandet efter det lilla extra har intensifierats på grund av att annonsering snart har 
gjort sitt och behöver en efterträdare. Palmer skriver också att ny teknologi har gett en 
ökad effektivitet inom sales promotionområdet. 
 
En webbsida ger besökare möjlighet att få gratis information via e-post gällande erbju-
danden från företag, menar Breitenbach och Van Doren (1998). De förklarar att material 
som kunden får kan bestå av broschyrer, kataloger eller CD-rom. Perry och Bodkin 
(2000) skriver att de huvudsakliga sales promotionverktygen som är relevant på webb-
sidor är kuponger, rabatter, premier och speciella erbjudanden, varuprovserbjudanden, 
on-line demonstrationer, tävlingar och spel. Pickton och Broderick (2001, s 234) påpekar 
att sales promotionsaktiviteter gör att företag kan öka sin försäljning och uppmuntra kun-
den att besöka företagets webbsida fler gånger.  
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2.3.2 Annonsering  
 
Smith och Catlano (1998, s 311) förklarar att annonsering på webben till mångt och 
mycket liknar vanlig annonsering med syftet att attrahera potentiella kunder. Perry och 
Bodkin (2000) hävdar att annonsering innehar samma funktion på webben som på den 
fysiska marknadsplatsen nämligen kommunikation angående produkter, priser och distri-
bution. De skriver att besökare på webben sannolikt är mycket mer motiverade och aktiva 
i anskaffandet av information i kontrast till de passiva kunderna via traditionella medier. 
Annonsering på webben fokuserar, enligt Perry och Bodkin (2000), mest på specifika 
produkter, logotyper och företagsinformation. Perry och Bodkin skriver att annonsering 
är den mest använda påverkansmetoden på företags webbsidor. 
 
Levinson (utan år, a) menar att variationen och typerna av on-line annonsering har ökat. 
Nya annonseringsmöjligheter dyker upp hela tiden, fortsätter han, alltifrån små ikoner till 
intelligenta banners. Företag har nu en enorm möjlighet att skräddarsy sina meddelanden, 
förklarar Levinson. Pickton och Broderick (2001, s 233) skriver att webben möjliggör 
billig annonsering som når en stor publik genom att annonsera på företags egen webbsida 
eller någon annans. Annonsering på webben anses allmänt som något irriterande, men 
detta behöver företag för att få uppmärksamhet, påpekar Levinson (utan år, a). Levinson 
har observerat att det finns de som säger att Internettillväxten är slutet för annonseringen 
men att det finns andra som tycker det motsatta. Levinson (utan år, b) hävdar att det 
mesta av marknadsföringsbudgeten investeras i annonsering.  
 
2.3.3 Public relations 
 
Public relations definieras av Smith (1998, s 360) som utvecklingen och bibehållandet av 
en bra relation med allmänheten. Pickton och Broderick (2001, s 233f) skriver att webben 
har blivit ett allt vanligare medium för olika typer av public relations. Notiser om nya 
produkter, företagsrapporter, finansiell information och distribution av pressmeddelanden 
är exempel på public relations via webben, fortsätter Pickton och Broderick. Public rela-
tions inkluderar även föredrag, utbildningsprogram, investeringsinformation och lobby-
ing, menar Perry och Bodkin (2000).  
 
Smith (1998, s 554) skriver att Internet ger företag möjlighet att bredda distributionen av 
nya pressmeddelanden. Han förklarar att både text, foton och videonyheter kan distribue-
ras till redaktörers inkorgar. Pickton och Broderick (2001, s 234) har observerat att de 
flesta företag som distribuerar pressmeddelanden och andra artiklar arkiverar dessa på 
webben så att användarna kan få tillgång till dessa igen. Det som är bra med public rela-
tions är, enligt Palmer (1998, s 287), de låga kostnaderna, möjligheten att nå ett specifikt 
segment samt den ökade trovärdigheten som det innebär att ha meddelandet förmedlat 
genom en objektiv tredje part. Det negativa, fortsätter han, är den låga kontrollnivån 
eftersom företag inte själva förmedlar budskap och att många företag tävlar om samma 
uppmärksamhet. Trycket att skilja sig ur mängden är mycket stort, sammanfattar Palmer.  
 
Publicitet är, enligt Rubin (1996), en fortgående process och inte något företag bara gör 
en gång. Det är viktigt, menar han, för företag att få en bra image genom sin publicitet på 
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en gång då det första intrycket hos kunden ofta stannar länge. För att kunna utforma den 
perfekta artikeln eller reportaget måste företag, enligt Rubin, först och främst förstå hur 
det upplevs av allmänheten genom att undersöka tidningar och dylikt som sträcker sig en 
tid tillbaka. Han hävdar att en bra publicitetsplan ger företag en strategi som sträcker sig 
högst ett år framåt. Det är, enligt Rubin, bäst att synas med jämna mellanrum och inte 
alltför koncentrerat till ett och samma tillfälle.  
 
2.3.4 Direct marketing 
 
Direct marketing kommer, enligt Perry och Bodkin (2000), i två former. Den första for-
men, menar de, är när ett företag använder sig av elektronisk handel genom att låta sina 
kunder köpa produkter från företag direkt on-line. De fortsätter att förklara att den andra 
formen är kundservice som exempelvis efterköpskommunikation, köpstatistik, produkt-
användning och leverans.  
 
Kahn (utan år) skriver att direct marketing via e-post gör att företag kan rikta in sig på en 
specifik målgrupp med skräddarsydda erbjudanden. Direct marketing via e-post är den 
billigaste marknadsföringsmetoden, hävdar han. Direct marketing via e-post är använd-
bart för många olika sorters företag, menar Kahn, och kan bifogas tillsammans med varu-
prov, kuponger och rabatter. Levinson och Garfinkel (1996) påpekar att direct marketing 
via e-post kan användas till att skapa nya kundkontakter, behålla dessa och skapa ett gott 
rykte bland potentiella kunder. 
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3. METOD 
 
I det här kapitlet förklaras vilka forskningsmetoder som använts för att svara på forsk-
ningsfrågorna. Vi vill ge en förståelse till varför vi valt just dessa metoder och till hur vi 
gick tillväga för att samla in empirisk data. Vi hoppas att detta ska ge läsaren en tydli-
gare uppfattning om riktigheten i de slutsatser som vi kommit fram till. Till en början 
kommer vi att beskriva den forskningsansats vi använde oss av och varför vi valde just 
denna. I undersökningsansatsen visar vi vilket tillvägagångssätt vi valt för att samla in 
data vilket efterföljs av en motivering av valet av företag. Efter detta berättar vi om vår 
litteraturstudie och vår datainsamlingsmetod. Slutligen berättar vi om vad vi gjorde för 
att undvika eventuella metodproblem som kunde ha gett oss ett missvisande resultat. 
 

3.1 Forskningsansats 
 
Enligt Patel och Davidson (1991, s 21) finns det två sätt som kan användas vid teori-
uppbyggande, nämligen induktion och deduktion. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, 
s 202) skriver att forskare ställer upp ett antal förutsättningar och kommer fram till svar 
på dessa, antingen genom att använda ett deduktivt eller induktivt angreppssätt. Eftersom 
vi utgick från befintliga teorier som var kopplade till vårt forskningsområde och sedan 
tittade på hur dessa tillämpades i de företag som vi valde, så var vår forskningsansats de-
duktiv. 
 
I analysen bearbetades data som samlats in under intervjuerna. Det finns två metoder att 
göra detta på, menar Patel och Davidson (1991, s 90). Dessa metoder är, enligt dem, 
kvantitativa eller kvalitativa. Vi ville inte dra några generella slutsatser, utan ville istället 
få en bättre förståelse av detta begränsade forskningsområde som undersöktes. Detta in-
nebär att denna uppsats är kvalitativ.  
 

3.2 Undersökningsansats 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 219) skriver om tre olika tillvägagångssätt vid 
empiriska studier, nämligen experiment, survey och fallstudie. Vi valde att utföra fem 
fallstudier eftersom vi, genom dessa, fick fram data som krävdes till vår fortsatta under-
sökning. En fallstudie innebär, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 104), att 
forskaren söker data från ett fåtal objekt, i vårt fall företag, och att dessa granskas utifrån 
många aspekter. Oftast använder forskare fallstudier för att titta på processer och föränd-
ringar, menar Patel och Davidson. Det finns, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(1997, s 106), vissa utmärkande egenskaper för en fallstudie nämligen att den som blir 
intervjuad har en ytterst betydande del i undersökningen och att fallstudien kan liknas vid 
en karta över verkligheten. 
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3.3 Val av företag  
 
Företagen som intervjuades gjordes på ett urval som baserades på icke-sannolikhetsurval. 
Detta förklaras med att vi själva kom med förslag på branscher som kunde vara av in-
tresse. Gula sidorna gav oss tips om olika företag och vi bestämde oss för att välja ut fem 
företag eftersom vi ville undersöka olika grader av webbsidans användning. Det som be-
stämde valet av företag var främst att de hade en webbsida, att de var små och att de job-
bar mot konsumentmarknaden. Eftersom små företag har stora utvecklingsmöjligheter 
inom detta område var dessa av yttersta intresse i vår undersökning. Vi gjorde direkt-
observationer av företags webbsidor för att kunna urskilja de passiva, reaktiv och aktiva 
företagen från varandra (bilaga A). Vi försäkrade oss också om att företagen uppfyllde 
kriteriet att vara små företag, max 100 anställda, innan vi kontaktade dem.  
 
De aktiva företagen som intervjuades var Piteå-Tidningen och Teknikens Hus. Företaget 
som definieras som reaktivt är Studio Zacks. Furumagasinet AB och Müller & Müller 
valde vi för att de är passiva användare av webbsidan. Dessa företag valdes för att de pas-
sade in i våra urvalskriterier och att vi fann deras verksamhet på webben intressant att 
undersöka. De företag som vi valt att undersöka i denna uppsats är belägna i Piteå och 
Luleå, detta var viktigt på grund av vår ekonomiska och tidsmässiga begränsning. De 
passiva och reaktiva företagen återfinns i en uppsats skriven av Lidman och Persson 
(2001) under samma titel. Författaren till denna uppsats har haft ett nära samarbete med 
Lidman och Persson och rekommenderar att de två uppsatserna läses som en enhet för att 
kunna se samband och skillnader mellan de olika graderna av användning av webbsidan.  
 

3.4 Litteraturstudie 
 
Till en början diskuterade vi igenom ungefär vilka sorters modeller och teorier som skulle 
kunna vara av intresse, sedan gick vi till biblioteket och letade artiklar på Emerald för att 
artiklarna som finns där är i fulltext. Vi letade också i Ebsco men där var vi tvungen att 
beställa artiklarna som vi ville läsa mer än abstraktet på. Vi fann artiklar av intresse i 
andra uppsatser och dessa letade vi reda på, alternativt beställde dem. I vissa fall hänvi-
sade dessa artiklar i sin tur till andra artiklar som gav oss ledtrådar om intressanta artiklar 
relaterade till vårt problemområde. På bibliotekets tidningsavdelning gjorde vi en nog-
grann genomgång av de senaste årgångarna av ComputerSweden, Nätverk och 
Kommunikation, Online, samt International Small Business Journal för att se om det 
fanns några nya, intressanta upptäckter på området.  
 
Vi genomförde en databas sökning via Libris och Bibdia för att lokalisera den mest rele-
vanta litteraturen. Vi hittade även en hel del av intresse i de böcker som vi fann i mark-
nadsförings- och i datakommunikationssektionen i biblioteket. Metodkapitlet krävde en 
grundlig genomgång av flertalet böcker som behandlade hur forskare skriver vetenskap-
liga uppsatser, slutligen bestämde vi oss för tre böcker som hade de mest övergripande 
innehållet.  
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Vi använde oss av flera sökmotorer på webben, bland annat Googles och Evreka. De 
sökord som vi använde var exempelvis kommunikation, marknadskommunikation, mark-
nadsföring, media, Internet, on-line, off-line, webben och annonsering. Vi sökte även på 
kombinationer av dessa ord samt deras engelska motsvarigheter. 

3.5 Datainsamling 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 65) skriver att data som någon annan samlat in 
för ett annat syfte är sekundära data, medan data som forskaren själv samlat in till sitt 
eget specifika ändamål är primärdata. Vi samlade in data genom personliga intervjuer 
samt genom att observera företagens webbsidor.  
 
3.5.1 Intervjuguide 
 
Frågorna i intervjuguiden (bilaga B) formulerades noggrant utifrån de teorier vi valt att 
belysa i denna uppsats eftersom vi ville kunna dra en korrekt slutsats. Under processen att 
konstruera frågorna var vi ytterst noga med att de inte skulle innehålla egna värderingar 
eller antaganden. Frågorna skulle inte heller vara ledande, negativt laddade, känsliga och 
inte kräva att respondenten skulle komma ihåg tidigare ställda frågor. Vi strävade efter att 
frågorna skulle vara lättförståeliga, kortfattade och endast innehålla en frågeställning per 
fråga.  
 
3.5.2 Personliga intervjuer 
 
Vi valde att utföra personliga intervjuer eftersom dessa är viktiga informationskällor i en 
fallstudie och det gav oss möjlighet att ställa mer komplicerade frågor. Detta var viktigt 
eftersom vårt ämnesval krävde uttömmande svar. Personliga intervjuer medför även en 
närhet till respondenten vilket var ett annat skäl till varför vi valde denna datainsam-
lingsmetod. Vi testade vår intervjuguide på en utomstående person innan vi genomförde 
intervjuerna. 
 
För att respondenterna skulle kunna fokusera sig på våra frågor och ha gott om tid under 
vår intervju fick de själva bestämma klockslag och plats för intervjun. Samtidigt som vi 
bestämde tid för vår intervju passade vi på att kortfattat berätta vad vår uppsats handlade 
om för att kunna garantera oss om att vi skulle få kontakt med den person som hade rätt 
kompetens inom ämnesområdet. Under samtliga intervjuer var det en och samma upp-
satsförfattare som ställde frågorna, detta för att intervjuerna skulle gå till på så lika sätt 
som möjligt eftersom vi inte ville förvirra respondenten genom att prata i mun på var-
andra. Övriga i gruppen tog under intervjun noggranna anteckningar. Frågorna var de-
samma under samtliga intervjuer och kan återfinnas i intervjuguiden (bilaga B). För att 
försäkra oss om att allt respondenten sa registrerades ville vi använda oss av en bandspe-
lare men vi var noggranna att först försäkra oss om att det gick bra för respondenten att 
en sådan användes. Hos Piteå-Tidningen ville inte respondenten detta och då tillmötes-
gick vi dennes vilja. Efter varje intervju sammanställde vi resultatet omedelbart för att 
komma ihåg de små detaljerna och hur vi tolkat de svar respondenten givit. Denna sam-
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manställning e-postades till respondenterna för godkännande. I de fall vi fick bristande 
information gjordes en uppföljning via e-post. 
 
På FuruMagasinet intervjuade vi Sture Wiklund, VD och ägare. Intervjun ägde rum i fö-
retagets butikslokal strax utanför Piteå den 7 maj och varade i 60 minuter. Vi valde att 
intervjua Wiklund eftersom han hade den mest övergripande kunskapen om företaget och 
dess marknadsföring.  
 
På Studio Zacks intervjuade vi Siw Öberg, VD och ägare. Intervjun ägde rum i företagets 
fikarum på Bergviken strax utanför centrala Luleå den 8 maj och pågick i 40 minuter. Vi 
valde att intervjua Öberg eftersom hon hade det yttersta ansvaret över marknadsföringen 
via företagets webbsida. 
 
På Müller & Müller, beläget på Notvikens industriområde utanför Luleå, intervjuade vi 
Leif Müller, VD och ägare. Intervjun ägde rum på Müllers kontor den 9 maj och fortgick 
i 25 minuter. Vi valde att intervjua Müller eftersom han var den inom företaget som var 
mest insatt i webbsidans användningsområde.  
 
På Tekniken Hus, beläget inom Universitetsområdet utanför Luleå, intervjuade vi Anna 
Almqvist, informatör. Intervjun ägde rum i företagets konferensrum den 10 maj med ef-
terföljande rundtur till företagets webmaster och administrativ personal. Intervjun fort-
löpte i totalt 50 minuter. Vi valde att intervjua Almqvist eftersom hon sköter företagets 
informationsflöde mot kunder och hade kunskaper inom det önskade området.  
 
På Piteå-Tidningen beläget i centrala Piteå intervjuade vi Maria Lundqvist, marknadsan-
svarig, som i sin tur tog hjälp av Per-Henrik Persson, ekonomchef, Bengt Larsson, 
nyhetschef och företagets dataansvarige, Ivar Johansson. Intervjun ägde rum på 
Lundqvists kontor den 21 maj och höll på i 55 minuter. Vi valde att intervjua Lundqvist 
eftersom hon hade efterfrågad kompetens inom marknadsföring, och kunde vidarebe-
fordra våra frågor till relevant personal inom företaget.  
 
3.5.3 Observation av webbsidor 
 
Vi undersökte respondenternas webbsidor för att se vilka verktyg de innefattade (bilaga 
A). Vi använde oss även av webbsidorna när vi ville få fram fakta om företaget och dess 
verksamhet. Anledning till att vi studerade företagens webbsidor var för att få en ökad 
inblick hur företagen använder webbsidan i marknadskommunikationen med kunden.  
 

3.6 Tillvägagångssätt vid analys 
I analysen jämförde vi den teori som tidigare behandlats med den empiri. som samlats in 
under intervjuerna. En korsanalys genomfördes där även de företag i Lidman och Persson 
(2001) valt att intervjua inkluderades för att få den enhetliga vi bild vi genomgående strä-
vade efter. 
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3.7 Validitet  
 
Validitet är, enligt Patel och Davidson (1991, s 85), när forskaren undersöker det som 
denne ämnat undersöka. Detta kan även kallas mått för giltighet, skriver Bell (2000, s 
90).  
 
Vi valde att göra personliga intervjuer eftersom dessa gav oss möjlighet att förtydliga 
våra frågor och försäkra oss om att respondenterna gav tillfredsställande och uttömmande 
svar. När företagen kontaktades för att boka intervjutid var det viktigt att berätta vad in-
tervjun skulle handla om och ungefär hur länge den skulle ta. För att öka validiteten var 
vi mycket noga med att försöka få kontakt med respondenter väl insatta i vårt problem-
område. Det var viktigt att respondenterna själva fick ge förslag om klockslag och plats 
för att de inte skulle vara stressade samt att de skulle ta sig den tiden som behövdes för att 
samla in relevant information. För att respondenten skulle kunna tala fritt försäkrade den-
nes om att det fanns möjlighet att vara anonym eller sekretessbelägga vissa delar.  
 
Innan intervjuerna gjorde en testintervju, med hjälp av intervjuguiden, med en utomstå-
ende person som inte på något sätt var involverad i undersökning. Vi valde att inte delge 
respondenterna intervjuguiden i förväg då vi inte ville att de skulle hinna skapa sig en 
förutfattad mening om ämnesområde. På alla företagen utom Piteå-Tidningen användes 
en bandspelare. På Piteå-Tidningen fördes vi istället noggranna anteckningar samt gjorde 
en uppföljning via e-post. Även på de företag där bandspelare användes gjordes anteck-
ningar, detta för att vara garderad i fall av exempelvis dålig ljudkvalitet. Under intervju-
erna förklarades de engelska ordens betydelse när respondenten inte hade samma defini-
tion på uttrycken som vi, allt för att undvika missförstånd. Vi var noga med att låta re-
spondenterna tala till punkt för att inte några viktiga detaljer skulle falla bort. Under in-
tervjun användes samma ordval för de ord som kunde vara svåra att förstå och som var 
synonymer till varandra, som till exempel Internet och webben. Under intervjuerna var vi 
väl förberedda så att vi kunde svara på de funderingar respondenten hade angående frå-
gorna i intervjuguiden, detta för att det inte skull uppstå några missuppfattningar. För att 
vara säker på att det respondenten sagt tolkades på rätt sätt och när kompletterande upp-
lysningar krävdes kontaktades respondenten via e-post. Vi har varit noggranna med att de 
valda teorier hade förankring i flertalet källor.  
 
På FuruMagasinet visade det sig att respondenten hade något bristfällig information då 
han inte själv var helt insatt i webbsidans användning och uppdatering. För att förbättra 
validiteten skickade vi ett utkast av empiriavsnittet till respondenten några dagar efter 
intervjun där han tillsammans med den dataansvarige fick chans till komplettering. Detta 
gjorde vi även med övriga respondenter. På Teknikens Hus och Piteå-Tidningen kunde 
respondenten inte svara på alla frågor men då visade de oss till personer som kunde ge 
oss de svar som saknades. 
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3.8 Reliabilitet 
 
Patel och Davidson (1991, s 85) skriver att god reliabilitet beror på om forskaren gjort 
undersökningen med en trovärdig metod. En undersökning är, enligt Bell (2000, s 89), 
reliabel och tillförlitlig när instrumenten eller tillvägagångssätten ger samma resultat vid 
upprepade tillfällen.  
 
Vi använde oss uteslutande av personliga intervjuer för att försöka få ett så likvärdigt re-
sultat som möjligt. Samma intervjuguide användes vid samtliga intervjuer för att inter-
vjuerna skulle ha samma struktur. Användandet av bandspelare kan ha fått en negativ in-
verkan eftersom respondenten kan ha funnit det störande och inte ville svara på frågor 
som kunde anses känsliga. Vi försökte vid samtliga intervjuer få tala med respondenten i 
ett ostört rum. På FuruMagasinet var detta inte möjligt för att respondenten hade ensamt 
ansvar för butiken och därför genomfördes intervjun ute i butikslokalen där vi vid några 
tillfällen blev avbrutna av kunder. Efter intervjuerna sammanställdes insamlad data för att 
försäkra oss om att svaren tolkats på likadant sätt. 
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel redogörs för data som erhållits genom de personliga intervjuerna. Till en 
början ges en kort beskrivning om varje företag och därefter redovisas erhållen data från 
respondenterna. Först presenteras Teknikens Hus och därefter Piteå-Tidningen.  
 

4.1 Stiftelsen Teknikens Hus 
 
Teknikens Hus har varit öppet för allmänheten sedan 1988, innan detta pågick ett nio år 
långt planeringsarbete. Företagets affärsidé är att göra teknik och naturvetenskap roligt 
och öka intresset, i första hand hos barn och ungdomar mellan 5-15 år. Teknikens Hus 
har sin verksamhet på universitetsområdet på Porsön i Luleå. Företaget har idag 21 fast-
anställda, 3-5 projektanställda och 10 extraanställda. På Teknikens Hus intervjuades 
Anna Almqvist som har varit anställd i 2 år. Hon arbetar som informatör. Företagets 
webbsida hittar man på www.teknikens-hus.se. Teknikens Hus har funnits on-line sedan 
1996. Orsaken till upprättandet av webbsidan var främst för att alla andra hade en, men 
också för att företaget är tekniskt inriktat och kände att det var viktigt att följa med och i 
möjlig mån leda utvecklingen. Webbsidans uppdatering sköts löpande av företagets 
webmaster och handlar främst om att aktualisera programtablån.  
 
4.1.1 Marknadsföring av företagets webbsida 
 
Off-line 
 
Teknikens Hus inkluderar webbadressen i tidningsannonser, förutom när annonsutrym-
met är för litet. Företaget annonserar lokalt i Kuriren, NSD och Piteå-Tidningen samt i 
lokala tidningar i Umeå och Skellefteå. Teknikens Hus gör sig även synlig i turist-
tidningar i Sverige, Norge och Ryssland samt i en katalog i Tyskland. Företaget mark-
nadsför sig sällan i TV på grund av de höga kostnaderna men vid speciella evenemang, 
såsom nya utställningar, annonserar företaget på TV4 Norrbotten och infogar då webb-
adressen. Teknikens Hus marknadsför inte företaget på radio, även här är anledningen för 
höga priser. Teknikens Hus infogar webbadressen på de affischer som företaget sommar-
tid sätter upp på Norrbottens Teaterns annonseringsställen. De har även en plats på Wasa 
Citys elektroniska anslagstavla, på båda ställen infogas webbadressen. Teknikens Hus har 
sin webbadress synlig på brevpapper, visitkort, fakturor, broschyrer, försättsblad till fax 
och vykort. Webbadressen förekommer dock inte på några kontaktpresentartiklar eller 
andra föremål relaterade till företaget, detta främst på grund av utrymmesbrist. När före-
taget skickar ut direktreklam inkluderas webbadressen. Även när företaget har kontakt 
med media inflikas webbadressen om denna har relevans i sammanhanget. I samtal med 
kunder hänvisar företaget ofta till webbsidan för kompletterande information. Almqvist 
anser det viktigt att alltid fråga om kunden har tillgång till webben eftersom hon inte vill 
förelämpa denne genom att förutsätta webbtillgång om så inte är fallet. Webbadressen går 
att återfinna i telefonkatalogen och i mån av utrymme inkluderas webbadressen även i 
telefonsvararmeddelandet. Teknikens Hus har inte webbadressen i logotypen. 
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On-line 
 
Teknikens Hus annonserar inte sin webbsida på andra företags webbsidor, däremot före-
kommer den som länk på Luleå Tekniska Universitet, Teknik och Naturvetenskapligt 
Center samt Luleå Kommuns turistsida. Företaget annonserar inte i några diskussions-
grupper eller något on-line forum. Teknikens Hus finns på de flesta sökmotorer. Almqvist 
var osäker på vilka sökord som gällde men antog att ord som teknik, naturvetenskap, ut-
ställning och skola var de vanligast förekommande. Almqvist talade om att de flesta an-
ställda på Teknikens Hus har förprogrammerat en avslutningshälsning i all utgående e-
post där webbadressen finns med.  
 
4.1.2 Kommunikationsverktyg på webben 
 
Teknikens Hus webbsida innehar en e-postfunktion som används vid diverse kundkon-
takter där företaget skickar ut offerter på olika grupplösningar och behandlar förhand-
lingsärenden. Denna funktion är mycket betydelsefull för företaget och ersätter stor del 
av de traditionella kommunikationsverktygen såsom fax och telefoni. Almqvist finner e-
post som ett smidigt sätt att kontakta kunder på utan att kräva omedelbar reaktion. 
Inkommande e-post anländer till Almqvist och vidarebefordras vid behov till berörd per-
son. Förfrågningarna besvaras oftast omgående och alltid inom två dagar. Teknikens Hus 
har en e-postlista som kunder kan prenumerera på och få aktuell information om företa-
get. Denna funktion är ny och har endast funnits i ett år har därför inte ännu visat sin fulla 
potential. Denna e-postlista skickas ut ett par gånger i månaden oftast i samband med nya 
utställningar. Teknikens hus webbsida innehåller en FAQ avdelning som kallas Fråga 
Forskaren. Här kan intresserade läsa svar på tidigare frågor samt ställa egna frågor inom 
områdena vardagsteknik, is och snö, berg och stenar, naturen och vi, rymden samt atomer 
och dinosaurier. Teknikens Hus har även en webbkamera som tar bilder på besökare i lo-
kalen som sedan läggs ut på webbsidan. Företaget vill i framtiden satsa på att göra webb-
sidan mer multimedia inriktad, ett av förslagen var att skapa en kortfilm om verksamhe-
ten som läggs ut på webben. 
 
4.1.3 Påverkansmixen i marknadskommunikation via webben 
 
Teknikens Hus använder sig inte av någon form av sales promotion då företaget inte tar 
betalt för den primära verksamheten, det vill säga inträdet. Företaget använder sig inte av 
banners i sin annonsering utan existerar istället som länkar på Luleå Tekniska 
Universitet, Teknik och Naturvetenskapligt Center och Luleå Kommuns turistsida. 
Teknikens Hus har ingen väl fungerande rutin för public relationsaktiviteter via webben, 
men för intresserade finns en avdelning på webbsidan som heter Aktuellt där besökare 
finner information. Företaget har on-line shopping på webbsidan samt en avdelning där 
skolklasser kan både förbereda sig inför och ge respons efter besöket.  
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4.2 Piteå-Tidningen AB 
 
Piteå-Tidningen grundades 1915. Företagets affärsidé är att tillfredställa spridningsområ-
dets behov av allt från lokala till globala nyheter och annonser med högsta kvalité och 
trovärdighet samt på ledarplats sprida arbetarrörelsens värderingar och kommentera sam-
hället. Piteå-Tidningens centralkontor är beläget i Piteå och övriga kontor finns i 
Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog. Företaget har cirka 80 anställda. Vi genomförde inter-
vjun med Maria Lundqvist som jobbat inom företaget sedan 1979 som marknadsansvarig. 
Under intervjun tog Lundqvist hjälp av Per-Henrik Persson, ekonomchef och Bengt 
Larsson, nyhetschef. Lundqvist avslutade intervjun med att gå till Ivar Johansson, data-
ansvarig för att ta reda på vilka sökmotorer och sökord företaget använder sig av. Piteå-
Tidningens webbsida återfinns på www.inorr.se där man även finner tidningen NSD:s 
webbsida. Företaget har funnits on-line sedan 1998 med webbadressen www.pitea-
tidningen.se. Piteå-Tidningens nuvarande webbsida har funnits sedan 2000, då de gick in 
i ett samarbete med NSD och bildade den gemensamma nyhetsportalen inorr.se. Webb-
sidans tillkomst var ett naturligt led i den utveckling som sker i mediavärlden just nu, an-
såg Lundqvist, då nyhetsförmedling genom den tekniska utvecklingen i allt större ut-
sträckning sker i digital form. Många företag i branschen har eller håller på med egna 
webbsidor.  Uppdatering sker löpande under dygnet av Piteå-Tidningens webmaster samt 
en samordnande webmaster på webbportalen inorr. Genom den nya tekniken kan företa-
get snabbare nå ut med nyhetsmaterial som kan kompletteras i utförligare form i pap-
perstidningen i mer genomarbetade reportage. 
 
4.2.1 Marknadsföring av företagets webbsida 
 
Off-line 
 
Piteå-Tidningen marknadsför företagets webbadress i sin egen tidning samt i NSD. Före-
taget använder sig inte av TV-reklam. Piteå-Tidningen annonserar sin webbadress i den 
lokala radiostationen Alice, samma webbadress förekommer även på Rix FM där NSD 
annonserar. Företaget använder sig inte av reklampelare eftersom de anser att det är för 
dyrt, däremot förekommer webbadressen på två taxibilar, en i Piteå och en i Luleå. 
Webbadressen infogas på alla trycksaker som företaget använder sig av. Piteå-Tidningen 
har inte tidigare haft webbadressen infogad på kontaktpresentartiklar men arbetar med att 
införa detta. Webbadressen återfinns redan nu på personalkläder. Företaget använder sig 
av direkt reklam när de skickar ut Piteå-Tidningen gratis till alla hushåll i spridningsom-
rådet. Företaget använder sig inte av publicitet när de marknadsför sin webbsida. Företa-
get marknadsför även sin webbsida muntligt på mässor och andra evenemang, där den 
särskilt anställda webbannonsförsäljaren följer den utarbetade försäljningspolicyn. Piteå-
Tidningens webbadress finns även i telefonkatalogen. Företaget har inte infogat webb-
adressen varken i logotypen eller i telefonsvararmeddelandet.  
 
 
 



Empiri 

-27- 

On-line 
 
Piteå-Tidningen brukar ha ömsesidig annonsering med iform.nu och Festspelen i Piteå 
där de använder sig av klickbara banners. Andra företag kan annonsera på Piteå-
Tidningens webbsida med både klickbara och ej klickbara banners. Företaget tar betalt 
för denna tjänst liksom de får betala för sina annonser på andras webbsidor. Piteå-
Tidningen planerar att inom kort börja marknadsföra sin webbadress på någon diskus-
sionsgrupp eller on-line forum. Företaget finns på de vanligaste sökmotorerna som 
Yahoo! och Altavista under sökord som tidning, Piteå-Tidningen och Piteå. 
Webbadressen infogas i e-postsignaturen och denna bifogas av de flesta anställda inom 
företaget i den utgående e-posten.  
 
4.2.2 Kommunikationsverktyg på webben 
 
Piteå-Tidningens webbsida innehar en e-postfunktion som de främst använder till infor-
mationsutbyte. Denna funktion är mycket betydelsefull både internt samt externt och har 
nästan helt ersatt andra kommunikationsverktyg, såsom fax och vanlig post. E-posten be-
svaras omgående under arbetstid. Piteå-Tidningen har en chat på webbsidan men anser 
inte denna vara av något marknadsföringsvärde. Chatten används i samhällsbevakande 
syfte när kända personligheter besöker tidningen och kan chatta med läsarna. Företaget 
har en diskussionsgrupp där läsare diskuterar intressanta och aktuella ämnen vilket Piteå-
Tidningens redaktion använder sig av när de vill ha tips till nyhetsinslag. Företaget har 
alltid planer på utveckling och förbättring, det senaste i raden är att kunden själv ska 
kunna fylla i sin egen annons färdigt så att tidningen inte behöver skriva om den, detta för 
att effektivisera och spara tid. Läsarna ska i framtiden även kunna göra adressändringar 
själva via webbsidan. Piteå-Tidningens webbsida är, enligt Lundqvist, under ständig ut-
veckling och är fortfarande i uppbyggnadsskedet. 
 
4.2.3 Påverkansmixen i marknadskommunikation via webben 
 
Piteå-Tidningen använder sig inte av någon sales promotion via webben. Annonsering på 
andras webbsidor förekommer ömsesidigt på Festspelen i Piteå och iforms webbsida. På 
Telias företagssidor, www.emfas.com, finns Piteå-Tidningens webbadress infogad. Det 
förekommer inte någon speciell public relationsaktivitet mellan företaget och andra ny-
hetsmedier. Piteå-Tidningen har ingen direct marketing i marknadskommunikationen via 
webben. Anledningen till detta är, enligt Lundqvist, att målgruppen till stor del inte har 
tagit del av webben som kommunikationsmedel då dessa ofta är i övre medelåldern.  
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel jämförs den teori som tidigare behandlats med insamlad empiri från inter-
vjuerna. Kapitlet är uppbyggt efter avsnitten i teorin, det vill säga att först behandlas 
marknadsföring av företagets webbsida, sedan kommunikationsverktyg på webben och 
påverkansmixen på webben. Avslutningsvis genomförs en korsanalys där även de företag 
Lidman och Persson (2001) valt att intervjua inkluderas.  
 

5.1 Fallstudieanalys av första forskningsfrågan 
 
Den första forskningsfrågan lyder: ”Hur gör företag för att få sin webbsida uppmärk-
sammad?” Vi kommer här att analysera de insamlade svaren från respondenterna i jämfö-
relse med den teori som inkluderats för att kunna svara på forskningsfrågan. Först be-
handlas marknadsföringen av företagets webbsida off-line och sedan marknadsföringen 
av företagets webbsida on-line. Tabell 5.1 och 5.2 visar de medier företagen använder 
eller har använts sig av.  
 
5.1.1 Off-line 
 
 TABELL 5.1. Marknadsföring av företagens marknadsföring off-line  
 

 Teknikens Hus Piteå-Tidningen 
Tidningsannonsering X X 
TV X  
Radio  X 
Utomhusreklam X X 
Trycksaker X X 
Kontaktpresentartiklar och dylikt  X 
Direkt reklam X X 
Publicitet   
Muntligt X X 
Logotypen   
Telefonsvararmeddelande X  
Telefonkatalogen X X 

 
Levinson (utan år, a) hävdar att målet med tidningsannonsering är att locka människor till 
webbsidan. De intervjuade företagen använder sig av tidningsannonsering med jämna 
mellanrum för att förmedla webbadressen till kunden. Dimick (2001) samt Jäger och 
Winberg (1996) framhåller att det är viktigt att alltid sätta ut adressen till företagets 
webbsida i annonser samt försäkra sig om att tidningarna, där dessa publiceras, är rele-
vant för företagets affärsverksamhet. Denna teori överensstämmer bra med empirin då de 
intervjuade företagen ser det som en självklarhet att alltid infoga webbadressen i all tid-
ningsannonsering för att kunden lätt ska hitta vidare till kompletterande information. 
Teknikens Hus utesluter webbadressen i tidningsannonseringen på grund av utrymmes-
skäl.  
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Teknikens Hus har haft TV-reklam med sin webbadress infogad. Levinson (1997) och 
Dimick (2001) menar att TV- och radioreklam är några av de mer effektiva skaparna av 
medvetenhet från en bred publik. Levinson (1997) tillägger att detta dock är ett dyrt al-
ternativ. Teknikens Hus håller med i att TV-reklam är ett utmärkt medium för att synas 
av en bred publik och på grund av kostnadsaspekten har företaget inte råd att utnyttja det. 
Piteå-Tidningen är det enda av de intervjuade företagen som använder sig av reklam på 
radio.  
 
Jakobsson (1998) skriver att utomhusreklam är lämpligt när det gäller korta och enkla 
budskap och att detta når en bred publik. Samtliga företag som intervjuades använder sig 
av utomhusreklam för att marknadsföra sin webbsida, då främst för räckvidden hos detta 
medium.  
 
Smith (1998), Dimick (2001) samt Emerick (1996) skriver att det är viktigt att marknads-
föra företagets webbsida på allt ifrån förpackningar till säljmaterial. Smith (1998) och 
Dimick (2001) berättar att detta kan ske via infogning av webbadressen på visitkort, bro-
schyrer, brevhuvuden, företagscheckar, fakturor, kvittenser, vykort och försättsblad till 
fax. De valda företagen anser det inte nödvändigt att infoga webbadressen på samtliga 
trycksaker. Företagen har webbadressen infogad på sina visitkort, medan de andra alter-
nativen förekom i varierande utsträckning. Netgateway (2000) skriver att webcards är ett 
alternativ till traditionella visitkort och lämpar sig när företag vill göra kunden medveten 
om webbsidan. Ingen av de utvalda företagen nyttjar webcards i sin marknadsföring.  
 
Teknikens Hus har inte webbadressen med på kontaktpresentartiklar. Sweeney (2000) 
skriver att marknadsföring av företagets webbsida lämpar sig på kontaktpresentartiklar 
och andra föremål relaterade till företaget. I viss mån använder sig Piteå-Tidningen av 
denna form av marknadsföring.  
 
Jakobsson (1998) skriver att direkt reklam gör det möjligt för företag att anpassa budskap 
till enskilda individer. Detta har Teknikens Hus och Piteå-Tidningen provat på. Dimick 
(2001) hävdar att direkt reklam ofta är ett dyrt sätt att marknadsföra företagets webbsida 
på men lockar förmodligen till sig många besökare. Det framgår inte av intervjuerna hu-
ruvida detta sätt är dyrt eller om det lockar många besökare till webbsidan. Emerick 
(1996) skriver att marknadsföring av företagens webbsida även kan ske genom att an-
vända sig av publicitet för att få sin målmarknad att besöka webbsidan. Ingen av de be-
sökta företagen nyttjar detta. I telefonkatalogen, i företags logotyp, i telefonsvararmed-
delande samt vid muntlig kontakt med kunden bör företagets webbadress infogas. Webb-
adressen till samtliga företag återfinns i telefonkatalogen, webbadressen har dock inte in-
fogats i någon av de utvalda företagens logotyper. Webbadressen förekommer i 
Teknikens Hus telefonsvararmeddelande. De intervjuade företagen nämner i olika ut-
sträckning webbadressen i muntlig kommunikation med kunder.  
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5.1.2 On-line 
 
TABELL 5.2. Marknadsföring av företagens webbsida on-line 
 

 Teknikens Hus Piteå-Tidningen 
Annonsering på andras webbsidor  X 
Diskussionsgrupper och on-line forum   
Sökmotorer X X 
E-post X X 

 
Piteå-Tidningen har provat på att annonsera på andra företags webbsidor. Höij, Lones och 
Stjärne (1996) framhåller att det är vanligt att företag har ömsesidig annonsering på var-
andras webbsidor. Piteå-Tidningen har tagit tillvara på denna möjlighet när de har haft 
utbyte med till exempel Festspelen i Piteå. Att annonsera på andras webbsidor varierar 
mycket i kostnad men är ofta billigare än de traditionella kommunikationsmedierna, me-
nar Jäger och Winberg (1996). Höij, Lones och Stjärne (1996) skriver att många företag 
låter andra företag annonsera gratis på företagets webbsidor för att kunna hålla ett diskret 
öga på hur konkurrenterna utför sin strategi för att få uppmärksamhet. Detta har varken 
Piteå-Tidningen eller Teknikens Hus tagit tillvara på. Piteå-Tidningen tar betalt av alla 
som vill ha en banner på webbsidan.  
 
Enligt Bock och Senné (1996) är diskussionsgrupper och on-line forum ett bra sätt att 
samla in idéer och information på samt två utmärkta möjligheter för företag att marknads-
föra sin webbsida. Användandet av diskussionsgrupper är ännu inte så utbrett, enligt 
Höij, Lones och Stjärne (1996). Detta stämmer överens med empirin då ingen av de in-
tervjuade företagen använder sig av diskussionsgrupper eller on-line forum när de mark-
nadsför företagets webbsida. Dock har Piteå-Tidningen själva ett on-line forum på webb-
sidan. 
 
Hofacker (2001) lyfter fram att det är viktigt för företag att lägga in rätt sökord i sökmo-
torer för att kunden ska ha chans att hitta rätt. Samtliga intervjuade företag finns med på 
de flesta sökmotorerna under många ämnesrelaterade sökord. Sökmotorspositionering 
syftar, menar Wilmarsgård (1999), till att placera ett företags webbplats på så bra placer-
ingar som möjligt. Agerman (1999) påpekar att köp av vissa sökord är ett sätt som gör att 
företaget får en exponering högre upp på träfflistan. Ingen av de undersökta företagen 
betalar för sin sökmotorpositionering.  
 
Sweeney (2000) menar att det är viktigt att bifoga företagets webbadress på all utgående 
e-post. Det enklaste sättet är, enligt Stewart (2001), att göra detta på är att skapa en stan-
dardiserad signatur som automatiskt bifogas på all utgående e-post. Teknikens Hus och 
Piteå-Tidningen använder sig av denna möjlighet.  
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5.2 Fallstudieanalys av andra forskningsfrågan 
 
Den andra forskningsfrågan lyder: ”Hur används de olika verktygen i marknadskommu-
nikationen via webben?” Vi kommer här att analysera de svar som erhållits från respon-
denterna med den teori som inkluderats för att kunna svara på forskningsfrågan. Tabell 
5.3 visar vilka kommunikationsverktyg företagen använder via webbsidan. 
 
TABELL 5.3. Kommunikationsverktyg på webben 
 

 Teknikens Hus Piteå-Tidningen 
E-post X X 

E-postlistor X  
Autobesvarare   
FAQ X  
Chat  X 
Diskussionsgrupper och on-line forum  X 
Push-teknologi   

 
Enligt Pickton och Broderick (2001) samt Hedman och Pappinen (1999) är e-post både 
det viktigaste och vanligaste kommunikationsverktyget på webben. Teknikens Hus an-
vänder e-post främst till att skicka ut erbjudanden till och förhandla med kunder. Piteå-
Tidningen använder e-post främst för att sända och ta emot information. Samtliga företag 
anser att e-post är ett viktigt kommunikationsverktyg. E-post ersätter de traditionella 
verktygen såsom fax, vanlig post och telefon hos samtliga företag. Enligt Smith och 
Catlano (1998) bör all e-post från kunder besvaras inom 24 timmars arbetstid. Denna re-
kommendation följer samtliga intervjuade företag, då de svarar om möjligt omgående.  
 
Teknikens Hus är det enda av våra intervjuade företag som använde sig av en e-postlista. 
Genom användningen av e-postlistor blir kunden regelbundet påmind om företagets exi-
stens utan att behöva besöka webbsidan, skriver Smith och Catlano (1998). Teknikens 
Hus finner e-postlistan användbar för löpande utskick till de som prenumererar på listan 
och underlättar den regelbundna kommunikationen via e-post.  
 
Höij, Lones och Stjärne (1996) har sett att chatten uppfattas som ett underhållningsme-
dium, vilket kan vara anledningen till att företag tvekar att införa chat på sin webbsida. 
Piteå-Tidningen är det enda av de intervjuade företagen som erbjuder chat på webbsidan. 
Chat är något som främst används av unga Internetanvändare, skriver Hofacker (2001). 
Detta påstående håller Piteå-Tidningen med om eftersom flertalet av användarna av detta 
verktyg är av den yngre generationen.  
 
Piteå-Tidningen är det enda av de intervjuade företagen vars webbsida innehåller en dis-
kussionsgrupp. Hedman och Pappinen (1999) beskriver att på en diskussionsgrupp går 
det att läsa vad andra har skrivit samt sätta upp egna meddelanden. Piteå-Tidningen an-
vänder sitt on-line forum till att läsa vad deras besökare diskuterar om och på sätt finna 
intressanta artikeluppslag.  
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Av de intervjuade företagen är det endast Teknikens Hus som har en avdelning där kun-
dernas frågor och företagets svar är listat, frågorna berör dock endast de olika forsknings-
områdena och inte företagets övriga verksamhet. Rheingold (1994) skriver att företag 
underlättar den löpande e-postkommunikationen med kunden och ger denne snabba svar 
om de har en sektion avsatt till FAQ. Ingen av de intervjuade företagen har observerat de 
fördelar som kommer med FAQ vid marknadskommunikation via webben.  
 
Ingen av de intervjuade företagen använder sig av push-teknologi för att kommunicera 
med sina kunder. Smith (1998) skriver att push-teknologi är när företag ”pushar” in mate-
rial på mottagarens sida utan att denne behöver vara delaktig.  
 

5.3 Fallstudieanalys av tredje forskningsfrågan 
 
Den tredje forskningsfrågan lyder: ”Hur används påverkansmixen i marknadskommuni-
kationen via webben?” Vi kommer här att analysera de svar som erhållits från respon-
denterna med den teori som inkluderats för att kunna svara på forskningsfrågan. Tabell 
5.4 visar vilka påverkansmetoder företagen använder eller har använt.  
 
TABELL 5.4. Påverkansmixen på webben 
 

 Teknikens Hus Piteå-Tidningen 
Sales promotion   

Annonsering  X 
Public relations   
Direct marketing X  

 
Perry och Bodkin (2000) skriver att webbsidor kan användas till att förmedla kuponger, 
rabatter, premier och speciella erbjudanden, varuprover, on-line demonstrationer, täv-
lingar och spel till kunden. Teknikens Hus och Piteå-Tidningen har ingen sales promotion 
på webbsidan.  
 
Inget av de intervjuade företagen använder sig av annonsering på webben för tillfället. 
Annonsering via webben används, enligt Smith och Catlano (1998), till att attrahera po-
tentiella kunder. Detta har Piteå-Tidningen tagit till vara på men endast vid speciella till-
fällen såsom mässor. Piteå-Tidningen använder sig av ömsesidig annonsering med andra 
företag. Enligt Pickton och Broderick (2001) är annonsering via webben billigt och kan 
ske antingen på företagets egen webbsida eller på ett annat företags webbsida. Piteå-
Tidningen är det enda av de intervjuade företagen som annonserar webbadressen på den 
egna webbsidan. 
 
Exempel på public relations via webben är notiser om nya produkter, företagsrapporter, 
finansiell information och distribution av pressmeddelanden, skriver Pickton och 
Brodrick (2001). Public relations kan, enligt Perry och Bodkin (2000), även innefatta 
föredrag, utbildningsprogram, investeringsinformation och lobbying. Ingen av de inter-
vjuade företagen använde sig dock av denna form av påverkan.  
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Perry och Bodkin (2000) skriver att direct marketing innefattar att företag kan låta sina 
kunder handla produkter on-line och även kunna ge kundservice som till exempelvis 
efterköpskommunikation, köpstatistik, produktanvändning och leverans. Hos Teknikens 
Hus har kunder möjlighet att handla produkter on-line. Teknikens Hus erbjuder också 
både förberedning och utvärdering via sin webbsida, detta främst för skolklasser. Genom 
direct marketing kan företag, enligt Kahn (utan år), bifoga varuprov, kuponger och ra-
batter. Han fortsätter med att företag ges möjligheten att skräddarsy erbjudanden för att 
passa en specifik målgrupp. Detta har ingen av de intervjuade företagen tagit till vara på.  
 

5.4 Korsanalys  
 
Korsanalysen nedan kommer även att innefatta data från de intervjuade företagen i upp-
satsen skriven av Lidman och Persson (2001). I denna del kommer det visa sig att de fö-
retag som författaren till denna uppsats intervjuat hör till de så kallande aktiva företagen 
då dessa använder sin webbsida i större utsträckning än de passiva och reaktiva företagen. 
De aktiva företagen är därför Piteå-Tidningen och Teknikens Hus medan det reaktiva 
företaget är Studio Zacks och de passiva företagen är FuruMagasinet och Müller & 
Müller. 
 
5.4.1 Korsanalys av första forskningsfrågan 
 
Här kommer de erhållna svaren från våra fallstudier att jämföras gällande första forsk-
ningsfrågan som lyder: ”Hur gör företag för att få sin webbsida uppmärksammad?” Först 
behandlas marknadsföringen av företagets webbsida off-line och sedan marknadsföringen 
av företagets webbsida on-line. Tabell 5.5 och 5.6 redovisar svaren från samtliga respon-
denter. 
 
Off-line 
 
TABELL 5.5. Korsanalys över marknadsföring av företagets webbsida off-line 
 

 FuruMagasinet Müller & Müller 
 

Studio 
Zacks 

Teknikens 
Hus 

Piteå-
Tidningen 

Tidningsannonsering X X X X X 
TV X  X X  
Radio   X  X 
Utomhusreklam X   X X 
Trycksaker X X X X X 
Kontaktpresentartiklar 
och dylikt 

X  X  X 

Direkt reklam  X X X X 
Publicitet      
Muntligt X X X X X 
Logotypen      
Telefonsvars- 
meddelande 

  X X  

Telefonkatalogen X X X X X 
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De intervjuade företagen marknadsför webbadressen med jämna mellanrum med hjälp av 
tidningsannonser. Samtliga företag ser det som en självklarhet att alltid inkludera webb-
adressen i tidningsannonseringen för att kunden ska ha möjlighet att ta del av den ytterli-
gare informationen som finns tillgänglig on-line. Teknikens Hus är det enda av de inter-
vjuade företagen som inte alltid infogar webbadressen i sin tidningsannonsering, skälet de 
gav var att det inte fanns nog med utrymme och att de inte tror att företagets målgrupp 
använder sig av webben i någon stor utsträckning.  
 
Alla de intervjuade företagen förutom Piteå-Tidningen och Müller & Müller har tidigare 
använt sig av TV-reklam i sin marknadsföring av webbsidan. Möjligheten att använda sig 
av radioreklam har endast Studio Zacks och Piteå-Tidningen uppmärksammat och ge-
nomfört alternativt genomför.  
 
FuruMagasinet, Teknikens Hus och Piteå-Tidningen var de intervjuade företag som nytt-
jar utomhusreklam. FuruMagasinet och Piteå-Tidningen har gemensamt att de båda två 
skyltar sin webbadress på taxibilar, FuruMagasinet har även webbadressen på en utställ-
ningssläpvagn som placeras på noga utvalda ställen centralt i Piteå. Teknikens Hus är det 
enda av de intervjuade företagen som använder affischering och annonsering på elektro-
nisk display. 
 
Samtliga intervjuade företag infogar webbadressen på trycksaker men ingen ser det nöd-
vändigt att göra detta på alla trycksaker, alla de intervjuade företagen eniga om att webb-
adressen bör infogas på visitkort. FuruMagasinet, Studio Zacks och Piteå-Tidningen in-
kluderar webbadressen på kontaktpresentartiklar och andra föremål relaterade till företa-
get.  
 
Alla de intervjuade företagen utom FuruMagasinet nyttjar möjligheten med direkt re-
klam, nämligen att kunna anpassa innehållet i marknadsföringen till individuella kund-
behov och inkludera webbadressen i dessa utskick. Ingen av de besökta företagen använ-
der sig av publicitet i någon större omfattning. Samtliga företag nämner webbadressen i 
den muntliga kommunikationen med kunden och i telefonkatalogen. Ingen av de utvalda 
företagen har övervägt att infoga webbadressen i företagets logotyp. Både hos Teknikens 
Hus och hos Studio Zacks har webbadressen talats in i telefonsvararmeddelandet. Hos 
Teknkens Hus endast när det finns utrymme på bandet för detta. 
 
On-line 
 
TABELL 5.6. Korsanalys över marknadsföring av företagets webbsida on-line 
 

 FuruMagasinet Müller & Müller 
 

Studio 
Zacks 

Teknikens 
Hus 

Piteå-
Tidningen 

Annonsering på and-
ras webbsidor 

X  X  X 

Diskussionsgrupper 
och on-line forum 

     

Sökmotorer X X X X X 
E-post    X X 
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FuruMagasinet, Piteå-Tidningen och Studio Zacks har alla annonserat på andra företags 
webbsidor. Det är dock endast Studio Zacks och Piteå-Tidningen som låter andra företag 
annonsera på den egna webbsidan. Piteå-Tidningen tar betalt för att lägga ut annonser på 
webbsidan medan Studio Zacks erbjuder detta gratis för deras leverantörer. Inget av de 
utvalda företagen har aktivt placerat sig på en specifik sökmotor, detta har oftast skett 
automatiskt utan företagens inblandning eller ekonomiska belastning. Samtliga företag 
går att nås via många olika ämnesspecifika sökord.  
 
5.4.2 Korsanalys av andra forskningsfrågan 
 
Här kommer de erhållna svaren från våra fallstudier att jämföras gällande andra forsk-
ningsfrågan som lyder: ”Hur används de olika verktygen i marknadskommunikationen 
via webben?” Tabell 5.7 nedan redovisar erhållen data från samtliga respondenter gäl-
lande de verktyg som används i marknadskommunikationen via webben. 
 
TABELL 5.7 Korsanalys över verktygen som används i marknadskommunikationen via 
webben 
 

 FuruMagasinet Müller & Müller 
 

Studio 
Zacks 

Teknikens 
Hus 

Piteå-
Tidningen 

E-post X X X X X 

E-postlistor    X  
Autobesvarare      
FAQ    X  
Chat     X 
Diskussionsgrupper och 
on-line forum 

    X 

Push-teknologi      

 
Alla de besökta företagen innehar en e-postfunktion som för dem är av yttersta betydelse 
i kommunikationen med kunden. Alla de intervjuade företagen, utom FuruMagasinet, an-
ser att detta verktyg antingen helt eller i stor skala ersätter sedvanliga kommunikations-
verktyg. Alla företagen eftersträvar att besvara inkommande e-postmeddelanden inom 24 
arbetstimmar.  
 
5.4.3 Korsanalys av tredje forskningsfrågan 
 
Här kommer de erhållna svaren från våra fallstudier att jämföras gällande tredje forsk-
ningsfrågan som lyder: “Hur används påverkansmixen i marknadskommunikationen via 
webben?” Tabell 5.8 nedan redovisar erhållen data från samtliga respondenter gällande 
påverkansmixens användning i marknadskommunikationen via webben. X markerar att 
företagen använder eller har använt denna påverkansmetod.  
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TABELL 5.8. Korsanalys över påverkansmixens användning i marknadskommunikatio-
nen via webben 
 

 FuruMagasinet Müller & Müller 
 

Studio 
Zacks 

Teknikens 
Hus 

Piteå-
Tidningen 

Sales promotion X  X   

Annonsering X  X  X 
Public relations      
Direct marketing X   X  

 
Vid speciella tillfällen såsom mässor annonserar Studio Zacks, FuruMagasinet och Piteå-
Tidningen på andra företags webbsidor. Av de besökta företagen är det endast Piteå-
Tidningen som använder sig av ömsesidig annonsering, företaget annonserar även sin 
webbadress på den egna webbsidan. Kunder som besöker Teknikens Hus och 
FuruMagasinets webbsidor har möjlighet att beställa varor direkt via webben. Teknikens 
Hus erbjuder dessutom skolklasser förberedning och utvärdering av sina besök hos före-
taget via webbsidan. Inget av de intervjuade företagen erbjuder sina kunder varuprover, 
kuponger eller rabatter genom direct marketing. 
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6. SLUTSATSER 
 
Vi kommer här nedan att dra slutsatser utifrån data vi samlat in och analysen vi genom-
fört. Slutsatserna bygger på de tre forskningsfrågorna som ställdes upp i vårt första ka-
pitel. Slutsatsen kommer även att inkludera data från de intervjuade företagen i uppsat-
sen skriven av Lidman och Persson (2001). Kapitlet avslutas med att vi ger rekommen-
dationer till fortsatt forskning. 
 

6.1 Hur gör företag för att få sin webbsida uppmärksammad? 
 
6.1.1 Off-line 
 
Utifrån denna undersökning finner vi att marknadsföringen av ett företags webbsida off-
line är av stor betydelse om det vill ha besökare till webbsidan. För företag är det av stor 
vikt att webbsidan marknadsförs tätt tillsammans med den traditionella marknadsfö-
ringen, eftersom detta inte kostar företaget något extra. Samtliga intervjuade företag 
marknadsför sin webbsida via tidningsannonser, trycksaker, muntligt och i telefon-
katalogen. Vi har kommit fram till att anledningen till att just dessa är de mest använda 
kanalerna är att de når en stor publik till en rimlig kostnad. På grund av att TV, radio och 
utomhusreklam på pelare ofta är rikstäckande och därmed kostsamma är de inte alternativ 
för små och medelstora företag att använda vid marknadsföring av webbsidan. Utifrån 
våra intervjuer har vi uppmärksammat att företagen väldigt sällan inkluderar webb-
adressen på kontaktpresentartiklar, andra relaterade föremål och logotypen. Detta kan 
bero på att företagen inte insett att en infogad webbadress innebär många positiva för-
delar när företag vill öka medvetenheten om webbsidan. Vi har sett att de intervjuade fö-
retagens användning av direkt reklam stadigt har avtagit. Detta på grund av att direkt re-
klam mest troligt kommer att minska i betydelse inom ett par år med tanke på det ökande 
miljötänkandet och ogillandet från många kunder. Inget av de intervjuade företagen an-
vänder sig av publicitet för att få webbsidan uppmärksammad. Detta beror enligt oss på 
att många företag fortfarande ser på webbsidan och det fysiska företaget som två skilda 
saker. De vill hellre satsa energin som krävs för att få möjligheten att bli positivt upp-
märksammad på det fysiska företaget. Vi anser att det är konstigt att inte fler av de inter-
vjuade företagen infogar webbadressen i sina telefonsvararmeddelanden eftersom detta 
inte kostar något extra. Det vi fann i vår undersökning är att marknadsföring off-line till 
stor del används av samtliga företag men i varierande grad. Att vissa företag har brist-
fällig marknadsföring av webbsidan off-line kan till stor del bero på avsaknad av ekono-
miska resurser. En annan anledning till att marknadsföringen off-line kan vara bristfällig 
är att webbsidan i flera av de intervjuade företagen endast ses som ett komplement till 
mer traditionella kommunikationsverktyg såsom telefon och muntlig kommunikation 
med kunden. 
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6.1.2. On-line 
 
Det vi sett i vår undersökning är att on-line marknadsföring inte används i så stor ut-
sträckning. Generellt sett verkar inte företag förstå vikten av att marknadsföra webbsidan 
on-line. Vi har funnit att de företag som vi intervjuat har stora brister när det gäller an-
nonsering på andra företags webbsidor. Anledningen till detta är att annonsering på and-
ras webbsidor är dyrt och har till synes liten genomslagskraft. Vi har sett att inget företag 
är med i någon diskussionsgrupp eller något on-line forum. Eftersom att det inte kostar 
någonting att delta i diskussionsgrupper förutom den tid som tas i anspråk borde företag 
använda sig mer av detta.  
 
Alla de intervjuade företagen är med på olika sökmotorer på Internet men det verkar inte 
som att de har gjort någon större ansträngning för att finnas med på dessa. Vi kunde inte 
se att något av de intervjuade företagen köpt sökord för att åstadkomma en högre placer-
ing på träfflistan, detta anser vi skulle kunna vara ett effektivt sätt att locka besökare till 
webbsidan på. Att bifoga en signatur med webbadressen på all utgående e-post är något 
som alla företag bör ta tillvara på eftersom detta är gratis, därför anser vi det egendomligt 
att inte samtliga intervjuade företag använder sig av detta. Att vissa företag har bristfällig 
marknadsföring av webbsidan on-line kan till stor del bero på avsaknad av ekonomiska 
resurser samt att det är svårt att veta hur väl en marknadsföringskampanj on-line fungerar 
och vilken genomslagskraft den har. 
 

6.2 Hur används de olika verktygen i marknadskommunikationen via 
webben? 
 
Det finns många verktyg på webben som företag kan använda för att kommunicera med 
kunden. I vår undersökning har vi funnit att det vanligaste och mest betydelsefulla verk-
tyget är e-post. Detta beror mest troligen på att detta verktyg är det äldsta och har ryktet 
av sig att vara ett tillförlitligt kommunikationsmedel. E-post har visat sig vara grund-
läggande för den minsta såväl som den största affärsverksamheten. Många av de andra 
webbaserade kommunikationsverktygen är baserade på e-post som exempelvis e-post-
listor och autobesvarare. Att e-post är mycket använt hos företag tror vi också beror på att 
kunderna nu för tiden även har datorer hemma och gärna använder sig av e-post på 
samma sätt som de förut använde sig av telefon och vanlig post. Vi har även funnit att e-
post till stor del ersatt fax, telefon och vanlig post hos de intervjuade företagen, detta be-
ror mest troligt på det ökade miljötänkandet och att e-post effektiviserar det administra-
tiva arbetet.  
 
Av de intervjuade företagen var det de aktiva företagen som använde sig av andra verktyg 
än e-post. Detta tror vi beror på att dessa företag har tillgång till webbmasters inom före-
taget som sköter uppdateringar löpande och utbyggnad av webbsidan. Vi antar att dessa 
företag har större ekonomiska resurser än de övriga intervjuade företagen och därmed 
möjligheten att satsa medel på denna utbyggnad. Vi har sett att de utvalda verktygen i 
denna uppsats är mycket användbara medan de mindre representerade verktygen troligen 
kommer att bli mer självklara inom några år. Flertalet av de intervjuade företagen är 
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medvetna om möjligheterna men tycker att steget är för stort och inte alla gånger relevant 
för verksamheten för tillfället. Vi anser också att det bland de passiva och reaktiva företa-
gen vore överflödigt att lägga ner tid och ansträngning på att utveckla alltför många 
verktyg på webbsidan. Detta har också mycket att göra med vad företagets kunder efter-
frågar. Även fast möjligheterna är många finns det i många branscher inget behov av 
denna form av framåttänkande än. 
 

6.3 Hur används påverkansmixen i marknadskommunikationen via 
webben? 
 
När det gäller påverkansmixens användning i marknadskommunikationen via webben 
fann vi att de passiva och reaktiva företagen verkar ha lite kunskap och intresse för hur 
man kan använda webbsidan när det gäller påverkan. Två av de intervjuade företagen an-
sågs sig ha sales promotion via webben. Vi anser däremot att ett av dessa företag inte ut-
nyttjar webbens sales promotions möjlighet. De erbjuder inget extra genom webbsidan, 
utan upprepar endast det som redan finns som en del av marknadsföringen off-line. Fler-
talet av de intervjuade företagen har använt sig av annonsering, men för närvarande så 
syns ingen tendens till att något utav företagen prioriterar en vidareutveckling inom om-
rådet. Public relations on-line är något som ingen av de utvalda företagen verkar ha 
åstadkommit och heller inget de planerar att börja med. Två av de företag som intervjua-
des har on-line shopping men det verkar inte ha något större värde för företag att ha 
denna funktion.  
 
Vi ser att utvecklingen inom påverkansmixen on-line inte har hunnit långt. Vi har heller 
inte märkt av någon skillnad mellan de olika graderna av webbsidans användning inom 
detta område. Flertalet av de intervjuade företagen har webbsidan endast i informations-
syfte, detta är mest troligt en anledning till varför de inte satsar på påverkan on-line. Före-
tagen har inte insett vilket viktigt marknadsföringsverktyg webbsidan är. Anledningen till 
varför företagen är tveksamma kan vara att de tror att man måste välja antingen on-line 
eller off-line och inte inser att webben inte behöver ersätta utan kan istället stödja de 
traditionella påverkansmetoderna. Utifrån denna diskussion kan vi förutspå att det inte 
kommer att ske någon förändring inom den nära föreliggande framtiden när det gäller 
företagens satsningar på påverkan via webben. 
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6.4 Teoretiskt bidrag och rekommendationer till fortsatt forskning 
 
Vi anser att det viktigaste teoretiska bidraget denna uppsats har tillfört är att små företag 
inte har samma möjlighet att konkurrera på samma villkor med stora företag. Detta är 
alltså motsatsen till vad teorin säger. Trots att webben erbjuder biligare marknadsförings-
åtgärder krävs ändå ett visst engagemang och kapitalinsats som endast större företag har 
råd med. Det är därför angeläget att se om vårt bidrag även stämmer i andra delar av lan-
det. Andra rekommendationer vi vill ge till fortsatt forskning är att granska: 
 
 samma undersökning på internationella företag 
 samma undersökning på stora företag 
 samma undersökning på företag som endast är verksamma on-line 
 hur företag gör för att få kunden att besöka webbsidan igen. 
 varför webbsidor innehåller så lite av de verktyg som kunden kan tänkas efterfråga 
 hur kommunikationsverktygens effektivitet mäts. 
 etikett på Internet 

.
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Direkt observation 
 
Vi studerade företagens webbsidor innan insamlandet av empiriska data för att kunna 
göra oss en bedömning av hur mycket företagen använder sin webbsida. De kriterier vi 
använde oss av för att göra detta urval var vilka verktyg som finns med och om webbsi-
dan uppdaterades. Vi har med hjälp av Jakobsson (1998, s 33) delat upp företagen i tre 
kategorier; passiva, reaktiva och aktiva. 

TABELL A. Webbsidans verktyg 

 
Verktyg Passiva Reaktiva Aktiva 

E-post X X X 
E-postlistor   X 
Autobesvarare    
FAQ    
Chat   X 
Diskussionsgrupp och on-line forum   X 
Push-teknologi    
Webcastning    

 
Passiva företag har vi valt att definiera annorlunda jämfört med Jakobsson (1998, s 33). 
Han skriver att passiva företag är de som inte har någon närvaro på webben medan vi ser 
att dessa företag har webbsidor som är dåligt uppdaterade men innehar en e-postfunktion.  
 
Reaktiva företag har, enligt Jakobsson, en webbsida som de har upprättat av den anled-
ningen att deras konkurrenter också har gjort det. Han beskriver vidare att reaktiva före-
tag använder webbsidan till att svara på förfrågningar och som ett medel att föra ut in-
formation genom. Med hjälp av Jakobssons beskrivning har vi definierat reaktiva företag 
som de som använder sig av e-post och har en relativt uppdaterad webbsida. 
 
Enligt Jakobsson nyttjar aktiva företag alla möjligheter som webben kan erbjuda för att 
tillföra värde till företaget. Dessa aktiva företag, förklarar Jakobsson, förstår hur man kan 
använda sig av den information kunderna lämnar ut om sig själva och har datasystem som 
är lämpade för detta. Med aktiva företag de företag som regelbundet uppdaterar hemsidan 
och innehar fler verktyg än e-post. Ett exempel kan vara de verktyg som är markerade i 
tabellen A ovan. 
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Intervjuguide 
 
Frågor om företaget 
Företagets namn 
Respondentens namn  
Respondentens titel 
Hur många år har respondenten jobbat inom detta företag?  
Vilket är företagets affärsidé? 
När grundades företaget? 
Hur många anställda har företaget? 
 
 
Frågor om företagets webbsida 
Företagets webbadress/domännamn?  
När upprättades Eran webbsida? 
Av vilken anledning upprättades Er webbsida? 
Uppdaterar ni webbsidan? 

- I sådana fall hur ofta? 
- Sker detta av någon inom eller utanför företaget? 
 

Hur gör företag för att få sin webbsida uppmärksammad av kunden? 
 
Off-line marknadsföring 
 
Annonsering i tidningar  
Marknadsför ni företagets webbadress i tidningar? 
 
TV 
Marknadsför ni företagets webbadress i TV? 
 
Radio 
Marknadsför ni företagets webbadress i radio? 
 
Utomhusreklam 
Marknadsför ni företagets webbadress i utomhusreklam? 
 
Trycksaker 
Marknadsför ni företagets webbadress i trycksaker? 
 
 Brevhuvuden? 
 Visitkort? 
 Kvittenser? 
 Fakturor? 
 Broschyrer? 
 Företagscheckar? 
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 Vykort? 
 Fax försättsblad? 
 Webcards? 
 Förpackningar?  
 Annat? 

 
Kontaktpresentartiklar och dylikt 
Marknadsför ni företagets webbadress via promotionmaterial? 
 
 Pennor? 
 Nyckelringar? 
 Paraplyn? 
 Musmattor? 
 Kläder? 
 Fordon? 
 Gratis varuprover?  
 Annat? 

 
Direkt reklam 
Marknadsför ni företagets webbadress via direkt reklam? 
 
Publicitet 
Försöker ni ha en relation till media för att få publicitet om er webbsida? 
 
Andra sätt off-line 
Marknadsför ni företagets webbadress via andra sätt, off-line? 
 
 Muntligt? 
 Logotypen? 
 Telefonsvararmeddelandesvarsmeddelande? 
 Telefonkatalogen? 

 
On-line marknadsföring 
 
Annonsera på andra företags webbsidor 
Annonserar ni på andras webbsidor? 
Använder sig företaget av banners? 

- Är de klickbara eller inte? 
 
Diskussionsgrupper/Forum 
Har företaget diskussionsgrupper/forum på webbsidan? 
Marknadsför ni Er webbsida via diskussionsgrupper/forum? 
 
Informera söktjänster 
I vilka sökverktyg finns webbsidan registrerad? 
Vilka sökord använder besökarna i de olika sökmotorerna för att hitta till er webbplats?  
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Andra sätt, on-line 
Marknadsför ni företagets webbadress via andra sätt, on-line? 
 
 E-mail? 
 ICQ? 

 
Användningen av de olika verktygen i marknadskommunikationen via 
webben 
 
E-post 
Använder företaget e-post i marknadskommunikationen? 
Hur använder ni er av e-post i er verksamhet? 
Hur betydelsefull är denna funktion för er?  
Hur lång tid i genomsnitt tar det från att ni mottagit en förfrågan från kund via e-mail till 
dess att kunden får svar? 
 
E-postlistor/ Mailingslistor/ Sändlistor 
Använder företaget e-postlistor i marknadskommunikationen? 
Hur använder ni er av e-postlistor i er verksamhet? 
Hur betydelsefull är denna funktion för er?  
 
Autobesvarare 
Använder företaget autobesvarare i marknadskommunikationen? 
Hur använder ni er av autobesvarare i er verksamhet? 
Hur betydelsefull är denna funktion för er?  
 
FAQ 
Använder företaget FAQ i marknadskommunikationen? 
Hur använder ni er av FAQ i er verksamhet? 
Hur betydelsefull är denna funktion för er?  
 
Chat 
Använder företaget chat i marknadskommunikationen? 
Hur använder ni er av chat i er verksamhet? 
Hur betydelsefull är denna funktion för er?  
 
Diskussionsgrupper /Forum /Newsgroups/ Elektronisk anslagstavla 
Använder företaget diskussionsgrupper i marknadskommunikationen? 
Hur använder ni er av diskussionsgrupper i er verksamhet? 
Hur betydelsefull är denna funktion för er?  
 
Push-teknologi 
Använder företaget sig av push-teknologi i marknadskommunikationen? 
Hur använder ni er av push-teknologi i er verksamhet? 
Hur betydelsefull är denna funktion för er?  
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Har ni funderat på att utveckla några andra verktyg? 
 
Påverkansmixen användning i marknadskommunikationen via 
webben 
 
Sales promotion 
Använder företaget sig av sales promotion i marknadskommunikationen via webben? 
 Varuprover? 
 Kuponger? 

I sådan fall, hur? 
 
Annonsering 
Använder företaget sig av annonsering i marknadskommunikationen via webben? 
 Annonsera på andras webbsidor? 

 - Banners? 
I sådan fall, hur? 
 
Public relations 
Använder företaget sig av public relations i marknadskommunikationen via webben? 
 Notiser om nya produkter? 
 Kvartalsrapporter? 
 Publicitet? 

I sådan fall, hur? 
 
Direkt marketing 
Använder företaget sig av direkt marketing i marknadskommunikationen via webben? 
 Kundservice? 
 Efterköpskommunikation? 

I sådan fall, hur? 
 
Vill du tillägga något? 
 
Vill du ha något sekretessbelagt? 
 
 


