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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar de förväntningar mikroföretag inom turismbranschen har på 

sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. Mikroföretag har inte alltid samma 

marknadsföringsresurser eller förutsättningar som större företag har att marknadsföra sig. 

För mikroföretag kan sociala medier vara ett bra komplement för att visa sig då tekniken 

är relativt enkel men också lättillgänglig. Sociala medier kan hjälpa mikroföretag inom 

turismnäringen att öka sina möjligheter att nå till kunder på ett mer kostnadsfritt sätt.  

I denna studie valdes tre mikroföretag inom turismsektorn för att studera syftet. 

Representanterna från dessa företag intervjuades om deras användning, publicering och 

betydelse av sociala medier. En innehållsanalys har även gjorts där en analys av 

företagens sociala medier gjordes och en litteraturgenomgång för att se vilka 

marknadsföringsmöjligheter sociala medier kan ge för mikroföretag.  

Resultatet av studien visar att dessa tre mikroföretagen förstår att sociala medier är ett 

viktigt verktyg för dem när det gäller marknadsföring. Att deras förväntningar på 

användandet av sociala medier är att det är lättillgängligt, enkelt att använda och 

kostnadseffektivt på grund av att de har få resurser till att lägga på marknadsföring. Dock 

framförallt också att det är enkelt att nå ut till potentiella kunder än med traditionell 

marknadsföring.  

Nyckelord: Digital marknadsföring, sociala medier, mikroföretag, turism 

 

 

  



 

 

Abstract 

This paper deals with the expectations of microenterprises in the tourism industry on 

social media as a marketing tool. Micro companies do not always have the same 

marketing resources or conditions that larger companies have to market themselves. For 

microenterprises, social media can be a good complement to prove itself as the technology 

is relatively simple but also easily accessible. Social media can help microbusinesses in 

the tourism industry to increase their opportunities to reach out to customers in a more 

cost-effective way. 

In this study, three micro companies in the tourism sector were selected to study the 

purpose. The representatives of these companies were interviewed about their use, 

publication and importance of social media. A content analysis has also been done where 

an analysis of corporate social media was made and a literature review to see what 

marketing opportunities social media can provide for microenterprises. 

The result of the study shows that these three microenterprises understood that social 

media is an important tool for them when it comes to marketing. That their expectations 

of the use of social media is that it is easily accessible, easy to use and cost-effective 

because they have few resources to put on marketing. However, above all, it is also easy 

to reach out to potential customers than with traditional marketing. 

Keywords: Digital marketing, social media, microenterprise, tourism 
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1 Inledning 

I vår inledning ger vi en bakgrund till de kategorier vi har identifierat i vår studie. 

Därefter går vi vidare med att tydliggöra problemformuleringen innan vi klargör vad 

syftet och vilken frågeställning som ska uppnås i uppsatsen. Vi förklarar även därefter 

de avgränsningar som har gjorts i uppsatsen. I slutet av kapitlet görs en redogörelse för 

vår valda disposition.  

1.1 Bakgrund 

Internet skapades i början av nittiotalet och har efter det etablerades bidragit 

till att både marknadsföringen och kommunikationen inom företag har 

utvecklats. Dock de större förändringarna som skedde var efter en uppdatering 

av Internet som då bytte namn till Web 2.0. Med denna förändring så innebar 

det att det gav nya möjligheter för företag att samverka mellan dem och sina 

kunder. Samtidigt som Web 2.0 utvecklades började även sociala medier att 

växa, vilket innebar att man gick från att endast företag kunde styra webbsidor 

till att även privatpersoner nu kunde vara med och styra. Internet blev lättare 

att använda men också svårare att hänga med i den utveckling som ständigt 

sker, både för företag och privatpersoner. När denna förändring skedde så var 

de sociala nätverken skapade för privatpersoner genom sociala utbyten mellan 

varandra. Dock såg företag detta som en fördel och började sedan att använda 

sig av detta genom att man kunde på ett enkelt sätt kommunicera med sina 

kunder och även komma dem närmare. Genom denna förändring har internet 

lett till att bli en självklar del i vissa personers vardag, både för individer och 

för företag, och det sägs att internet är idag det mest kraftfulla och effektiva 

sättet att nätverka sig på (van Dijck 2013). 

 

Sociala medier har hjälpt till att öppna möjligheter för olika företag att kunna 

kommunicera, synas men också att skapa kundrelationer. Dock har det även 

skapat nya utmaningar för företagen genom förändrade köpbeteenden. Genom 

den teknikutveckling som har skett har det inneburit att det kontaktnät som 
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finns bland människor på Internet kan bestå av hundra-, eller till och med 

tusentals personer som skapar ett positivt rykte mellan dem. Att detta rykte 

mellan dessa personer levererar till att den marknadsföringen företagen har 

gjort via sociala medier gör att företaget blir intressant, så att människor väljer 

på eget initiativ att sprida den information som finns om verksamheten 

(Carlsson 2009). Dock måste företagen se till att denna information som sprids 

är positiv och inte negativ, speciellt för mikroföretag då dessa företag endast 

har tio eller färre anställda och har inte lika stora resurser när det kommer till 

marknadsföring som större företag. Sociala medier för mikroföretag kan här 

vara en möjlighet att kommunicera och synas men kan också bli ett hot. Hoten 

kan kopplas till negativ spridning av rykten och möjligheterna kan vara att 

företagen når ut till många stora grupper av människor. Word of Mouth är en 

marknadsföringskanal som mikroföretag har använt sig av och är en viktig del 

att använda sig av eftersom konsumenterna tar till sig mer av det som “vänner” 

tipsar än traditionell reklam. Genom att använda sig av Word of Mouth leder 

detta till att företaget får en viss image från allmänheten. Att deras image 

beskrivs genom de upplevelser, uppfattningar, intryck och erfarenheter 

människor får om företaget. Image förmedlar förväntningar tillsammans med 

marknadsföring och Word of Mouth. Om mikroföretag har en bra image så 

kommer det att leda till ökade förväntningar och upplevelser hos turisterna 

(Larsson 2008).  

 

Turismen har en stor roll i dagens samhälle och det är den tredje största 

näringen i Sverige. I samband med att interaktionen och kommunikationen 

förändrades till följd av utvecklingen av Web 2.0 så skapades nya möjligheter 

att arbeta med turismen på nya sätt. Sociala medier har en stor roll i samhället 

och det skapar den fantasi och uppfattningar som är en stor del av 

turismupplevelsen när det kommer till innan, under men också efter resan 

(Munar et al. 2013). Konsumtionen av resor ökar ständigt och för att bevara 

semesterkänslan tas foton under upplevelsen som sprids på sociala medier. 
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Genom att tusentals bilder sprids på sociala medier skapar detta associationer 

till andra sinnen och känslor som förknippas med resan. Information om resor 

blir mer tillgänglig på flera sätt än tidigare eftersom internet och sociala medier 

utvecklas. Turismupplevelser, känslor och kunskap delas via sociala medier 

och denna utveckling som sker skapar möjligheter för både turister och företag 

att synas och kommunicera (Munar & Jacobsen 2014). Genom detta så blir det 

viktigt att företag kan tydligt synas på sociala medier för turisterna och deras 

resande, då om man inte syns så finns man inte för kunderna. Upplevelser inom 

turismen i huvudsak kopplas till sociala medier som idag ger möjligheter för 

både företag och konsumenter att dela sina upplevelser i form av bild, film och 

text (Yoo et al. 2011). En turistprodukt går inte att ta på och att den både 

produceras och konsumeras samtidigt. Den kan därför inte upplevas innan den 

har konsumerats och kan heller inte testas innan. Genom detta så gör det att 

det ställs stora krav på företag inom turismindustrin att lyckas visa sina kunder 

på sociala medier vad som erbjuds via bland annat bilder. Den potentiella 

kunden till en turismprodukt måste veta vad denne kommer att få innan den 

konsumerar så att det skapar realistiska förväntningar (Sjöberg 2009). Det går 

inte att förbise hur sociala medier förändrat både marknadsföringen och hur 

människor tar olika beslut när det gäller val av resor.  

1.2 Problemformulering 

I dagsläget använder majoriteten av befolkningen i Sverige sig av sociala 

medier och det har genom detta blivit en stor del av människors vardag. Det är 

inte bara privatpersoner som använder sig av sociala medier utan företag 

använder även dessa kanaler som flitiga verktyg för marknadsföring. Sociala 

medier är ett bra och väletablerat marknadsföringsverktyg som bidrar och ger 

en stor möjlighet för mikroföretag att utöka sina kanaler för produktion av 

turism. Att använda sig av olika kanaler är viktigt för att diskutera, dela med 

sig av, ta del av information och bilder. Det är ett bra marknadsföringsverktyg 

men också bra för att utföra ett arbete enkelt och på ett effektivt sätt, både när 

det kommer till tid och ekonomiskt. Utöver detta så får mikroföretag en mer 
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personlig kontakt med kunderna genom att få se varandras konton och kunna 

ha personliga diskussioner. Mikroföretagen får också ett ökat värde och en mer 

känd image och i sin tur kan det leda till ökat intresse för företaget men också 

att det kan locka fler turister att besöka företaget. Det svåra som uppstår är att 

det hela tiden sker mängder med nya uppdateringar på marknaderna och det 

kan genom detta bli svårt för mikroföretagen att synas. Hela tiden skapas nya 

trender inom branscherna och det kan bli svårt för att mikroföretagen som inte 

har samma ekonomiska resurser att hålla sig uppdaterade vid de nya trenderna. 

Därför kan sociala medier vara ett sätt för mikroföretag att kunna 

kommunicera ut till sina kunder (Munar et al. 2013).  

 

Företag kan välja att utnyttja sociala medier för att kunna skapa värde för sina 

kunder men också för att kunna förbättra sin affärsverksamhet inom företaget 

(Braojos-Gomez et al. 2015). Genom sociala medier kan företag ta del av en 

mängd samlad data från sina kunder men också snabbt och enkelt kunna 

kommunicera med dem. Att använda sig av sociala medier inom företag kan 

det leda till att man öppnar dörrar för den informationsbank som finns på dessa 

kanaler och kan genom detta utforska möjligheterna att kunna utnyttja denna 

information i sin verksamhet. Även att många företag inom bland annat 

turismnäringen har börjat att kommunicera mer via sociala medier så ligger 

oftast problemet i att företaget inte ser den potential som finns med kanalerna 

(Noone et al. 2011). Att företag som väljer att använda sig av sociala medier 

inte reflekterar över vad som sker över dessa kanaler eller den virtuella miljön, 

men också vad dessa kanaler kan ha för betydelse för verksamheten (Leung et 

al. 2013). Mikroföretag har det inte lika lätt att synas som andra företag som 

existerar på marknaden och de har inte heller samma förutsättningar när det 

kommer till marknadsföring som större organisationer har. Sociala medier är 

inte svårt att använda då tekniken är ganska enkel och vad beträffar till 

mikroföretag kan sociala medier vara ett effektivt sätt att marknadsföra sig på 

(Halligan & Shah 2010). Mikroföretag besitter oftast på mindre ekonomiska 
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resurser än större företag och genom detta kan det påverka deras förmåga om 

att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Därför är sociala medier ännu 

viktigare marknadsföringsverktyg för mikroföretag att utnyttja dessa än mot 

större företag (Braojos-Gomez et al. 2015). Sociala medier kan ge 

mikroföretag inom turismnäringen ökade möjligheter att kunna nå ut till sina 

potentiella kunder på ett ganska kostnadsfritt sätt. Samtidigt genom den snabba 

utvecklingen som sker och de krav som ställs av kunderna, så förväntar man 

sig att företagen finns på sociala medier. Vilket leder till att det blir viktigt att 

företagen finns på sociala medier så att de finns där kunderna är (Halligan & 

Shah 2010). 

 

Genom det som har nämnts ovanstående om sociala medier som ett 

marknadsföringsverktyg för företag, så har detta väckt ett intresse att 

undersöka vad för förväntningar mikroföretag har på sociala medier. 

Anledningen till varför mikroföretag har använts i studien är för att de utgör 

den största delen av turismnäringen i Sverige (Grip Röst et al. 2009). Att arbeta 

med sociala medier som ett marknadsföringsverktyg inom stora 

affärsorganisationer är något som har etablerats inom en stor utsträckning. 

Dock så har mikroföretag inte kommit lika långt och ligger därför efter i 

utvecklingen av digital marknadsföring. Anledningen till varför detta har skett 

kan bero på att mikroföretag saknar tid, erfarenhet men också de resurser som 

behövs för att kunna förstå hur arbetet med dessa kanaler kan implementeras 

på bästa sätt inom verksamheten (Shahizan et al. 2015). Avsaknaden av studier 

som behandlar hur mikroföretag kan använda sig av sociala medier för att 

marknadsföra sig och kommunicera ut till sina kunder är stor (Braojos-Gomez 

et al. 2015). I denna undersökning som har gjorts vill därför skribenterna 

berika forskningsområdet som behandlar sociala medier och mikroföretag och 

har valt att undersöka olika mikroföretag inom turismnäringen utifrån ett 

företagsbaserat marknadsföringsperspektiv.  
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1.3 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna uppsatsen är att inventera hur sociala medier kan användas 

som marknadsföringsverktyg för mikroföretag. För att kunna inventera vårt 

syfte kommer följande frågeställning att ställas: 

 

• Vilka förväntningar har mikroföretag på användandet av sociala 

medier som marknadsföringsverktyg? 

1.4 Avgränsning 

1.4.1 Val av informanter 

För att kunna inventera det syftet som studien inriktar sig mot så har vi valt att 

studera tre mikroföretag inom turismbranschen som har varierande karaktärer. 

Av dessa mikroföretag är två aktivitetsföretag och ett café, varav alla 

mikroföretag ligger på olika orter. Anledningen till varför vi har valt att 

inventera mikroföretag är för att statistiken visar att ungefär 90% av 

turismnäringen i Sverige består av mikroföretag (Grip Röst et al. 2009). Då 

mikroföretag består av en så stor del av turismnäringen blev det givet att vi 

valde att rikta in oss just på dessa företagare och valde därför bort att inte 

studera andra företag. Vi ville med denna studie belysa mikroföretagens 

möjligheter att marknadsföra sig på sociala medier men också vad de själva 

har för perspektiv på användandet av sociala medier. En annan anledning som 

även togs i åtanke vid valet av mikroföretag var på grund av att de inte har lika 

stora marknadsföringsmöjligheter och ekonomiska tillgångar som större 

företag har. Det finns mycket teori som belyser om att många mikroföretag 

inte har varken pengar, resurser eller tid att marknadsföra sig vilket kan leda 

till att sociala medier kan vara ett sett för dem att marknadsföra sig på. Genom 

detta ledde det till ett intresse att studera ämnet vidare och fokusera på hur de 

använder sig av sociala medier.  
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1.4.2 Val av sociala medier 

I dagens samhälle så finns det många olika sociala medier där man kan 

kommunicera och marknadsföra sig mot andra. Därför blev det viktigt även i 

denna studie att göra ett urval angående vilka sociala medier som ska användas 

i undersökningen. De sociala medier som har används i denna studie är 

Facebook och Instagram. Anledningen till dessa valdes är på grund av att dessa 

två sociala medier är de medier som används mest och är även mest populärt 

av användare i Sverige. Dessa sociala medier fokuserar på kommunikation och 

används flitigt varje dag av sina användare och är genom detta en integrerad 

del av användarnas vardag i dagens samhälle (Davidsson et al 2018). Genom 

att Facebook och Instagram har många användare idag så är dessa kanaler väl 

utformade med många funktioner varav de kan spela en stor roll för företag då 

de kan använda dessa kanaler för att marknadsföra sig. Det blir allt vanligare 

att företag tar chansen att använda dessa som marknadsföringsverktyg. 

Anledningen till varför vi valde bort att inte använda oss av andra sociala 

medier är för att de inte är lika mycket utvecklade och används inte lika flitigt 

av företag att marknadsföra sig på. Statistiken visar på att Instagram och 

Facebook är idag för tillfället de sociala medier som även företag väljer att 

satsa på men att de andra medierna är på framgång (Davidsson et al 2018).  

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning där en bakgrund först presenteras om det 

valda ämnet och identifierade kategorier som kommer att användas under 

uppsatsen. Därefter beskrivs uppsatsens syfte och frågeställning samt valda 

avgränsningar och en disposition. I vår metod börjar vi med att beskriva vår 

vetenskapliga ansats och vad för metod vi har valt till undersökningen. Där tas 

det upp vad för intervju och innehållsanalys vi har valt att använda och en 

litteraturgenomgång om den teori som har använts.  Därefter nämner vi hur vi 

har genomfört undersökningen och en metodkritik till den valda metoden samt 

validitet och reliabilitet. Efter metoden följer teorin som vi har valt att namnge 

avsnittet “digital marknadsföring”. I detta avsnittet vill vi ge läsaren en 
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övergripande förståelse om marknadsföringens roll inom den digitala världen. 

Därefter kommer ett till kapitel om den teori vilket benämns “sociala medier”. 

I detta avsnittet vill vi ge läsaren en djupare förståelse om studiens ämne 

sociala medier utifrån ett turismperspektiv samt information om mikroföretag.  

 

Nästa kapitel behandlar vårt empiriska material som har samlats in. I detta 

avsnitt börjar vi med att beskriva företagen kort. Detta följs sedan av en egen 

innehållsanalys av varje företags användning av sociala medier (bilaga 1) 

innan vi presenterar vilka svar vi fick fram genom intervjuguiden (bilaga 2) 

som har formats genom den teori som har presenterats tidigare. I diskussionen 

och slutsatsen, som är ett sammanhängde kapitel i denna uppsats, kopplas den 

utvalda teorin samman med det empiriska material som samlats in. Här görs 

även en uppdelning utefter de kategorier som har identifierats under teorin där 

egna reflektioner tas upp utifrån intervjuerna och innehållsanalyserna. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning om vad som har kommit fram i 

studien samt ger förslag om hur man skulle kunna forska vidare inom ämnet. 

Slutligen finns det en referenslista på den litteratur och vetenskapliga artiklar 

vi har använt oss av i studien, varav uppsatsen avslutas med de bilagorna 

angående innehållsanalysen och intervjuguiden.  
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2 Metod 

I denna del av uppsatsen går vi igenom vår forskningsprocess. Vi börjar att beskriva 

vår vetenskapliga ansats och förklarar sedan hur vi har gått tillväga med vår 

undersökning både när det gäller analys och empiri. Sist i kapitlet reflekterar vi kring 

reliabilitet och validitet för att visa en förståelse för vår studie.  

2.1 Metoddiskussion 

Åsberg (2001) argumenterar om att det inte finns någon kvalitativ eller 

kvantitativ metod inom forskningar. Åsberg (2001) menar att det istället finns 

en ansats som driver arbetet framåt genom att man gör vissa vägval under sin 

forskning som leder till att olika beslut måste tas. Även Johannessen & Tufte 

(2003) nämner att man ska se det kvalitativa och kvantitativa som en ansats 

istället för metod. Valet av ansats till att samla in datamaterialet i vår studie 

föll på den kvalitativa med en deduktiv metod, där vi har börjat vår studie 

utifrån teorin och sedan applicerat teorin på empirin (Björklund & Paulsson 

2016). Den kvalitativa ansatsen fokuserar inte på kvantifiering utan istället en 

uppfattning av människors livsvärld, relationer till omvärlden samt hur de ser 

på sig själva (Johannessen & Tufte 2003). Vilket var en anledning till varför 

vi valde denna ansats. Vi ville i vår studie lägga ett fokus på de faktorer 

mikroföretag har valt att arbeta med inom marknadsföring och sociala medier. 

Även att det finns en möjlighet att nå ut till flera företag genom en kvantitativ 

ansats (Bell 2016), så var målet med denna studie är att endast studera ett par 

informanter och deras åsikter angående sociala medier. Genom detta blev inte 

mängden utav informanter en avgörande faktor i studien. 

2.2 Genomförande 

2.2.1 Urval 

I denna studie inriktade vi oss på tre mikroföretag i Sverige varav dessa 

mikroföretag berör olika delar inom turismnäringen samt att deras 

gemensamma faktor är att locka turister. Genom att mikroföretagen behandlar 

olika områden så ansåg vi att det var viktigt att det urval som skedde av 
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mikroföretagen, att de arbetade med varierande turistprodukter. Anledningen 

är för att turismen idag är en mångfacetterad näring där det finns en mängd 

olika företag som behandlar olika områden men där alla bidrar till att skapa en 

god turismupplevelse, vilket är något vi också vill spegla till hur urvalet gick 

till.  

 

För att utföra denna studie ansåg vi att det var mikroföretag vi skulle behandla 

för att få en djupare förståelse om hur sociala medier fungerar när det kommer 

till företags marknadsföring. Anledningen till varför vi valde mikroföretag är 

för att det finns faktorer som skiljer sig mellan mikroföretag och större företag, 

vilket är deras resurser. Vi valde under studiens gång att endast rikta in oss på 

tre informanter istället för fler, då ville lägga ned mer tid på att planera dessa 

intervjuer och att analysera dessa på bästa sätt. Detta är på grund av att det ofta 

finns brister när det kommer till intervjustudier, att mycket av den tid används 

till att intervjua istället för planering och analys (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Vid urvalet av mikroföretagen hade vi även ett huvudkriterium att de hade 

konton på sociala medierna. Under urvalsprocessen så tog vi hänsyn till vad 

mikroföretagen hade för kompetens om området och hur frekvent de arbetar 

med kanalerna. Detta var på grund av att vi skulle kunna hitta de skillnader 

och likheter som fanns samt den betydelse sociala medier har. De sociala 

medier som användes i undersökningen var Instagram och Facebook då dessa 

sociala medier är de som används mest och har flest användare i dagens 

samhälle (Davidsson 2018).  

2.2.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalysen som har använts i denna studie är ett komplement till 

intervjufrågorna (se bilaga 1). Innehållsanalysen är ett forskningsverktyg som 

används som en grund när man ska analysera en frekvens eller användning av 

något specifikt eller ett visst område (Bell 2016). Genom innehållsanalysen 

valde vi att göra en multimodal semiotisk analys på grund av att den grundar 



 

11 
 

sig i en tolkning av samtiden i text och bild, vilket är vanligt förekommande 

inom både turismkommunikation och på sociala medier. Multimodalitet 

innehåller ett meningsskapande på grund av att människor parallellt sprider 

och uppfattar texter och bilder. Denna analys kan ge en kontext till 

turismkonsumtionen då det sker en kombination av text och bilder som kan ge 

ett kraftigt intryck och genom detta skapa uppmärksamhet (Francesconi 2014).  

 

Analysen gjordes innan varje intervju genom att få en större förståelse om hur 

företagen använder sig av sociala medier. De aspekter som vi valde att studera 

med varje företag var bland annat deras frekvens, hur ofta de gör uppdateringar 

och deras användning. Innehållsanalyserna skedde tillsammans med alla 

företag dock de olika sociala medierna Instagram och Facebook, valde vi att 

analysera separat för att Facebook är textbaserat och Instagram är bildbaserat. 

I analysen av mikroföretagens sociala medier började vi med att studera hur 

deras konton ser ut. Genom detta studerade vi vad de kallar sig själva och vad 

för information som finns om företagen, men också vilka funktioner de valt att 

använda. Därefter granskade vi hur många som följer och gillar sidorna, samt 

om det fanns mycket kommentarer, delningar och gillamarkeringar på 

respektive kanal. Vidare undersökte vi hur formen på inläggen såg ut, genom 

vad de sade genom texterna. Varav vi efter detta kompletterade med att 

analysera bilderna utifrån vad de föreställde och en tolkning om vad de vill 

uttrycka med bilderna.  

2.2.3 Kvalitativ intervju 

Genom en kvalitativ intervju ger intervjuaren utrymme för informanten att 

kunna svara med egna ord, istället för att ha förutbestämda alternativ. Även 

intervjuaren själv kan välja att bestämma om ens frågor ska ställas i en bestämd 

ordning eller i det fallet som det känns mest naturligt (Patel & Davidson 2011). 

Vi valde därför att använda oss av en kvalitativ intervju för att få ett mer 

vardagligt samtal med informanten så att denna öppnade upp sig och var aktiv 

under intervjun. För att genomföra våra intervjuer valde vi att använda oss av 
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en intervjuguide (se bilaga 2). Genom att använda en intervjuguide blir det 

enklare att senare analysera de svar som framkommer från informanterna 

eftersom det finns en tydlig struktur bland intervjufrågorna. Att använda sig 

av en intervjuguide gör att man lättare kan lyfta fram de frågor som är relevanta 

och genom detta minska risken för insamling av onödiga frågor. Frågorna är 

konkreta och tydliga som följer en struktur, dock så lämnar vi utrymme för 

följdfrågor om detta känns nödvändigt vilket gör vår intervju till en 

semistrukturerad. Genom att den kvalitativa intervjun lägger fokus på vad för 

ståndpunkt informanten har, så ökar detta vikten av att låta den som blir 

intervjuad att tala fritt. Detta är för att identifiera vad informanten tycker är 

viktigt och relevant (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

Intervjuerna genomfördes i de miljöer informanterna själva valde att träffa oss 

och alla intervjuer spelades in. Anledningen till att träffa informanterna i en 

miljö de själva kände sig trygga i, skulle bidra till att de lättare kunde vara mer 

delaktiga (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuerna började med att 

informanten fick berätta om sitt företag, på grund av att vi ville ge informanten 

en möjlighet att börja prata om något de hade stor kunskap om. Genom detta 

skapade det en trygghet och informanten kunde senare öppna upp sig mer och 

föra en mer vardaglig intervju. Därefter började vi ställa de frågor som hade 

en betydelse för vår studie. Våra intervjuer avslutades sedan med att ge 

möjligheten för informaten att tillägga information som vi inte berörde, ifall 

de kände att de hade mer att delge till oss. Efter intervjuerna började vi direkt 

med att transkribera dessa för att hålla minnet färskt om vad som sades under 

intervjuerna. Vi använde vårt inspelade material för att kunna ha tillgång till 

det material som fanns om varje intervju och för att kunna gå tillbaka och 

identifiera vad som sades.  

2.3 Metodkritik 

Genom att denna studie handlade om en kvalitativ ansats så kan inte resultatet 

generaliseras. En kvalitativ ansats är inte angelägen när det handlar om 
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kvantitet, storlek eller mängd i en studie och kan då bli svår att generalisera. 

Det som karakteriserar det kvalitativa är att det krävs mycket tid (Holme & 

Solvang 1997). Anledningen till det tar mycket tid beror på transkriberingen 

av intervjuer och sammanställningen av innehållsanalysen. En annan risk som 

finns med denna ansats är när det gäller informanterna då de representerar 

företagets sida. Eftersom de medvetet representerar sitt företag under intervjun 

finns det en risk att de förskönar bilden av deras företag. Det blir även viktigt 

under intervjuerna att vara kritiska till de svar som genereras. Därför har vi 

valt att själva göra en innehållsanalys först för att själva få ett perspektiv på 

hur företagen går tillväga med sociala medier. En annan risk som finns är att 

det finns en risk att egna åsikter och erfarenheter kan påverka resultatet i slutet. 

Däremot kan detta vara en hjälp vid analysen av empirin för att få en förståelse 

och en tolkning om ämnet som har studerats.  

 

Genom att ha gjort en undersökning med kvalitativ ansats, så hade det funnits 

ett annat sätt att gå tillväga på genom en kvantitativ ansats. En kvantitativ 

ansats skulle ha kunnat generera en mer generell bild av den problematik som 

finns om ämnet (Holme & Solvang 1997). Denna ansats skulle ha kunnat 

fungera för att göra en mer komplett studie dock på grund av tidsbrist så valdes 

det att endast att fokusera på det kvalitativa. Genom att studien endast omfattar 

tre olika mikroföretag kan antalet intervjuer som har gjorts därför anses vara 

för få. Dock på grund av tidsbrist så valde vi att istället för att ha många företag 

med sämre analys, att hellre ha färre informanter med bättre analyser. Det var 

även ett par företag som inte ville ställa upp i en intervju och därmed minskade 

urvalet.  

2.3.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att beskriva hur 

effektivt och bra datainsamlingen har fungerat. Validitet behandlar vilken 

omfattning metoden och den insamlade data kan mätas i förhållande till 

exakthet och relevans (Holme & Solvang 1997). För att ha en hög validitet i 
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studien har vi valt att studera ett flertal varierande teorier och har utifrån detta 

valt ut de som är mest relevanta för studiens syfte. Genom detta har vi fått egna 

erfarenheter som bidrar till validiteten inom studien och dess utformning av 

teorival, innehållsanalys och intervjuer. Inspelning av intervjuerna som 

gjordes kan även här bidra med en starkare validitet, på grund av det minskar 

risken att glömma saker som togs upp i intervjun och man kan flera gånger 

återgå till sitt empiriska material.  

 

Reliabilitet behandlar hur mätningarna går tillväga samt hur noggrann man är 

när bearbetningen av informationen görs (Holme & Solvang 1997). För att 

stärka vår reliabilitet valde vi att intervjua personer som har en relevans till 

studiens syfte och varav marknadsföring spelar en stor roll för dessa företag. 

Vi valde även att inte genomföra många intervjuer på grund av tidsbrist, då vi 

inte ville sänka tillförlitligheten på studien. Vi försökte även under 

intervjuerna att vara så opartiska som möjligt så att vi inte själva påverkade 

informanternas formuleringar och svar. Genom att vi gjorde både intervjuer 

och innehållsanalys om varje företag kunde vi verifiera informanternas svar 

som kom från intervjuerna och jämföra dessa med innehållsanalysen. Då 

innehållsanalysen handlar om våra egna tolkningar om företagen så leder detta 

till en mer subjektiv syn. Dock för att minska denna subjektivitet såg vi till att 

vi hade en god inblick i litteraturen innan denna utfördes, så att vi på minsta 

möjliga sätt inte påverkade resultatet utifrån våra egna uppfattningar.  
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3 Digital marknadsföring 

I uppsatsen första teorikapitel presenterar vi de teoretiska utgångspunkterna som finns 

i arbetet varav vi inleder med att beskriva vårt fenomens betydelse för att få en djupare 

förståelse. De kategorier som sedan behandlas i detta avsnitt är marknadsföringens 

framväxt, dess spridning och betydelse.   

3.1 Marknadsföringens roll på internet 
Marknadsföringens roll på internet spelar en central roll för att det skapar nya 

strategier för mikroföretag. Att ha en genomtänkt strategi för sin 

marknadsföring på internet kommer att vara avgörande och det är viktigt att 

integrera den med andra aktiviteter. Internet är ett stort nätverk som miljontals 

människor använder och genom internet kan man bygga upp ett starkt 

varumärke genom personlig kommunikation med besökare. Det är enkelt att 

se fördelar med att satsa på marknadsföring via internet, dock är det viktigt att 

ha en insikt i hur marknadsföringen på internet skiljer sig från de traditionella 

principerna (Frenkel 2007). 

 

Användningen av marknadsföring på internet kan innebära många möjligheter 

men också hinder för mikroföretag. Att använda sig av marknadsföring på 

internet och via sociala medier innebär låga kostnader, tillgänglighet och att 

det är relativt enkelt. Sociala medier har öppnat upp möjligheter för 

mikroföretag men har inte ersatt de traditionella metoderna, utan kan ses 

istället som ett komplement. Dock kan det vara ett hinder för mikroföretag 

eftersom det oftast inte finns tid eller pengar (Frenkel 2007). Vi valde därför 

att ställa frågan till de intervjuade mikroföretagen: ”Har ni även annan 

marknadsföring än sociala medier? I så fall vad?”, varav en följdfråga: 

”Känner ni att annan marknadsföring minskar genom användningen av sociala 

medier? I så fall varför?”. Mikroföretag måste sätta upp syfte och interna mål 

med sin marknadsföring på internet. Sedan finns det också mycket inspiration 

att hämta från andra företag inom samma bransch. Ofta går det trender inom 
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marknadsföringen och det finns tydliga mönster hur företag väljer att jobba 

med sin marknadsföring (Frenkel 2007). För att mikroföretag ska synas på 

marknaden är det viktigt att mikroföretagen är förmögna att hitta kunder som 

passar i förhållande till deras produkter. Dock kan det vara svårt för 

mikroföretag att se vart potentiella kunder på nätet finns eftersom de är 

utspridda överallt. Det blir en omvänd segmentering på nätet och det kan leda 

till att det är kunden som styr mikroföretaget och inte tvärtom (Fill & Jamieson 

2006).  

 

När det kommer till att använda sig av sociala medier i sin marknadsföring så 

är det en ny strategi för mikroföretag. Det finns många andra företagsformer 

som använder sig av sociala medier och att använda dessa kanaler som företag 

går ut på att skapa material som ska vara attraktivt för deras följare, i sin tur 

ska användarna dela med sig av information i deras sociala nätverk. Utöver det 

så ger det möjligheter att integrera och nå ut till tusentals olika människor, 

genom till exempel Facebook och Instagram (Yoo et al. 2011). Utifrån denna 

teori bestämde vi oss för att ställa intervjufrågan: ”Har ni upplevt ett förbättrat 

eller försämrat resultat genom användningen av sociala medier?”. Skillnaden 

mellan traditionella marknadsföringsverktyg och sociala medier är att det 

anses vara mer betydligt kostnadseffektivt och relativt lätt att använda sig utav. 

Utöver det fördelar som marknadsföring har via internet så är det viktigt för 

mikroföretag att jobba med Word of Mouth. Det hjälper dem att sprida sitt 

rykte om företaget eftersom människor ständigt kommunicerar med varandra 

och det är en fördel för mikroföretag eftersom de får en spridning av deras 

tjänster och produkter (Yoo et al. 2011). 

3.2 Web 2.0 

Web 2.0 innebar ett paradigmskifte vilket ledde till att kontrollen förflyttades 

från företag till kund. Det gav möjligheter till mer öppenhet och transparens 

till offentligt engagemang med kunder (Jones et al. 2010). Web 1.0 handlade 
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tidigare om att hemsidor skapades och det var endast möjligt att läsa det som 

företag hade bestämt att skriva medan Web 2.0 innehåller främst tre pelare:  

• Informationsdelning, till exempel kundrecensioner. Företag har valt att 

öppna upp så att kunder kan dela åsikter och kunden blir en producent.  

• Social networking. Möjligheter att bygga nätverk mellan människor 

och företag och det leder till att band stärks mellan dem.  

• Samarbete mellan företag och kunder där de strävar efter gemensamma 

mål (Yan Xin et al. 2014).  

 

Sedan Web 2.0 utvecklades så har kommunikationen mellan företag och 

intressenter förändrats. Framstegen inom tekniken har påverkat 

kommunikationen mellan företag och deras intressenter. Detta leder till att 

företag kan nå intressenterna mer på ett interaktivt sätt och företag kan synas 

mer på internet (Etter et al. 2011). Web 2.0 kallas för den sociala webben och 

det ger en möjlighet för alla användare att publicera och generera innehåll. 

Web 2.0 utformas genom användarna och hur de använder sidorna samt hur 

de rör sig. Det betyder att användarna kommer att vara i centrum och bidra 

med innehållet på sidan. Genom att användarna är aktiva kommer det skapa 

möjligheter att dela informationen i andra sammanhang (O’Reilly 2018).  

 

Medan Web 1.0 hade fokus på de största kunderna så gjorde Web 2.0 hela 

internet till sin marknad genom att förenkla för kunderna. Web 2.0 kan 

definieras som andra generationen av samhällsdrivna webbtjänster (sociala 

medier, bloggar med mera) där alla människor har möjlighet att kommunicera 

och dela information. Det är viktigt att företag inser internets potential, inte 

bara för att interagera med kunder utan också för att det gynnar deras produkter 

och tjänster. Med hjälp av Web 2.0 och internets potential kan mikroföretag 

lyckas skapa en bra Word of Mouth. Mikroföretag som har en bra Word of 

Mouth kommer att locka potentiella kunder och turister vilket leder till en 

kostnadseffektiv marknadsföring (Yan Xin et al. 2014).  
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3.3 Word of mouth (eWoM) 

I dagens samhälle kommunicerar människor med varandra dagligen och de 

delar erfarenheter, känslor och tankar med varandra. Deras kommunikation 

sker dagligen genom diverse kanaler, till exempel sociala medier. Det som 

påverkar människors köpbeslut beror oftast på kommunikationen som sker 

dagligen mellan människor. Om människor sprider positiv eller negativ 

information om ett företag och deras tjänster så kommer människor ses som 

informationskällor för andra konsumenter (Doh & Hwang 2009).  

 

Det finns en digital form av Word of Mouth som heter elektronisk Word of 

Mouth (eWoM) dock är det viktigt att nämna att det finns flera olika 

definitioner av det nya fenomenet.  Den mest använda definitionen av 

fenomenet är att eWoM beskrivs som ett positivt eller negativt utlåtande av en 

potentiell, före detta eller nuvarande kund om en produkt eller företag. Det 

görs tillgängligt för flera olika människor via internet och det kan ske genom 

forum, chattar, bloggar, hemsidor och sociala medier (Henning-Thurau et al. 

2004). När eWoM publicerats kommer det att existera under en längre period 

för människor som kan ta del av informationen, till exempel en recension av 

en tjänst eller produkt (Buttle 1998). EWoM är tillgängligt för flera människor 

och kan vara riktat till flera mottagare medan WoM kan vara riktat till endast 

en eller få mottagare. Recensioner är tillgängliga dygnet runt för alla 

människor när de söker någon slags information om produkter eller tjänster. 

Det positiva med eWoM är att det har en betydande roll för mikroföretag 

eftersom det kan leda till framgångar och en minskning av 

marknadsföringskostnader. EWoM kan också bidra med negativa 

konsekvenser, till exempel om människor uppfattar ett mikroföretag som 

något negativt (Dellarocas 2003).  

 

För att utveckla ett starkt och mångsidigt kontaktnät är eWoM viktigt och de 

två grundläggande tillvägagångssätten för detta är marknadsföring. Det är 
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viktigt att skapa ett budskap som är positivt och eWom har länge betraktats 

som att vara den mest kostnadseffektiva marknadsföringen som företag kan 

använda sig av. Ett gott rykte kan inte underskattas (Dellarocas 2003). Vi valde 

att ställa en fråga till mikroföretagen som var kopplad till att Word of Mouth 

och att skapa ett gott rykte. Frågan som de intervjuande mikroföretagen fick 

svara på var: ”Hur arbetar ni med att skapa och sprida goda rykten om ert 

företag på sociala medier?”.  

3.4 Image 

Begreppet image är omfattande och det beskrivs på många olika sätt. Det går 

att definiera image som uppfattningar, intryck och erfarenheter som människor 

har av mikroföretag. Image är ett immateriellt värde som skapas kring en tjänst 

eller produkt genom att förmedla förväntningar. Image är en viktig resurs för 

mikroföretag och de måste använda sig av åtgärder för att leverera kvalité 

(Grönroos 2008). 

 

När mikroföretag ska marknadsföra en destination måste en image skapas 

genom att välja den optimala marknadsföringen och en viktig aspekt är att 

kunna identifiera relevanta associationer som kunder kan koppla till en 

destination. Eftersom mikroföretag består av mindre än tio anställda är det 

primärt för dem att använda marknadsföring på korrekt sätt, det blir en viktig 

aspekt då det finns brist på pengar, tid och kompetens. Den image som 

mikroföretag har måste stämma överens med deras identitet för att få en positiv 

image. Potentiella kunder som har någon slags relation med mikroföretaget 

kommer att lägga stor vikt vid sökning av information och när det kommer till 

köpbeslut av en resa. Det finns kunder som inte har någon erfarenhet av vald 

destinationen eller företaget och därför kan de endast förlita sig på marknadens 

bild av företaget (Cai 2002).  
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Företagens image påverkas av de föreställningar som omgivningen har om 

företagets verksamhet och deras produkter samt tjänster. Människor har 

värderande uppfattningar om företag och vad de står för samt hur de jobbar 

med produkterna och tjänsterna. De uppfattningar som människor får kan 

skapas och påverkas i förhållande till hur företaget kommunicerar och agerar 

(Cai 2002). Då image har en betydande roll för mikroföretag så ansåg vi att 

det var viktigt att ställa en fråga angående image under intervjun som löd: 

”Vilken bild av företaget försöker ni spegla i er marknadsföring enligt dig?”. 
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4 Sociala medier 

I uppsatsens andra teorikapitel redovisar vi vårt ämne som vi studerar. Här tar vi upp 

relevant teori som spelar en stor roll för utformandet av studien. De kategorier som 

behandlas här i början är sociala medier som marknadsföringsverktyg innan vi går in 

på de olika medierna som behandlas. Därefter redovisas sociala mediers betydelse som 

ett kommunikationsverktyg för marknadsföring varav vi avslutar med mikroföretags 

struktur och förutsättningar. 

4.1 Sociala medier som marknadsföringsverktyg 
Tillgången till olika kanaler på sociala medier är idag oändlig och genom detta 

så använder svenskarna sociala medier allt mer. Statistik visar på att det är hela 

83 procent av den svenska befolkningen som använder sig av de olika 

kanalerna minst en gång, varav 63 procent är daglig användning. Från 2017 

till 2018 har det dagliga användandet ökat med 7 procentenheter, den högsta 

ökningen som har skett sedan 2010 till 2011. Det sker ständigt en ökning av 

användandet dock är det gruppen med den dagliga användningen som ökar 

mest (Davidsson et al. 2018). Se figur nedan.  

 

Figur 4.1 Andel internetanvändare som har använt sig av sociala medier minst 

en gång eller använder dagligen. Källa: Davidsson et al. 2018. 

Sociala medier bygger på tekniken av web 2.0 och är genom detta en produkt 

med internetbaserade applikationer där det möjliggörs för både konsumenter 

och organisationer att forma ett socialt nätverk och sprida information 

(Berthon et al. 2012). Utifrån detta valde vi att ställa en specifik fråga till de 
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intervjuande mikroföretagen som löd: ”Använder ni sociala medier och vilka 

kanaler använder ni er av?”, vilket vi även ställde följdfrågan: ”Varför 

använder ni just dessa sociala medier?”. Sociala medier innehåller bland annat 

videos, bilder, nätverk och texter, varav texter var det allra första 

kommunikationssättet via kanalerna. Bilddelningswebbplatser såsom 

Instagram, tillåter användare att lägga upp bilder och kommunicera genom 

dessa. Nätverk såsom Facebook är tjänster där användare kan skapa kontakter 

och skicka meddelanden till både vänner och obekanta. Dock så handlar inte 

sociala medier endast om texter och bilder utan även det skifte som finns 

mellan det individuella och det kollektiva. Att man kan genom sociala medier 

utnyttja den kraft som finns i det nätverk med information som man kollektivt 

delar på de olika kanalerna. Det är detta som gör sociala medier till något 

betydelsefullt för företag att marknadsföra sig på (Berthon et al. 2012).  

Sociala medier är platser där personer kan integrera, dela online och knyta 

samman med andra. Kanalerna används till en stor del av konsumenterna och 

företag kan genom detta dra lärdom av att även själva figurera sig där för att 

lättare kunna komma kontakt med potentiella kunder. För att ett företag ska 

kunna synas på sociala medier är det viktigt att man kan föra fram sitt budskap 

och genom detta utnyttja flera olika kanaler för att stärka budskapet. 

Informationsflödet genom detta blir då större och man kan som företag både 

tänka på morgondagens kunder men också långsiktigt (Halligan & Shah 2010). 

När det kommer till den information som sprids via sociala medier så väljer 

oftast människor att lyssna på vad andra har att säga om en produkt eller tjänst. 

Genom detta har Word of Mouth effekten fått ett större betydelse på grund av 

att spridningen av ett företags budskap kan idag bli mycket större jämfört med 

tidigare. Detta leder till att företagen måste i större utsträckning kunna erbjuda 

sina kunder interaktivitet men även en dialog och erfarenhetsutbyte via sociala 

medier (Carlsson 2009).  
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Entreprenörsdrivna företag som har få anställda har det lättare att lyckas med 

att integrera på sociala medier med sina kunder genom att det finns ett 

personligt driv och engagemang hos dessa än när det gäller stora 

organisationer. Det handlar om för många företag att utnyttja sociala medier 

som ett marknadsföringsverktyg för att i första hand bygga upp långsiktiga 

relationer, skapa förtroende och att öppna upp för dialoger. Fokuset ligger inte 

på att först och främst att sälja produkter, utan skapa en god image och en god 

Word of Mouth till sina potentiella kunder. Det blir genom detta viktigt att 

företaget använder sig av olika kanaler och att dessa är länkade med varandra 

(Carlsson 2009). Genom detta blev det viktigt för oss att veta mikroföretagens 

syn på betydelsen av sociala medier och därför ställdes frågan: ”Vad tror ni att 

sociala medier har för betydelse för ert företag?”.  

4.1.1 Facebook 

Facebook är idag det allra största sociala nätverket som existerar där det är 76 

procent av den svenska befolkningen som använder sig av kanalen någon gång 

medan 53 procent använder det dagligen. Facebook är en kanal som ständigt 

växer bland användandet dock så ökar inte det dagliga användandet lika 

mycket längre då det har stagnerat. Den grupp som ökar i detta fallet är istället 

de som använder Facebook sällan, någon gång eller månadsvis (Davidsson et 

al. 2018). Se figur nedan.  

 

Figur 4.1.1 Andel internetanvändare som använt sig av Facebook vid ett tillfälle 

samt dagliganvändning. Källa: Davidsson et al. 2018.  
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Facebook är en kanal som används för att bland annat främja 

kommunikationen mellan olika nätverk varav ett antal kompatibla 

applikationer finns för att ytterligare förhöja erfarenheten för varje part. 

Kanalen har speciella företagssidor som är utformade med färdiga funktioner 

för att göra det lättare för företag att marknadsföra sig på sociala medier. Dessa 

funktioner är bland annat att lämna recensioner och lägga ut annonser (Safko 

& Brake 2009). När det kommer till företag och att använda Facebook som ett 

marknadsföringsverktyg så handlar det om att i ett första steg att bygga upp en 

sida där det finns lättillgänglig information. Nästa steg blir att skapa en så 

kallad avatar för företaget vilket denna bör avspegla verksamhetens profil som 

till exempelvis kan vara företagets logga. Genom att ha utfört dessa steg så blir 

företagets profil som en mer personlig representation, precis som för en vanlig 

privat användare. I detta fallet blir det även ännu viktigare för mikroföretag att 

skapa denna känsla då de inte har lika stora möjligheter att nå ut till sina 

potentiella kunder som större företag (Halligan & Shah 2010).  

4.1.2 Instagram 

Instagram är idag det andra största sociala nätverket som finns tillgängligt där 

60 procent av Sveriges befolkning använder sig av kanalen någon gång medan 

38 procent använder det dagligen.  Instagram är den kanal som för tillfället 

växer mest, där både den totala andelen och dagliga användandet ökar. Jämfört 

med Facebook har Instagram från 2017 och 2018 ökat med 7 procentenheter 

medan Facebook endast har ökat med 2 (Davidsson et al. 2018) Se figur nedan.  
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Figur 4.1.2 Andel internetanvändare som använt sig av Instagram vid ett tillfälle 

samt daglig användning. Källa: Davidsson et al. 2018.  

Instagram används för att kommunicera visuellt innehåll så som bilder och 

videos, och kanalen är designad för att användas på smartphones. Instagram 

skiljer sig från Facebook genom att på Instagram måste man dela en bild för 

att integrera med andra användare, men på Facebook kan användare både göra 

inlägg med bara text eller bilder (Chen 2018). Delningen av bilder istället för 

ord har ökat i betydelse när det kommer till att kommunicera med vänner eller 

användare som delar samma eller liknande intressen. Dock har delning av 

bilder även fått en mer betydande roll för företag genom att de kan visa upp 

vad man kan få uppleva hos företaget vid ett besök. Instagram kan vara en 

möjlighet att öka företagets identitet och potentiella kunders kännedom då 

kanalen bidrar till en mer effektivare interaktion mellan företag och kunder. 

Genom att Instagram fungerar som en kanal där bland annat företag, personer 

och intressegrupper enkelt kan gå med och ladda upp bilder, kan man lätt hitta 

andras bilder och ladda upp dessa igen för att sprida ett Word of Mouth om 

företaget. Följaktligen så börjar företag som använt sig av traditionell 

marknadsföring att införliva sig mer i sociala nätverkstjänster. Detta är för att 

kunna nå fram och kommunicera mer med sina potentiella och faktiska kunder 

men också för att lättare visa vad som besökare man kan få uppleva vid ett 

besök (Ting et al. 2015). 

4.2 Kommunicera turism 
Det går inte att undgå att internet och sociala medier blir ett allt viktigare 

verktyg när det kommer till kommunikation och marknadsföring. Detta 

innebär att det skapas nya förutsättningar för turismen och turistnäringen. 

Resor och turismen marknadsförs alltid med hjälp av text, recensioner, 

personliga rekommendationer och bilder. Det är viktigt att förstå att 

turistnäringen är en komplex sammansättning av organisationer och företag 

där alla har olika möjligheter och resurser. Alla som är inblandade i 
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turistnäringen fyller olika funktioner för branschen och att nå ut till turister är 

deras främsta mål, ett mål som numera sker över internet och via sociala 

medier. Det skapas förutsättningar för att kunna sälja upplevelser och turism 

men framför allt att marknadsföra sig och skapa en kommunikation. Turism är 

en produkt eller tjänst som inte går att ta på och gör det allt viktigare för 

mikroföretag att kommunicera rätt till kunderna och turisterna (Tillväxtverket 

2009).  

 

Idag är det inte svårt att nå ut till människor via internet och det kräver i stort 

sett inte mer än en informationsplats där de viktigaste uppgifterna finns. Dock 

är det viktigt att de som vill nå fram, stärka sin ställning gentemot 

konkurrenterna och locka nya kunder måste lägga ner mer engagemang och 

energi på sin webbplats. Det är viktigt att skapa en webbplats som utgör en 

mötesplats mellan kund och företag (Tillväxtverket 2009). Då det är viktigt för 

mikroföretag att nå ut till potentiella kunder och turister, ställde vi 

intervjufrågan: ”Hur ser företagets användning av sociala medier ut i 

dagsläget?”. Internetmarknadsföringen har många syften men ett som är 

viktigt är att skapa ett mervärde för kunden och turisterna, det innebär att få 

denne att känna att de får något utöver det vanliga. Webbplatsen måste spegla 

verkligheten och den måste vara utformad till målgruppen som mikroföretag 

har valt att rikta sig till samt att de måste ta hänsyn till mikroföretagets image 

(Tillväxtverket 2009).  

 

Marknadsföring kan vara en typ av kommunikation och under åren som gått 

har produkter och tjänster blivit en del av marknadsföringens värld. Skillnaden 

mellan tjänst och produkt är att en tjänst inte går att ta på, höras, kännas eller 

luktas på före köpet och eftersom turismen bygger på tjänster så blir det tydligt. 

Turism skiljer sig från en produkt och därför måste mikroföretag tänka 

annorlunda när de ska marknadsföra och kommunicera. Därför väger det 

mycket att visa upp sig och vara annorlunda jämfört med andra konkurrenter 
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(Tillväxtverket 2009). Mikroföretag har som mål att alltid ha nöjda kunder och 

att de ska återkomma. Det är viktigt att tjänsterna och produkterna inom turism 

har en hög kvalité och det sker genom att kunderna skapar en interaktion med 

företaget. Det skapas när besökaren är på plats dock kan det även påbörjas 

innan besöket. Att skapa långsiktiga relationer mellan mikroföretagen och 

kunderna är viktigt för turismnäringen och gör att det ska gå runt 

(Tillväxtverket 2009).  

4.3 Sociala medier och turism 
Majoriteten av alla turister är idag aktiva på sociala medier på grund av att det 

handlar mycket om att få veta vad andra tycker men också att få dela med sig 

av sina upplevelser och erfarenheter. När Web 2.0 och sociala medier 

utvecklades och människor började använda det dagligen, så har det lett till att 

turismnäringen har blivit en av de mest informationsintensiva branscherna 

som existerar. Det har utvecklas nya tekniker och verktyg inom sociala medier 

och det har lett till att det skapats nya kanaler för turister och turistföretag att 

integrera med och att sprida information till människor. Detta har gjort att hela 

turismnäringen har fått livskraft och det har förändrat såväl hur turister söker 

och finner information som de ser som pålitliga. Människor som använder sig 

av sociala medier blir medproducenter till turismföretags marknadsföring 

(Zeng & Gerritsen 2014). 

 

Via sociala medier kan mikroföretag inleda kundens semester och upplevelser 

innan hen är på plats. Något som stärker upplevelsen för kunderna är att 

mikroföretag kan skapa en parallell virtuell upplevelse. Det leder till att 

turisterna kan dela med sig av deras upplevelser i realtid (Munar et al. 2014). 

Sociala medier har hjälpt till att bli en viktig kanal inom marknadsföring i 

allmänhet och även för turismnäringen. Mikroföretag måste ofta forma om 

deras marknadsföringsstrategier för att det hela tiden sker utveckling och det 

är viktigt att de möter den nya generationen av resenärer och deras behov 

(Zeng & Gerritsen, 2014). Eftersom sociala medier är relativt nytt har det på 
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många sätt underlättat för mikroföretag inom turismnäringen och deras arbete 

med marknadsföring. Det har också gjort att mikroföretag står inför nya 

utmaningar som de tidigare inte mött. För mikroföretag har kommunikationen 

med kunder underlättats dock kan vem som helst dela information. Vilket gör 

att mikroföretag måste kommunicera med kunderna i flödet av all media som 

de egentligen inte har stor kontroll över. För mikroföretag krävs det att hitta 

nya sätt att agera och tänka på samt det kan bli svårt eftersom det är ett flöde 

som konstant uppdateras med ny information och verktyg som utvecklas. Det 

finns fler fördelar med sociala medier inom turism och det är att de potentiella 

turisterna och kunderna kan söka mer differentierad information. De blir mer 

engagerade i erfarenheterna och upplevelserna med företaget och på så sätt 

kan de få en bättre upplevelse när de är på plats (Zeng & Gerritsen 2014).  

 

Användningen av sociala medier kan leda till vissa nackdelar för 

reseplaneringen och turismhanteringen. Mycket information sprids och 

publiceras via sociala medier och det kan leda till ett kraftfullt Word-of-Mouth. 

I sin tur kan det vara negativt inflytande från missnöjda kunder (Zeng & 

Gerritsen, 2014). Flera miljontals resenärer ger recensioner och betygsätter 

företag, både under och efter resan. Detta är något företag inte kan kontrollera 

till hundra procent. Den information som sprids på sociala medier kan vara 

felaktig och behöver inte alltid stämma överens med verkligheten. För 

mikroföretag är det viktigt att de får bra recensioner eftersom det kan bli ett av 

de starkaste marknadsföringsverktygen för dem. Idag blir det allt viktigare för 

mikroföretag att vara uppdaterade och framförallt närvarande, till exempel om 

bilder sprids på sociala medier så är det viktigt att det stämmer överens med 

det som mikroföretaget faktiskt vill förmedla (Zeng & Gerritsen 2014). 

Eftersom det var relevant för oss att veta hur aktiva mikroföretagen är på 

sociala medier så ställdes frågan till dem: ”Hur aktiva är företaget på sociala 

medier i dagsläget?” och följdfrågan: ”Gör ni någon uppföljning på de inlägg 

ni lägger ut, och hut i sådana fall?”.  
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4.4 Mikroföretag 
Skillnaden mellan mikroföretag och andra företag är att mikroföretag 

sysselsätter mindre än tio anställda samt att de står för en stor mängd och 

medverkan av turismföretagen i Sverige. Mikroföretag som kopplas till 

turismnäringen är oftast den primära drivkraften till en resa, trots att själva 

resan till destinationer går via stora resebolag och turisterna spenderar sina 

nätter på en hotellkedja. Den regionala utvecklingen är också viktig och 

mikroföretag utgör en viktig del eftersom de bidrar till att destinationer 

överlever. Mikroföretag är de som influerar turisternas platskänsla och skapar 

ett värde där turisterna får en känsla av att de vill återvända till destinationen 

(Banki et al. 2016). 

 

Det som kan påverka mikroföretag negativt är att de ofta karaktäriseras med 

brister på tillgångar i form av expertis, pengar och tid. Det kan leda till 

svårigheter för dem att konkurrera på högre nivå. Internet och sociala medier 

har gjort att mikroföretag har fördelar och mer möjligheter att nå ut med deras 

produkter och tjänster eftersom det är låga kostnader att marknadsföra sig via 

dessa kanaler (Banki et al. 2016). För mikroföretag finns det både möjligheter 

och hinder att använda sociala medier och vi valde att ställa en intervjufråga 

som löd: ”Vilka är era möjligheter och hinder att använda sociala medier?”. 

Trots att marknadsföra sig via sociala medier är kostnadseffektivt, så finns det 

ett hinder för mikroföretagen. Barnes et al. (2012) menar att det finns ett 

kännetecken för mikroföretag och det är att dem oftast saknar kompetens inom 

marknadsföring på sociala medier. Det finns oftast inga resurser och 

mikroföretagare är inte specialiserade inom området, vilket gör det svårt för 

dem att hänga med i utvecklingen (Barnes et al. 2012). Eftersom kompetens 

har en avgörande faktor för mikroföretag när det gäller marknadsföring via 

sociala medier, så kom vi fram till att det är relevant att ställa frågan: ”Har ni 

eller någon annan inom företaget någon kompetens angående sociala medier, 

och varifrån har ni fått denna?”. 
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5 Empiri 

Under detta kapitel redovisar vi de resultat som vi har fått genom våra 

innehållsanalyser och intervjuer. Först ger vi en förståelse om varje företag 

innan vi går in på innehållsanalyserna. Därefter presenteras intervjuerna 

utifrån de teman som intervjuguiden är uppdelad i.  

5.1 Filmbyn Småland 
Filmbyn är ett aktivitetsföretag i Mariannelund med fyra anställda (Glader 

2018). Vid ett besök får bland annat besökarna uppleva de olika 

inspelningsmiljöerna Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga och Saltkråkan. 

Det finns även andra utställningar som är skapade utifrån Astrid Lindgrens 

anda där besökarna kan vara med att sjunga till filmmusiken, uppleva andra 

interaktiva miljöer och se originalkostymerna från filmerna (Filmbyn Småland 

u.å). Företaget startades som ett projekt i början av 2010 och som 

förverkligades sedan genom att de fick stöd från engagerade personer som ville 

sätta Mariannelund på kartan och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Detta 

ledde till att företaget kunde öppna och ta emot sina första besökare för första 

gången 2017 (Glader 2018). Deras vision blev då och är än idag att inte bara 

bli ett internationellt besöksmål, utan att också att bli den naturliga 

mötesplatsen när det kommer till svensk barnfilm (Filmbyn Småland u.å).  

5.2 The Glass Factory  

The Glass Factory är ett aktivitetsföretag med fyra anställda som ligger i Boda 

glasbruk (Heuer 2018). Företaget är ett upplevelsebaserat glasmuseum och är 

Sveriges mest omfattande konstglassamling med 50 000 olika föremål av glas. 

Museet fungerar som ett kunskapscentrum och som en kreativ mötesplats för 

turister, besökare, konstnärer och designers där företaget vill sammanföra 

olika aktörer från olika discipliner så som film, teater och konstverk 

(Theglassfactory 2017). The Glass Factory vill att museet ska vara en aktör i 

det offentliga samtalet, samt att besökaren och upplevelsen ska vara i centrum. 

Företaget strävar därför efter att fungera som en utvecklingsfaktor för hela 
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regionen där de vill gynna människors möjlighet till en kulturupplevelse 

(Heuer 2018). 

5.3 Konditori Fenix 
Konditori Fenix är ett nostalgicafé från 1937 i Emmaboda där det finns sex 

anställda. Det är ett café med inspiration från 60-tal i retrostil. De erbjuder allt 

från fika, läckra bakverk till mackor som de bakar själva inne i deras bageri. 

Inne i caféet finns även en jukebox där de erbjuder många låtar från 60-talet 

där de vill att man ska drömma sig tillbaka till den gamla goda tiden. De vill 

erbjuda en känsla av nostalgi vid besök och caféet har behållit sin unika 60-

talsstil under alla år trots några ägarbyten (Fenixkonditori u.å). 

5.4 Innehållsanalys 

5.4.1 Facebook 

Samtliga mikroföretag som har studerats i denna studie använder sig av sitt 

företagsnamn som titel på sin Facebooksida. I de beskrivningar som finns om 

företaget så har de flesta kortare förklaringar om vad de är för företag och vad 

besökarna kan få uppleva vid ett besök hos dem. Dock så skiljer sig The Glass 

Factory från de andra två företagen då de har valt att inte har någon beskrivning 

alls om företaget. När det beträffar de funktionerna företagen använder sig av 

så har samtliga företag att man kan nå deras hemsida via en länk, att man kan 

kontakta dem via Messenger, en GPS-funktion för att få en vägbeskrivning 

och att man kan lämna en recension med betygsättning om besöket hos dem. 

Det som skiljer sig mellan dessa företag är att Filmbyn Småland och The Glass 

Factory även lägger ut evenemang som man kan tacka ja eller nej till. 

Konditori Fenix har valt att inte utnyttja denna funktion.  

Gilla-markeringarna för vardera företagen skiljer sig relativt åt. Filmbyn 

Småland har flest gilla-markeringar med 2 570 stycken. Därefter är det The 

Glass Factory med 1 897 stycken och till sist Konditori Fenix med 1 531 

stycken. När det beträffar inläggen som de lägger ut så skiljer sig inte dessa så 

markant som med gilla-markeringarna. Filmbyn Småland har under juli månad 
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lagt ut 15 inlägg och the Glass Factory har lagt ut 19 inlägg. Konditori Fenix 

är även här det företag som har haft minst frekvens med endast sex inlägg.  

Inläggen som läggs ut på varje företags Facebook-sida skiljer sig till en viss 

del. Alla företag har valt att lägga ut välformulerad och rik information med 

både text och bilder som presenterar vad som finns att få uppleva på företaget. 

De har även gemensamt att de lägger ut information om olika evenemang som 

sker på platsen. Det som skiljer dem åt är att Filmbyn skriver sina inlägg ibland 

som en blogg, där de berättar om priser de har blivit nominerade till och hur 

deras utveckling sker. The Glass Factory väljer att även lägga ut allmän 

information om glaskonst men också att man skriver sina inlägg på engelska 

så alla kan läsa. Konditori Fenix har inget mer utöver det som tidigare har 

nämnts.  

När det beträffar hur många gilla-markeringar, delningar och kommentarer 

mikroföretagen har fått i snitt under juli månad så skiljer det sig inte något 

markant mellan Filmbyn Småland och The Glass Factory. Filmbyn Småland 

har i genomsnitt 42 gilla-markeringar, två delningar och en kommentar där 

företaget inte har svarat tillbaka. The Glass Factory har 47 gilla-markeringar, 

fyra delningar och en kommentar som man har besvarat. Konditori Fenix har 

dessvärre en mindre användning under juli månad. Företaget har elva gilla-

markeringar, nio delningar och fyra kommentarer med inget svar.  

5.4.2 Instagram 

Under innehållsanalysen som behandlar Instagram har endast Filmbyn 

Småland och The Glass Factory analyserats, på grund av att Konditori Fenix 

inte använder sig av Instagram. När det gäller titeln på Instagram-sidorna så 

använder sig båda företagen sig av deras företagsnamn. Dock så väljer även 

The Glass Factory att nämna vilken ort de finns i sin titel. Beskrivningen av 

företaget skiljer sig där Filmbyn Småland har valt att ha en ungefärlig lik 

beskrivning om företaget som de har på Facebook, endast att de väljer att även 

tillägga sin målgrupp i beskrivningen. The Glass Factory har dessvärre ingen 
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kortare beskrivning av företaget utan man har istället valt att ha ett citat som 

riktar sig mot deras verksamhet.  

Antalet följare för företagen varierar där Filmbyn Småland har 1 084 följare 

och The Glass Factory har 1 630 följare. För båda företagen så har de mindre 

följare på Instagram än vad de har på Facebook. Frekvensen av inläggen 

varierar mellan företagen där Filmbyn Småland har 15 inlägg, lika många som 

deras Facebook-sida, och där The Glas Factory har fem inlägg, vilket är färre 

än på deras Facebook-sida. När det beträffar antalet gilla-markeringar så har 

Filmbyn Småland i genomsnitt 50 gilla-markeringar under juli månad och The 

Glass Factory har 105 gilla-markeringar. För båda företagen innebär det att de 

har mer gilla-markeringar på sina Instagram-sidor än på Facebook.  

Texterna som läggs ut till varje bild är korta beskrivningar som är kopplade 

till vad bilderna föreställer. Dock så har The Glass Factory några inlägg under 

juli månad där det inte finns någon text alls till bilden. De andra bilderna som 

har text lägger företaget ut bland annat information om öppettider och vad man 

kan få uppleva vid ett besök. När det gäller Filmbyn Småland så väljer även 

de att fokusera på att skriva sina inlägg genom att beskriva vad man kan få 

uppleva hos de men också att de uppmuntrar till ett besök. Företaget nämner 

även en del historia om de filmer som man har valt att lägga ut inlägg om. 

Interaktionen mellan företagen skiljer sig genom att Filmbyn Småland har en 

låg interaktion med endast en kommentar till bilderna där företaget inte 

besvarar denna kommentar. The Glass Factory har istället en högre interaktion 

där de har 13 kommenterar på sina bilder och där de även svarar på ett par av 

dessa.  

5.5 Intervju 

5.5.1 Användning 

Samtliga företag som har blivit intervjuade under denna studie använder sig 

av Facebook för att marknadsföra sig på sociala medier. Filmbyn Småland och 

The Glass Factory använder sig även av Instagram som ett verktyg för att nå 
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ut till en bredare kundsegment. Konditori Fenix har valt att inte använda sig 

av Instagram på grund av brist på kompetens. Filmbyn Småland har även en 

till kanal som de marknadsför sig på och det är YouTube. Anledningen till 

varför företaget har satsat mycket på att finnas på sociala medier är för att man 

gjorde ett tidigt val under sin utveckling att satsa merparten av sin 

marknadsföring på sociala medier. Att sociala medier är en stor det av 

samhället idag, speciellt är det kommer till den yngre generationen och 

nästkommande då de är uppvuxna med det digitala. Företaget menar att det 

handlar om en överlevnadsfråga för företag inom besöksnäringen att använda 

sig av sociala medier som marknadsföringsverktyg. Detta har då lett till att 90 

procent av deras marknadsföringsbudget ligger på sociala medier. Driftchefen 

Robert Glader (2018) uttryckte sig under intervjun: ”Tror personligen stenhårt 

på den digitala världen, det är ju där vi är nu”. The Glass Factory och Konditori 

Fenix har valt att inte satsa merparten av sin marknadsföring på sociala medier 

och ser endast att använda sig av sociala medier som ett komplement för att nå 

ut till flera potentiella kunder. Anledningen till varför företagen ändå har valt 

att använda sig av sociala medier såsom Facebook och The Glass Factory 

också av Instagram, är för att de är dem mest vanligaste sociala medierna som 

används i dagens samhälle och därigenom det snabbaste sättet att nå ut till 

kunder.  

Filmbyn Småland, The Glass Factory och Konditori Fenix ser alla möjligheten 

med att använda sig av sociala medier för att nå ut till potentiella kunder och 

den målgrupp man vill fokusera på. Filmbyn Smålands målgrupp är främst 

familjer och man tror att kvinnor mellan 30-45 är de som mest är aktiva på 

sociala medier genom att det oftast är mammorna som bestämmer vart och när 

man ska resa under sin semester. The Glass Factory har en målgrupp med män 

på 50+, dock önskar de via sociala medier att nå till fler kvinnor och ungdomar 

mellan 19-25 år att besöka deras museum. Konditori Fenix har inte någon 

specifik målgrupp men ser ändå möjligheten till att använda sig av sociala 
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medier för att locka fler kunder. Filmbyn Småland ser även att det finns andra 

möjligheter att använda sig av sociala medier som marknadsföringsverktyg. 

Detta är bland annat att interaktionen kan ske på ett bättre sätt än om man 

skulle ha en annons i en tidning. Att mätta resultatet är viktigt för företaget då 

de är ett nystartat företag och man ser detta som en potential att se vad de kan 

förbättra inför nästkommande säsong. Glader (2018) nämner även en till 

bakomliggande anledning till varför de valt att använda sig av sociala medier 

och det handlar om kostnadsfrågan. Då man är ett nystartat företag så ser man 

på att sociala medier är ett bättre marknadsföringssätt genom att det inte kostar 

så mycket som om man skulle annonsera i tidningar. Glader (2018) nämner 

följande: ”Om man ska gå med annonseringar i tidningar, ja då räcker inte ett 

litet nystartat företags budget så långt”.  

Det finns även ett par hinder företagen tar upp som kan uppstå genom att 

använda sig av sociala medier. Filmbyn Småland ser att det största hindret är 

de bedömningssiter som finns. Anledningen till varför företaget ser dessa som 

något negativt är att man måste ständigt som företag vara inne och svara, att 

detta blir tidskrävande för ett mindre företag som inte kanske har så mycket 

tid att lägga på marknadsföring. Detta ser även Konditori Fenix som ett hinder 

att använda sig av sociala medier som ett mikroföretag. Filmbyn Småland 

menar på att om man inte är aktiv på sociala medier kan det lätt leda till 

diskussioner i ett inlägg som kan eskalerar till situationer som spårar ut för att 

någon tycker något som kanske inte stämmer in på företaget. Att potentiella 

kunder lyssnar och förlitar sig mer på vad andra har att säga så att 

faktagranskningen försvinner. En annan nackdel kan vara att man tappar vissa 

målgrupper. Även att Filmbyn Småland väljer att rikta in sig på familjer, så 

finns det även möjlighet för alla åldrar att besöka företaget. Med detta så menar 

Glader (2018) att använda sig av sociala medier så tappar man personer över 

65 år då dessa inte är lika aktiva på sociala medier som yngre är.  
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The Glass Factory ser att det finns ett annat hinder med sociala medier. 

Företaget menar på att det kommer mycket turister och besökare från hela 

Europa och att det märks att dem hellre önskar ha något i handen, en form av 

broschyr eller tidning. Museichefen Maja Heuer (2018) påstår att Sverige 

ligger fem år före i utvecklingen i den digitala världen och att man kan därför 

inte endast fokusera på sociala medier som marknadsföringsverktyg utan 

måste även ha annat för att nå ut till internationella besökare. Eftersom 

företaget inte heller har någon specifik målgrupp är det viktigt för dem att vara 

överallt och kan därför inte vara specialiserade på ett område inom 

marknadsföring. Heuer (2018) nämnde under intervjun: ”Det är en annorlunda 

kultur. Sverige är mycket mer digitalt”. Dock genom dessa möjligheter och 

hinder som företagen tar upp under intervjuerna så ser inte något företag att 

det finns något samband till ett förbättrat eller försämrat resultat att använda 

sig av sociala medier som marknadsföringsverktyg.  

5.5.2 Publicering 

När det gäller frekvensen för varje företag så skiljer sig dessa markant åt 

varandra. Filmbyn Småland lägger ut mellan två till tre inlägg i veckan under 

högsäsongen juni och juli men även en bit in i augusti. Under lågsäsongen är 

de inte lika aktiva men planerar att bli mer aktiva då de tror att de kan öka sitt 

antal av besökare genom att ständigt vara aktiva. Företaget anser att man måste 

vara ganska frekvent för att lyckas att marknadsföra sig mot potentiella 

kunder, genom att man oftast planerar sina resor i förväg. Under sommaren 

2018 hade företaget en plan där man hade i stort sätt färdiga inlägg som man 

lade ut vissa dagar. Detta var på grund av att det är tidskrävande att vara aktiva 

på sociala medier och valde istället att ha färdiga inlägg så att de kunde vara 

frekventa och ha en god interaktion mot sina kunder. Glader (2018) uttryckte 

sig: ”Det krävs av oss små besöksnäringsföretag att man hänger med på något 

sätt”.  
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The Glass Factory publicerade ett till två inlägg i veckan under högsäsongen 

som är under juni och juli månad. Under vinterhalvåret när det är mindre 

besökare och turister publiceras ett till två inlägg i månaden. Företaget är 

aktiva året om på sociala medier, men eftersom det inte finns en person som 

jobbar med deras marknadsföring är det svårt att lägga fokus på kanalerna och 

att vara aktiva. Heuer (2018) nämner att det inte finns någon plan på hur de 

ska publicera deras inlägg, utan publicering sker när det finns bra material att 

publiceras. Konditori Fenix aktivitet pendlar periodvis. Företaget är mest 

aktiva när de har speciella erbjudanden eller om det är någon specifik högtid 

som till exempel påsk och jul. Ägaren Thor (2018) nämner att varför de är 

mest aktiva då är för att de vill förmedla till sina potentiella kunder vad de har 

att erbjuda men också att det är då som de verkligen har något att publicera. 

Annars när det kommer till deras frekvens på sociala medier så är den låg.  

 

Att göra en uppföljning av de inlägg som läggs ut, är något endast Filmbyn 

Småland väljer att använda sig av. När det beträffar företagets uppföljning av 

de inlägg som läggs ut så kollar man upp inlägg hur många som har sett och 

integrerat, dock görs det inte med alla. Företaget har under sin högsäsong haft 

en anställd som har analyserat deras inlägg och har efter denna analys dragit 

lärdomar om hur resultatet har blivit och vad som behövs att göras för att öka 

integrationen. Dock så anser Glader (2018) att de inte har följt upp och varit 

tillräckligt aktiva angående uppföljningen. Han anser att de själva måste ta ett 

större ansvar och vara mer aktiva. Dock blir detta ett bekymmer när det 

kommer till personal och tid genom att det inte finns den kompetens eller tid 

som de skulle behöva.  

5.5.3 Betydelse 

Både Filmbyn Småland och The Glass Factory anser att sociala medier har en 

stor betydelse för de som företag genom att man måste hänga med i den 

tekniska utveckling som sker ständigt. Båda företagen ser sociala medier som 

en möjlighet att skapa ett gott rykte och en bra bild om företagen genom att 
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man kan frekvent dela information som påverkar besökarnas val av att besöka 

en destination. Filmbyn Småland vill överföra en känsla utifrån Astrid 

Lindgrens anda med sin marknadsföring på sociala medier, att visa att de 

leverera något annorlunda om författaren än en traditionell utställning. Här ser 

dock företaget att det finns en utmaning, då det blir svårt att förmedla en känsla 

i sin marknadsföring via ord. Företaget har fått höra av besökare att de inte 

riktigt har uppfattat vad det är för upplevelse och känsla man kan få genom att 

besöka företaget innan de väl har varit där. Där har de då valt att jobba hårt 

med mycket informationsfilmer, så att man förstår vad som kan upplevas vid 

ett besök. Filmbyn Småland vill alltid att besökarna ska säga att deras 

upplevelse har varit bra och försöker genom detta att arbeta så mycket som de 

kan med texter och bilder så att det på något sätt ska harmoniera och visa någon 

form av känsla. Konditori Fenix ser istället att sociala medier har en betydelse 

för dem genom att dela information kostnadsfritt om deras företag. Att kunna 

visa och ge inspiration till potentiella kunder. De ser även att betydelsen av 

sociala medier kan hjälpa dem att visa den bild de vill förmedla om företaget, 

vilket inkluderar hur deras konditori ser ut genom att man vid ett besök hos 

dem tar en tillbaka bakåt i tiden 60-talet. Att detta sedan speglar i ett rykte som 

sprids med andra potentiella besökare.  

Kompetensen som finns om sociala medier för varje företag erkänner de att 

den är låg. Filmbyn Småland valde till exempel att under högsäsongen hyra in 

en person som endast skulle sitta med sociala medier, då de känner att de är i 

en bransch som rör sig mycket och som utvecklas ständigt. Glader (2018) anser 

att de själva måste vara mer aktiva angående marknadsföringen av sociala 

medier och skaffa mer kompetens, än att hyra in andra. Detta är för att Glader 

(2018) anser att sociala medier har en stor betydelse för deras företag som 

marknadsföringskanal, PR och information. Dock blir pengafrågan här ett 

problem då de inte kan skicka iväg personalen på utbildningar då de inte har 

råd med det, utan det handlar om självlärande och engagemang från personalen 
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för att skapa kompetens. Glader (2018) nämner: ”Blir lite moment 22, man vet 

att man måste göra det men sedan har man inte råd”. The Glass Factory nämner 

även de att deras kompetens är låg. Företaget har ingen person som 

huvudsakligen arbetar med marknadsföring, det är endast museichefen Heuer 

(2018) som ligger bakom publicering på Facebook och deras andra kanaler, så 

som hemsidan, annonser och nyhetsbrev. Heuer (2018) nämner under 

intervjun: ”Vi har ingen som jobbar endast med marknadsföring, det är en 

önskan men också en resursfråga”. Konditori Fenix har inte heller någon 

kompetens angående användningen av sociala medier utan de tar hjälp av 

varandra när de ska publicera inlägg på deras Facebook-sida. Thor (2018) 

anser att de är självlärda men att de ändå saknar den kompetens som skulle 

behövas för att öka sin aktivitet. Om de stöter på problem eller att det blir svårt 

ibland, så väljer de hellre att fråga någon yngre än att själva lägga ned tid på 

att lära sig. Företaget har haft en som tidigare hjälpte dem på deras hemsida 

och Facebook men som tyvärr slutade och då stannade även deras användning 

av sociala medier upp.  

 

När det gäller annan marknadsföring så är det endast Filmbyn Småland och 

The Glass Factory som använder sig av andra marknadsföringsverktyg. 

Konditori Fenix har valt att avstå från andra på grund av att de känner att de 

redan är tillräckligt välkända. Filmbyn Småland har bland annat valt att finnas 

i lokala broschyrer och ha samarbeten med olika kundklubbar. Företaget ska 

även börja att arbeta med utländska reseagenter då de vill nå ut internationellt. 

Dessa ska marknadsföra Filmbyn i sina kanaler, kataloger eller på internet. 

Även journalister, influencers och bloggare har företaget arbetat med för att 

skapa ett engagemang och rykte. Det har hjälpt dem att marknadsföra sig i 

utlandet, att artiklar har skrivits och inlägg i bloggar. Företaget har också fått 

draghjälp från Visit Sweden där de har representerat i en kampanj i Tyskland 

för att få fler potentiella besökare. I deras marknadsplan satte de upp att de 

skulle arbeta med digitala medier till största delen. Dock så ser företaget att 
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det ändå är viktigt att ha annan marknadsföring, speciellt lokalt. Detta är för 

att man vill jobba med sina nätverk med andra platser och få fler att vilja 

besöka företaget. The Glass Factory har också valt att satsa mycket på 

annonser, tidningar och nyhetsbrev för att försöka visa sig så mycket som 

möjligt internationellt. De har även valt att lägga ned mycket tid på broschyrer 

på grund av att de anser att de internationella besökarna vill hellre ha något i 

handen än att ha det i mobilen. Företaget väljer att satsa mer på den 

traditionella marknadsföringen när det beträffar de internationella besökarna 

och mer på sociala medier till nationella besökare. Att använda sig av sociala 

medier som ett marknadsföringsverktyg har inte någon av företagen sett att 

annan har minskat utan har endast varit ett komplement till att visa upp 

företaget mer och locka nya potentiella kunder.     
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6 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel kopplar vi samman teorin med det empiriska materialet. 

Diskussionen presenteras utifrån teman som har tagits upp under intervjun 

och innehållsanalysen som behandlar frågeställningen. Efter diskussionen 

nämns en slutsats samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Användning 
Tidigare var sociala medier ett nätverk där människor kunde kommunicera och 

dela bilder och deras erfarenheter. På senare tid har sociala medier utvecklats 

till ett marknadsföringsverktyg där det sker mer än att bara dela bilder och 

texter (Berthon et al. 2012). Marknadsföringen har en betydande roll på 

internet och det skapar nya strategier för mikroföretag att jobba med sin 

marknadsföring. Internet är ett stort nätverk där miljontals människor är aktiva 

varje dag och integrerar med information vilket det är ingen tvekan om att 

sociala medier växer och kommer att fortsätta växa i framtiden (Frenkel 2007). 

Precis som teorierna beskriver så kommer sociala medier att fortsätta öka och 

mikroföretagen som har intervjuats i denna studie har förstått att det är ett 

viktigt verktyg att jobba med för att nå ut till potentiella kunder och turister. 

Att det finns en förståelse bland företagen att sociala medier är ett viktigt 

verktyg att marknadsföra sig på då det tydligt visar att 83 procent av den 

svenska befolkningen använder sig av sociala medier minst en gång, varav 63 

procent använder sig av det dagligen (Davidsson et al. 2018). I 

innehållsanalysen som har gjorts så visar det att samtliga mikroföretag är 

aktiva på Facebook varav två företag även har hög frekvens på deras 

Instagramkonton. Alla företagen har genom detta märkt att Facebook som ett 

socialt medie har en viktig betydelse för marknadsföring då det är det sociala 

mediet som funnits längst och som även används mest idag (Davidsson et. al 

2018). Dock har Filmbyn Småland och The Glass Factory också sett att 

Instagram har en stor betydelse då det är det mediet som används näst mest i 

Sverige (Davidsson et al. 2018).  
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Att kommunicera turism över internet är inte alltid lätt. Anledningen till detta 

är att turismprodukter är något man inte kan ta på innan eller efter den har 

konsumerats. För mikroföretag blir det därför viktigt att man fokuserar på att 

jobba med interaktion med bland annat bilder för att visa vad de erbjuder för 

sina potentiella kunder (Tillväxtverket 2009). Filmbyn Småland är det företag 

som tydligt framhöll under intervjun att bilder är viktigt att använda sig av i 

deras inlägg för att tydligt kunna kommunicera vad de erbjuder sina potentiella 

kunder. Att kunna förmedla en speciell känsla som får kunden att känna att de 

levererar något speciellt som inte går att upplevas någon annanstans. Utifrån 

innehållsanalysen som har gjorts så kan vi även se att detta bekräftas genom 

att alla företagens inlägg som har lagts ut både på Facebook och Instagram 

mestadels innehåller bilder till texten. Ett undantag är Konditori Fenix som har 

informations inlägg som det inte finns några bilder i. Det syns att företagen 

har valt att mest lägga fokus på vad bilden symboliserar då det är denna som 

är central i deras kommunikation och att texten fungerar som ett komplement 

som beskriver vad bilden föreställer. Dock genom att Filmbyn Småland 

nämner i sin intervju att interaktionen är viktigt för att förmedla sitt budskap, 

så kan vi inte se att företagen uppmanar till en interaktion med sina kunder, 

även att teorin säger att det är viktigt att erbjuda sina kunder interaktivitetet 

(Carlsson 2009). Genom innehållsanalysen kan vi inte se att företagen 

uppmanar sina kunder till att kommentera eller dela deras inlägg och genom 

att det även inte nämns i intervjun så visar detta på att företagen har låg 

kunskap angående interaktionen mellan företag och kunder. Mikroföretagen i 

studien ser sociala medier mer som ett marknadsföringsverktyg och inte som 

ett kommunikationsmedel som det faktiska syftet är (Etter et al 2011).  

 

Efter utvecklingen av Web 2.0 har det lett till att företag lättare kan interagera 

med sina kunder för att delvis få reda på vad för åsikter de har om deras 

produkter och tjänster genom recensioner (Etter et al 2011). Detta har alla 

företag anammat då kunderna kan lämna recensioner på deras Facebooksida 
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dock så sker det knappt någon uppföljning när det kommer till dessa. Både i 

innehållsanalysen och intervjuerna som gjordes så ser man tydligt att det 

endast är Filmbyn Småland som väljer att följa upp. Filmbyn Småland har 

bland annat valt att satsa på sociala medier för att de tror på att man kan 

publicera mer personliga bilder om företaget och dessutom att man kan mäta 

resultatet av interaktion på ett bättre sätt än att publicera i tidningar. Dock så 

väljer de fortfarande att inte integrera med sina kunder och svarar nästan aldrig 

tillbaka på det som kunderna påpekar. The Glass Factory publicerar också 

inlägg med personliga bilder som visar vad de erbjuder, och på samma sätt 

som Filmbyn Småland jobbar företaget mycket med att kommunicera och 

skapa relationer med potentiella kunder.  

 

Tillväxtverket (2009) hävdar att de som vill nå fram till potentiella kunder 

måste lägga ner mer engagemang och tid på sociala medier och att det är viktigt 

att skapa en mötesplats mellan företag och kund. I vår intervju med det tredje 

mikroföretaget Konditori Fenix ser vi att de inte lägger ner tillräckligt med 

engagemang på sociala medier och det leder till det knappt sker någon 

kommunikation mellan företag och kund. Filmbyn Småland och The Glass 

Factory har valt att arbeta mycket med deras sociala medier för att locka fler 

turister och förmedla en känsla av en upplevelse, dock fattas fortfarande 

interaktionen och kommunikationen mellan företag och kund. Syftet med 

användningen av sociala medier för samtliga mikroföretag är att sprida 

information, kommunicera turism och skapa relationer med potentiella kunder. 

Sociala medier är alltid öppen för kommunikation vilket leder till att fler 

turister lockas till mikroföretagen och det är viktigt för mikroföretagen att 

skapa en relation med sina kunder, både innan och efter besöket 

(Tillväxtverket 2009). Munar (2014) hävdar att om det finns goda relationer 

mellan kunder och mikroföretag så kommer kvaliteten att höja själva 

upplevelsen. Zeng och Gerritsen (2014) hävdar också att om mikroföretagen 
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kan kommuniceras deras turism på sociala medier så kommer de potentiella 

kunderna bli mer engagerade och upplevelsen på plats kommer bli bättre. 

6.2 Möjligheter och hinder 

De tydligaste fördelarna och möjligheterna med att använda sociala som 

marknadsföringsverktyg är att det är enkelt, lättillgängligt och effektivt sätt att 

marknadsföra sig på samt att det har låga kostnader. För mikroföretag kan det 

dock ändå finnas hinder med att använda sig av sociala medier som 

marknadsföringsverktyg eftersom mikroföretag inte alltid har tillräckligt med 

resurser för att marknadsföra sig på rätt sätt (Frenkel 2007). Alla tre företag 

som blev intervjuade påstår att det finns möjligheter med sociala medier, så 

som att de når ut till deras potentiella kunder och att de kan sprida information, 

bilder och deras varumärke. Filmbyn Småland anser att det är det mest 

kostnadseffektiva sättet att marknadsföra sig på eftersom de når ut till många 

potentiella kunder utan att man behöver spendera mycket pengar men också 

att det är där företaget tror ens målgrupp finns att nå ut till. När det beträffar 

The Glass Factory så anser de att möjligheten till att använda sig av sociala 

medier är att man kan nå ut till en annan målgrupp som man tidigare inte har 

kunnat nå genom den traditionella marknadsföringen. Konditori Fenix ser 

möjligheten mer som att locka fler kunder men inte något mer specifikt. Dock 

så är det mest återkommande och tydligaste fördelarna för alla företagen när 

det handlar om möjligheterna att använda sig av sociala medier är att det är 

lättillgängligt och framförallt kostnadseffektivt. Dessa aspekter framhålls även 

av Banki et al. (2016) samt Frenkel (2017) som nämner att sociala medier är 

ett av de mest kostnadseffektiva sätten att marknadsföra sig på.  

 

En annan möjlighet som existerar är att Facebook är anpassat efter företag. Det 

innebär att Facebook innehar funktioner som gör det enkelt för företag att 

sprida information och visa sig, till exempel att det finns möjligheter för 

människor att lämna recensioner med betygssättning och det gör att det skapas 
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elektronisk Word-of-Mouth (eWoM) för mikroföretagen (Shipley 2010). Detta 

är dock ingenting som de tre företagen nämner som vi intervjuat och det kan 

vara ett hinder kopplat till deras kompetens. Det kan vara att företagen inte vet 

om dessa funktioner och hur de används, det kan också vara så att de vet om 

funktionerna men inte nämnde det i intervjun. Om fallet är att företagen som 

vi intervjuat vet om dessa funktioner som Facebook innehar, kan det vara en 

större miss i deras marknadsföring. Recensionerna går att se som en bra 

marknadsföring via eWoM-principen enligt Buttle (1998) och att konsumenter 

har ett förtroende för människor som skriver recensioner.  Dellarocas (2003) 

lyfter också fram att det finns fördelar med eWoM för mikroföretag, eftersom 

det kan ha en betydande roll för framgång och en minskning av kostnader för 

marknadsföring. Dellarocas (2003) fortsätter och menar på att det kan bidra 

med negativa konsekvenser för mikroföretagen, till exempel att det ligger 

utanför företagets kontroll vad som skrivs. Enligt vår innehållsanalys visar det 

att mikroföretagen i vår studie har generellt starka recensioner som i sin tur 

blir en fördel för dem.  

 

Enligt van Dijck (2013) så har sociala medier blivit mer lättillgängligt verktyg 

att använda sig av och har även blivit en integrerad del hos många människor. 

I intervjuerna som har gjorts med företagen framkommer det att denna 

tillgänglighet även kan leda till vissa hinder, vilket i detta fallet handlar om 

resursfrågan. Alla tre företag saknar kompetens kring användningen av sociala 

medier och de har inte heller tid eller pengar för att jobba med att utveckla 

deras kompetens. Barnes et al. (2012) nämner att mikroföretag oftast saknar 

kompetens inom marknadsföring och att det oftast inte finns resurser till att 

hänga med i utvecklingen. The Glass Factory menar att de måste ha någon 

anställd som uppdaterar deras sociala medier för att det ska innehålla en röd 

tråd. Även att många av The Glass Factorys besökare är i olika åldrar och från 

hela Europa är det många som önskar att ha något i handen och inte digitalt. 

På så sätt blir det svårt för The Glass Factory att endast lägga fokus på 
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marknadsföring på internet. Filmbyn Småland berättar även om de 

bedömningssiter som finns och att det alltid måste vara någon som kan besvara 

det som skrivs, detta blir tidskrävande för dem som ett mikroföretag. Detta 

leder till att mikroföretagen måste lägga ned mycket tid på sociala medier som 

man egentligen inte kan eller har tid till. Genom vår innehållsanalys som har 

gjorts så syns det tydligt att tid är en stor faktor då frekvensen inte är så hög 

och varierar mycket mellan företagen, där fem inlägg i juli månad är som minst 

och 19 inlägg som mest på de olika sociala medierna. Även kompetensen 

spelar här en roll då med liten kompetens om området gör att företagen 

upplever att det är komplicerat att veta vad som går att lägga upp och vad som 

inte går, samt vilken frekvens man bör ha.  

6.3 Kompetens 

Alla tre företag uppger att deras kompetens kring sociala medier är låg och att 

det finns fortfarande mycket kring sociala medier som de inte kan. Detta anses 

vara naturligt enligt Barnes et al. (2012) då ett kännetecken för mikroföretag 

är att de oftast har brist på expertis om området då de är företag med få 

anställda. Dock genom att företagen saknar expertis så har alla företagen tagit 

sig an sociala medier genom att det är enklare att sprida en känsla inom 

turismnäringen med speciellt bilder men också ständigt uppdaterade texter. 

Filmbyn Småland är det enda företaget som väljer under säsongen att hyra in 

en person som tar hand om deras sociala medier så att de kan vara aktiva och 

sprida information. Företaget hade hellre sett att de även själva skulle kunna 

arbeta med sociala medierna men att de inte kan skicka iväg sin egna personal 

på utbildningar eftersom det handlar om pengafrågan men också om 

engagemang från personalen. The Glass Factory däremot önskar att det de 

kunde anställa någon person som jobbar heltid med marknadsföring och just 

sociala medier, dock saknas det resurser för detta. Personen bakom The Glass 

Factorys Facebook-sida är självlärd och deras Instagram-konto används av alla 

anställda som har möjlighet att publicera bilder. Konditori Fenix menar att de 
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tar hjälp av varandra när det gäller sociala medier och när de ska publicera 

inlägg på deras Facebook-sida. Teorin bekräftar att ett kännetecken hos 

mikroföretag är att de saknar en viss kompetens vid marknadsföring på sociala 

medier eftersom att det inte finns tillräckligt med resurser för det och att 

sociala medier blir för komplexa (Barnes et al. 2012).  

 

Som tidigare nämnt är sociala medier komplext och den utvecklingen som 

ständigt sker gör att mikroföretagen som inte är specialiserade inom området 

har svårt att hänga med (Barnes et al 2012). Det är viktigt för mikroföretag att 

hitta nya vägar och sätt att nå fram till deras potentiella kunder och något som 

företagen har gemensamt är att de tycker att det är svårt att hänga med i de nya 

funktionerna som ständigt uppdateras på sociala medier. Att det blir svårare 

att använda sig av sociala medier om man inte har någon kompetens från 

början. Genom innehållsanalysen så ser vi tydligt att alla tre företag använder 

sig av Facebook mer frekvent men att Instagram används mindre eller inte alls 

då Instagram kan vara en marknadsföringskanal som är svårare att använda. 

Facebook är mer utvecklat för företag där det finns färdiga funktioner att 

använda sig av (Safko & Brake 2009). Instagram är mindre utvecklat och 

fokuserar mest på att kommunicera visuellt där kanalen inte har utvecklats lika 

mycket för företag att anamma (Chen 2018). Det finns här en möjlighet att 

företagen inte har så mycket kompetens om området eller tid att man istället 

väljer att satsa på att fokusera mer på den kanalen som är lättast att hantera, i 

detta fallet Facebook. Vilket leder till att Instagram ses som mer komplicerat 

att använda sig av, används inte i lika stor utsträckning.  

6.4 Betydelse 

I både teorin och i intervjuerna så lyfts det fram återkommande att sociala 

medier är kostnadseffektivt att använda sig av och genom detta blir 

betydelsefullt för mikroföretag eftersom de inte har tillräckligt med resurser 

som större företag. Det skapar möjligheter för mikroföretagen att 
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marknadsföra sina tjänster och produkter på ett enklare sätt (Barnes et al. 

2012). I intervjuerna lyfter alla tre mikroföretag fram att det är viktigt att nå ut 

till potentiella kunder och att sociala medier är genom detta ett betydelsefullt 

verktyg för marknadsföringen. Anledningen är precis som det tidigare har 

skrivits att det är kostnadseffektivt, enkelt att använda, lättillgängligt och att 

man snabbt kan nå ut till sina kunder. Mikroföretagen nämner även genom 

intervjuerna att via sociala medier kan de lyfta fram deras produkter och vad 

de erbjuder på ett bättre sätt än vad tidningsannonser och broschyrer gör. Att 

företagen kan lättare visualisera en känsla eller upplevelse genom de bilder 

och texter man ständigt kan lägga ut. Vilket är viktigt när det beträffar 

turismprodukter då dessa inte är något man inte kan uppleva fören på plats 

(Tillväxtverket 2009).   

 

Image för mikroföretag är en viktig aspekt och det är viktigt att de kan skapa 

en image som stämmer överens med deras identitet. Eftersom mikroföretag 

oftast består av upp till tio personer så är det primärt för dem att veta vilka 

marknadsföring de ska använda för att det finns brist på tid, pengar och 

kompetens (Cai 2002). Det finns potentiella kunder som har en relation med 

mikroföretagen och sedan finns det kunder som inte har någon relation. 

Oavsett om det finns en relation eller inte är det viktigt att kunder kan förlita 

sig på marknadens bild av företaget och det är här deras image spelar stor roll. 

Filmbyn Småland berättar i sin intervju att det är betydelsefullt för dem att 

skapa ett gott rykte och att det finns en bra bild av företagets utbud. De arbetar 

mycket med känsla och att överföra den till alla turister och att det är svårt att 

förmedla en känsla i deras marknadsföring via ord. Filmbyn Småland har dock 

fått höra från turister att de inte uppfattat vilken känsla och upplevelse man 

ska förvänta sig innan besöket. Cai (2002) nämner att företagets image 

påverkas av de föreställningar som turisterna har innan ett besök och att 

människor har värderande uppfattningar om företag. Människors 
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uppfattningar skapas genom hur företaget kommunicerar och på så sätt 

påverkas företagets image (Cai 2002).  

 

Konditori Fenix image är att de försöker spegla på sociala medier att de är ett 

retro-café och att vid ett besök hos dem tar en tillbaka i tiden. I intervjun med 

konditori Fenix tas inte image upp mer än det nämnda. Det kan bero på att 

företaget inte har tillräckligt med kompetens och inte kan besvara frågan. Att 

Konditori Fenix försöker spegla att dem är ett retro-café har de fått bra respons 

på och det betyder att de har lyckats någorlunda bra med sin image. 

Mikroföretaget har en relation med potentiella kunder som är återkommande 

och det är förutsatt att Konditori Fenix har ett bra rykte. I intervjun med The 

Glass Factory tar den intervjuade personen inte upp något specifikt om deras 

image, dock ser vi att i innehållsanalysen finns det en beskrivning om vad 

mikroföretaget vill skapa. De vill skapa en kreativ mötesplats där människor 

kan samverka och vara delaktiga i experimentella processer, samt att de vill 

att upplevelsen och besökaren ska vara i centrum. The Glass Factory nämner i 

intervjun att det är viktigt för dem att hänga med i utvecklingen och teorin 

hävdar att det är en viktig aspekt för att kunna identifiera relevanta 

associationer som kunder kan koppla till en destination. Image blir och är en 

viktig resurs för mikroföretag eftersom de måste leverera en viss kvalité 

(Grönroos 2008).  

 

Filmbyn Småland är ett nystartat företag och det märks tydligt jämfört med de 

andra två företagen, att företaget satsar mer på sociala medier som 

marknadsföringsverktyg. I intervjun nämner företaget att vi människor lever i 

en digitaliserad värld och att det är viktigt att hänga med i utvecklingen. 

Sociala medier för Filmbyn Småland har större betydelse än för Konditori 

Fenix. Konditori Fenix är ett företag som har funnits sedan 1937 och vi ser 

tydligt att sociala medier har mindre betydelse för dem. Företaget har funnits 

länge och många känner till dem, på så sätt har engagemanget för sociala 



 

50 
 

medier inte blivit större. Konditori Fenix har vuxit upp i en värld som inte är 

digitaliserad och det har lett till att betydelsen av sociala medier idag inte är 

lika stor som för Filmbyn Småland. The Glass Factory däremot är ett företag 

som utvecklas och dem har fastnat i en mellanfas. Företaget väljer att satsa på 

traditionell marknadsföring, dock har de börjat använda sig mer av sociala 

medier. Företaget ser fortfarande den traditionella marknadsföring som det 

bästa sättet att marknadsföra sig på dock att börja använda sig mer av sociala 

medier kan ha en betydelse för dem.  

6.5 Slutsats 
Avslutningsvis så ser vi att mikroföretag har vissa förväntningar på att använda 

sociala medier som ett marknadsföringsverktyg, samt att de tror att 

användandet av sociala medier kommer att öka i betydelse i framtiden. Vidare 

så ser företagen att använda sig av sociala medier har en betydelse då det är 

lättillgängligt, enkelt att använda men också att det är kostnadseffektivt. Att 

det är enklare att nå ut till sina potentiella kunder och att lyfta fram sina 

produkter via sociala medier än om man använder sig av tidningsannonser. 

Anledningen till detta är för att man lättare kan förmedla känslor via de bilder 

och texter som läggs ut frekvent på sociala medier. Dock så har vi även 

identifierat att det finns tydliga kunskapsglapp hos företagen vilket kan vara 

en beroende faktor av den ständiga förändringen som sker på sociala medier, 

att man inte hinner med i utvecklingen. Företagen ser sociala medier mer som 

ett verktyg för marknadsföring än som ett kommunikationsmedel som syftet 

egentligen är, vilket har lett till att kommunikationen mellan företaget och 

kunden är låg för samtliga företag. En indikation på detta är att företagen har 

själva nämnt under intervjuerna att det saknas kompetens och att de skulle 

behöva utveckla denna, men att de inte har resurser till det.  

6.6 Vidare forskning 
Med denna studie visar det tydligt att det finns ett tilltagande intresse hos 

mikroföretag att använda sig av sociala medier och att det finns fördelar som 
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kan gynna företagets marknadsföring. För mikroföretag som har brist på 

resurser kan sociala medier vara en avgörande faktor för att företaget ska 

kunna marknadsföra sig och synas utåt. Något som skulle kunna studeras 

vidare är att man jämför mikroföretag med andra storlekar på företag för att se 

om det finns någon skillnad när det beträffar att marknadsföra sig via sociala 

medier. Genom att den litteratur som finns angående företag och sociala 

medier riktar sig allmänt till alla olika företag, så skulle det vara intressant att 

undersöka olika storlekar för att se om teorin stämmer. Då det även nämns 

tydligt i teorin att sociala medier är ett kommunikationsmedel skulle även detta 

vara ett område att utforska vidare för att se om större företag kommunicerar 

och är mer interaktiva med sina kunder än mikroföretag, och vad detta beror 

på. Slutligen så är sociala medier något som utvecklas ständigt och snabbt 

vilket gör att forskningen inom området även behöver förnyas, vilket leder till 

att ny kunskap inom ämnet kommer behövas i framtiden. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
Mall för innehållsanalys 

Facebook 

Vad kallar sig företaget?  

Vad finns det för information om företaget? 

Vilka funktioner används? 

Hur många gilla-markeringar har företagets Facebooksida?  

Hur många inlägg har gjorts under juli månad? 

Vad är det för inlägg, vad skrivs och hur kan dessa tolkas? 

Hur många gilla-markeringar och delningar har de i genomsnitt på inläggen?  

Hur många kommentarer får inläggen i genomsnitt och svarar företaget på 

dessa?  

 

Instagram 

Vad kallar sig företaget?  

Vad skriver företaget i sin beskrivningstext?  

Hur många följare har de?  

Hur många bilder har företaget laddat upp under juli månad?  

Finns det en text till bilden och vad innehåller denna text?  

Hur många gilla-markeringar får företaget i genomsnitt? 

Får företaget några kommentarer på bilderna som läggs upp? 

Vad föreställer bilderna och hur kan dessa tolkas? 
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8.2 Bilaga 2 
Mall för intervju 

Om företaget:  

Kan du berätta lite kort om företaget?  

Vilken roll har du inom företaget?  

Hur många anställda är ni och hur länge har ni funnits? 

  

Användning av sociala medier: 

Använder ni sociala medier och vilka kanaler använder ni er av? 

Varför använder ni just dessa kanaler? 

Vilka är era möjligheter och hinder med att använda sociala medier?  

Hur ser företagets användning av sociala medier ut i dagsläget?  

Har ni upplevt ett förbättrat eller försämrat resultat genom användningen av 

sociala medier? 

Hur arbetar ni med att skapa och sprida goda rykten om ert företag på sociala 

medier?  

 

Publicering av sociala medier: 

Hur aktiva är företaget på sociala medier i dagsläget? 

Gör ni någon uppföljning på de inlägg ni lägger ut, och hur i sådana fall? Till 

exempel statistik. 

 

Betydelse av sociala medier: 

Vad tror ni att sociala medier har för betydelse för ert företag? 

Vilken bild av företaget försöker ni spegla i er marknadsföring enligt dig? 

Har ni eller någon annan inom företaget någon kompetens angående sociala 

medier, och varifrån har ni fått denna? 

Har ni även annan marknadsföring än sociala medier? I så fall vad? 

Känner ni att annan marknadsföring minskar genom användningen av sociala 

medier? I så fall varför?  


