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Sammanfattning 
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Författare:   Evelina Andersson och Sara Asp 
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Nyckelord:  Klädföretag, Internetmarknadsföring, Sökmarknadsföring, Sociala 

medier, Relationer  
 

Syfte:  Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt de 
undersökta klädföretagen har gentemot sociala medier och 
sökmarknadsföring som marknadsföringsverktyg samt hur de kan 
använda sig av dessa verktyg för att nå ut med sitt budskap till sina 
kunder på internet.  

 

Metod:  Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt 
samtidigt som vi utgår ifrån det deduktiva angreppssättet. Vi har 
genomfört fyra personliga intervjuer, en e-post intervju och en 
telefonintervju. Intervjuerna genomfördes med representanter från 
fyra klädföretag, en expert inom sökmarknadsföring och en inom 
sociala medier. Vi menar att varje informant kunnat bidra med 
värdefull information och olika synvinklar på problemet, som varit 
värdefulla för vår studie.  

 
Slutsatser:  Vi har kommit fram till att det är mycket viktigt för klädföretag att 

synas på internet då många av deras kunder spenderar en stor del 
av sin tid i den virtuella världen. Vi har även uppmärksammat att 
konkurrensen inom klädbranschen är stor, vilket bidrar till att kläd- 
företagen bör arbeta aktivt för att synliggöra sin verksamhet. Vi 
anser att sociala medier och sökmarknadsföring erbjuder 
möjligheter till detta. Dock är det inte möjligt att generalisera hur 
klädföretag i allmänhet bör använda sig av sociala medier och 
sökmarknadsföring då varje företag måste utgå ifrån sina egna 
förutsättningar. 
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Abstract  
 

The use of internet is growing rapidly and many people choose to spend a lot of their time in 
the virtual world. This is the reason why we believe that it is important for companies to 
consider using internet as a tool to reach their customers. Today many companies, especially 
within the fashion industry, have acknowledged this and use internet marketing to reach 
existing and potential customers. Social media and search marketing are two helpful tools that 
can be used in order to make a company visible on the web, given that they know how to use 
them effectively. The purpose of this study is to examine how companies within the fashion 
industry can use social media and search marketing to reach their customers and what kind of 
attitude they have towards using these tools. We have used a qualitative approach for this 
study, based on six interviews. During this study we have acknowledged that it is important 
for companies within the fashion industry to make the company visible on the web. We have 
also found that it is of great value for companies to participate in conversations with 
customers and listen to them on the web in order to build long lasting relationships. We have 
also recognized that it is important for companies to examine their own prerequisite before 
they decide how to use social medias and search marketing.  
 
Keywords: Clothing companies, Internet marketing, Search marketing, Social media, 
Relations 
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1. Inledning 
 

Det blir allt vanligare att företag väljer att utforma marknadsföringsstrategier på webben 

eftersom många av deras kunder idag spenderar en stor del av sin tid i den virtuella världen. 

Användandet av sociala medier, som möjliggör en nära kundkontakt för företag, ökar i takt 

med att fler personer väljer att söka information och umgås online. Klädbranschen är en av 

de branscher som i stor utsträckning idag väljer att använda sig av sociala medier och 

sökmarknadsföring för att nå ut med sitt budskap till sina kunder. Därför vill vi undersöka 

hur klädföretag idag ser på sociala medier och sökmarknadsföring som ett sätt att 

marknadsföra sig och hur de kan använda sig av dessa verktyg för att nå ut till sina kunder. I 

detta inledande kapitel kommer vi först ge en bakgrund till ämnet och därefter följer problem- 

diskussionen som mynnar ut i problemformuleringen och syftet med uppsatsen. I slutet av 

kapitlet kommer vi att redovisa uppsatsens avgränsningar.  

 

 

1.1  Bakgrund  

 

Linde och Qvarnström (2008) menar att en mängd olika innovationer skapats under historiens 
gång på grund av människans behov av att uttrycka sig och kommunicera. Innovationer som 
påverkat vårt sätt att kommunicera med varandra är till exempel papperstillverkning och 
telefoni. Dessa innovationer har gjort det lättare för individer att kommunicera och därmed 
skapa relationer till varandra. Enligt Edling och Rydgren (2007) innefattar sociala relationer 
allt från vänskap mellan individer till ett handelsflöde mellan nationer. Interpersonella 
relationer i form av sociala nätverk är viktiga då de bland annat fungerar som informations- 
kanaler och källor till social uppmuntran och stöd. Sociala nätverk påverkar därför 
människors handlande på ett direkt och ofta avgörande sätt.  
 
Enligt Zhao et al (2010) har sociala webbplatser, tack vare utvecklingen och utbredningen av 
internet, förändrat strukturen på det traditionella sociala nätverket till ett nytt komplext 
system. Clapperton (2009: xxvi) definierar ett socialt nätverk på följande sätt “A social 

network is an internet-based tool that allows the reader to engage with the writer or with a 

community online and in public”. Zhao et al (2010) menar även att ett socialt nätverk är en 
hemsida som underlättar kommunikation mellan individer genom att erbjuda användarna 
möjligheten att utveckla eget innehåll och utbyta meddelanden och kommentarer mellan 
varandra. 
   
Linde och Qvarnström (2008) menar att datornätverk är sociala nätverk som för samman 
människor och organisationer. Rowley (2004) hävdar att varje transaktion och dialog via nätet 
innehåller möjligheter till att skapa relationer. Enligt Chaffey (2009) blir det allt viktigare för 
företag att utvärdera olika typer av internetbaserade kommunikationsstrategier för att göra 
deras verksamhet mer lönsam och konkurrenskraftig. Rowley (2004) menar att 
organisationers förmåga att skapa långsiktiga relationer med kunder kan påverka deras 
konkurrenssituation och deras möjlighet att skapa värde för kunder. Värdeskapande både 
kräver och stärker ömsesidigt beroende mellan ett företag och deras kunder. Relationer är 
därför viktiga både för individer och för företag. Sharma och Sheth (2004) förklarar att det 
faktum att webben har växt och fortsätter att växa i snabb takt har påverkat kundernas och 
företagens beteenden i många avseenden. Många företag väljer därför att utforma strategier 
för att synas på nätet eftersom det är där många av deras kunder befinner sig. Rosen (2002) 
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styrker detta och menar att människor idag spenderar en stor del av sin tid i den virtuella 
världen. 
 
Sharma och Sheth (2004) hävdar att företag genom att använda sig av nätet på ett effektivt 
sätt kan nå ut med sitt budskap till ett stort antal kunder. Enligt Chaffey och Smith (2008) har 
företagen getts möjligheten att komma närmare sina kunder genom internets många 
applikationer då de till exempel kan ställa frågor till kunderna online och uppmana till dialog. 
Detta gör att de kan lära känna sina kunder på ett djupare plan. De menar även att de 
grundläggande marknadsföringsprinciperna gäller oavsett om kunden är online eller offline. 
De grundläggande marknadsföringsprinciperna innefattar bland annat att komma nära kunder, 
involvera dem, betjäna dem, skapa värde, hitta de bästa kunderna och ta hand om dem. 
Chaffey (2009) anser att internetmarknadsföring handlar om hur ett företag och dess 
varumärke använder nätet och annan digital media för att interagera med kunder för att nå 
marknadsföringsmål. Chaffey och Smith (2008) menar att det som utmärker internet- 
marknadsföring är att komma nära och förstå kunderna, skapa värde, bredda distributions- 
kanalerna och att öka försäljningen genom att genomföra internetmarknadsföringskampanjer 
med hjälp av digitala mediekanaler. Vidare menar Sharma och Sheth (2004) att webbaserad 
marknadsföring innebär att internet används till att erbjuda information, kommunikation och 
att genomföra transaktioner.  
 
Chaffey (2008) förklarar att för att marknadsföringsbudskapet ska nå fram till rätt personer är 
valet av marknadsföringskanal mycket viktigt. Det är viktigt för företag att använda sig av de 
kanaler som passar kundernas preferenser och att kombinera kostnader och respons. Enligt 
Geyskens et al (2002) har företag som avsikt då de väljer att inkludera internetkanaler att 
förstärka företagets prestation. Trots osäkerheten att inkludera en internetkanal, är många 
företag intresserade av internet som en marknadsföringskanal då de vill nå ut till många 
personer till ett relativt lågt pris.  
 
Blomqvist (2009) påpekar att det finns många olika former av internetmarknadsföring. Ett 
exempel är internetannonsering som innebär att företag betalar för att visa ett budskap på en 
sida som de vill synas på för att attrahera fler besökare, exempelvis genom textannonser och 
sponsrade länkar. E-postmarknadsföring och nyhetsbrev är även det en form av internet- 
marknadsföring där företag sprider information direkt till utvalda personer genom att skicka 
ett meddelande. Johansson (2009) förklarar att sökmarknadsföring är en annan form av 
internetmarknadsföring som bland annat syftar till att göra företag synliga på sökmotorer 
genom sponsrade länkar och sökmotoroptimering. Vi anser att det är nödvändigt att 
klädföretag engagerar sig i att synas på internet eftersom många av deras kunder idag letar 
information på webben och engagerar sig i sociala medier. Newson et al (2009) menar att 
sociala medier är en annan typ av internetmarknadsföring som används i stor utsträckning av 
såväl privatpersoner som företag.  
 
Enligt Johnson (2010) syftar sociala medier till verktyg online som tillåter kommunikation, 
medverkan och samarbeten på internet. Teknologier som innefattas i kategorin social media är 
många men de som vi har valt att fokusera på är bloggar, kundorienterade distributionssidor 
och sociala nätverk. Clapperton (2009) framhäver att Facebook är det största sociala nätverket 
där användare kan interagera med varandra på många olika sätt. Enligt Facebook (2010) har 
Facebook många olika typer av funktioner som till exempel möjligheten för användare att bli 
medlem i grupper, skicka meddelanden och uppdatera sin status. Comm et al (2009) beskriver 
Twitter som en annan typ av socialt nätverk, en så kallad mikroblogg, som ställer frågan 
“what´s happening?” till användarna. Newson et al (2009) förklarar att användarna uppdaterar 
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sin status, som andra personer som valt att följa dem sedan kan läsa. Bloggar innefattas även i 
kategorin sociala medier. En blogg är en hemsida där information visas i omvänd kronologisk 
ordning. De kan även innehålla länkar till information på andra hemsidor. Bloggar kan skilja 
sig radikalt från varandra då ämnena kan vara väldigt olika.  
 
Enligt Newson et al (2009) är kundorienterade distributionssidor så som YouTube en annan 
populär social media. YouTube är en webbsida som tillåter användarna att dela videor med 
varandra. Företag kan använda sig av YouTube för att till exempel annonsera. Vi har 
observerat att många företag idag använder sig av sociala medier. En av de branscher som 
använder sig av sociala medier i stor utsträckning anser vi vara klädbranschen. På många av 
återförsäljarnas och klädmärkenas hemsidor finns det bland annat bloggar och länkar till 
Facebookgrupper och Twitter. Johnson (2010) menar att individer genom att publicera 
bloggar, bilder och meddelanden kan stärka sina redan befintliga relationer  
 

1.2  Problemdiskussion 

 

Chaffey och Smith (2008) menar att effekten som sociala nätverk har på mediekonsumtionen 
har varit den mest dramatiska trenden sedan internets framväxt. Den här förändringen bidrar 
till stora konsekvenser när företag bestämmer sig för hur de ska nå ut till sin målgrupp som 
idag lägger mindre tid på traditionella mediekanaler och istället mer tid vid datorn. Samtidigt 
påpekar Newson et al (2009) att den snabba ökningen i popularitet när det kommer till sociala 
medier har följts av en spridning av hemsidor som handlar om sociala medier. Geyskens et al 
(2002) framhäver att internets framfart gjort att många etablerade företag utforskar denna 
distributionskanal som är relativt ny. Lindstedt och Bjerre (2009) poängterar även att e-
handeln är på stark frammarsch i Sverige, då fler och fler konsumenter och företag väljer att 
handla på internet. Anledningarna till detta är bland annat för att det är enkelt, billigt, bekvämt 
och ger tillgång till ett större utbud samtidigt som nätbutikerna blir bättre. Vi anser att det är 
viktigt att företag vet vad som är den nya trenden inom den virtuella världen för att vara med 
och konkurrera. Newson et al (2009) tydliggör att sociala medier i stort sett uppdateras varje 
sekund. Vidare förklarar Kim et al (2010) att informationsflödet nyproduceras och förändras 
konstant. Under de senaste tio åren har hundratals miljoner personer besökt tusentals sociala 
nätverk. Vi finner att denna utveckling är mycket intressant och vill därmed ta reda på hur 
olika klädföretag använder sociala medier på internet som kommunikationsmedel för att 
synas, sprida sitt varumärke samt för att skapa en starkare relation till kunderna.  
 
Savage (2010) understryker att internet är ett enormt, dynamiskt landskap som innehåller 
mycket information och därför kan det vara svårt att hitta rätt där. Internet består av biljontals 
hemsidor, och innehållet utökas konstant med bloggar, Twitter meddelanden, kartor och 
videor, samt foton och poddsändningar (distribution av ljud- och videoinspelningar på 
internet). Enligt Lindstedt och Bjerre (2009) har företag flera alternativ att välja mellan för att 
öka sin försäljning och locka fler kunder, men problemet är att många företag inte tar tillvara 
på den kunskap som finns om hur en framgångsrik hemsida skapas, utan de arbetar med fel 
verktyg. Nästan alla kan bli bättre på att synas i sökmotorerna samtidigt som det alltid går att 
förbättra nyhetsbreven och skapa ett mervärde med sociala medier. Clapperton (2009) menar 
att sociala medier egentligen inte har någon betydelse för företag om ingen vet att de finns. 
Företagets mål är med stor sannolikhet att öka försäljning och växa, och vare sig de väljer att 
använda sig av sociala medier eller inte, måste de för att nå målet få personer till hemsidan. 
Vidare förklarar han att företag kan göra sin hemsida synlig på sökmotorerna genom 
sökmotoroptimering och sponsrade länkar. Savage (2010) framhäver även att all variation av 
data och information som finns på internet skapar både nya utmaningar och möjligheter för 
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sökmotorer. Enligt Jansen och Spink (2006) används sökmotorer mer som ett verktyg för 
information eller handel än för nöjes skull. Placeringen på första sidan på sökmotorns 
resultatlista är avgörande. Därför rekommenderar Lindstedt och Bjerre (2009) att företag 
optimerar sajten för det organiska resultatet samt marknadsför den med hjälp av sponsrade 
länkar för att bli så synliga som möjligt. Johansson (2009) är säker på sin sak och säger att 
alla vinner på sökmotoroptimering och att det är extra viktigt på grund av att det kan vara 
både svårt att hitta rätt information och att synas på internet. På grund av detta vill vi även ta 
reda på om företagen är medvetna om vad sökoptimering egentligen är och vilka strategier de 
utformar vid val av optimering av hemsidan samt val av nyckelord vid sponsrade länkar.   

 
1.3  Problemformulering 

 

Det finns många hjälpmedel företag kan ta till för att synas och kommunicera med sina 
kunder på internet. Sociala medier är ett sådant och möjligheterna de förser företag med är 
många. Klädbranschen har stor användning av sociala medier då de flesta kunder idag 
spenderar allt mer tid på internet och eftersom konkurrensen på marknaden är stor. Det är 
därför viktigt att kunderna hittar företagen på internet och en möjlighet är då att företagen 
använder sig av sökmarknadsföring såsom sponsrade länkar och sökmotoroptimering.  
 
Detta anser vi vara viktigt och intressant att undersöka då den traditionella marknadsföringen 
allt oftare väljs bort till förmån för marknadsföring på internet. Vi finner även att detta är ett 
aktuellt ämne och då klädbranschen är så pass stor är det intressant att ta reda på hur 
klädföretag har följt med i utvecklingen av internet och sociala medier samt hur de gör för att 
synas där. Utifrån detta har vi sammanställt följade frågeställningar:  

 

 Hur förhåller sig de undersökta klädföretagen till sociala medier samt 
sökmarknadsföring som marknadsföringsverktyg? 

 Hur kan företag använda sig av sociala medier och sökmarknadsföring som 
marknadsföringsverktyg? 

 
1.4  Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt de undersökta klädföretagen har 
gentemot sociala medier och sökmarknadsföring som marknadsföringsverktyg samt hur de 
kan använda sig av dessa verktyg för att nå ut med sitt budskap till sina kunder på internet.  
 

1.5  Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast undersöka återförsäljare av klädvarumärken i 
Sverige som på sin hemsida tydligt visar att de använder sig av sociala medier. Ett kriterium 
vid valet av företag var även att de i första hand skulle använda sig av internetmarknadsföring 
och inte traditionell marknadsföring för att nå ut till sina kunder. Vi har valt att utgå ifrån ett 
företagsperspektiv och därmed valt att utesluta kundens perspektiv. De sociala medier som vi 
valt att avgränsa oss till är sociala nätverk, kundorienterade distributionssidor samt bloggar. 
Vi kommer att utgå ifrån interaktioner mellan företag och deras kunder. Därmed utesluter vi 
interaktioner mellan olika företag. 
 

 



11/87 
 

2. Metod 

 
I detta kapitel kommer vi att förklara hur vi gått tillväga för att samla in och transkribera vårt 

material. Vi motiverar även varför vi har valt att använda oss av detta tillvägagångssätt. 

Processen klargörs i kapitlet och läsaren får en förståelse för hur vi har använt oss av teori 

och empiri för att kunna svara på syfte och frågeställningar.  

 

2.1  Kvalitativ metod 

 

Vid inledandet av studien stod vi inför valet att välja metod. Holme och Solvang (1997) 
förklarar att det inom samhällsvetenskapen finns två huvudsakliga forskningsmetoder, en 
kvalitativ och en kvantitativ metod. Forskaren utgår ifrån vad det är som ska undersökas när 
en av de två metoderna väljs. Bryman och Bell (2007) menar att den kvalitativa metoden kan 
användas vid insamling av data och fokuserar mer på ord än nummer vilket den kvantitativa 
metoden har en tendens att göra. Patel och Davidson (2003) framhäver att resultatet av en 
kvalitativ undersökning ger mer fördjupad kunskap om fenomenet i form av text och den går 
ut på att forskaren utför en fördjupad forskning på ett mindre antal personer, och då oftast via 
intervjuer. Om en kvantitativ metod väljs, då undersöks företeelsen på fler personer för att få 
en bild av hur praktiken runt fenomenet fungerar. Detta var inte något vi hade som avsikt att 
undersöka vilket gjorde att vi valde en kvalitativ metod för vår studie.  
 
Vi har valt att fokusera arbetet på ett fåtal företag då det passade vårt syfte bäst samt för att vi 
inte hade för avsikt att mäta någon kvantitativ data. Enligt Holme och Solvang (1997) 
erbjuder en kvalitativ metod större närhet till problemet som studeras och ger även möjlighet 
till ökad validitet, med andra ord studiens giltighet, vilket även var en av faktorerna till att vi 
valde att utgå från en kvalitativ metod. För att samla in tillräcklig och nödvändig empiri, 
utförde vi sex intervjuer vilket vi ansåg vara ett minimum för att kunna göra en fullständig 
analys och samtidigt ett intressant arbete. Bryman och Bell (2007) klargör att intervjuer 
troligtvis är den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Vidare förklarar de att en 
undersökning som enbart grundar sig på intervjuer är ett mycket attraktivt alternativ när det 
gäller insamling av kvalitativ data. Kvale (1997) menar även att tack vare den ingående 
beskrivning som en kvalitativ intervju ger kan resultatet jämföras med en kvantitativ metods 
statistiska svar. Detta argument har gjort oss säkra på att vi valde rätt metod.   
 
Enligt Bryman och Bell (2007) finns det dock forskare som är kritiska till den kvalitativa 
metoden och de menar att den är för subjektiv. De hävdar att den personliga relationen som 
kan uppstå mellan forskaren och informanten kan försämra studiens kvalitet samtidigt som 
forskarens personliga åsikter kan styra utgången av studien. Detta påverkar även möjligheten 
att upprepa studien eftersom forskarens subjektivitet påverkar uppsatsens utformning. Vi har 
dock försökt att vara så objektiva som möjligt i vår studie då vi till exempel valt företag som 
vi tidigare inte haft en djupare relation till. Bryman och Bell (2007) förklarar att forskare även 
menar att det kan vara problematiskt att generalisera ett resultat eftersom studien ofta är 
begränsad till endast ett fåtal informanter inom en speciell organisation eller med ett lokalt 
fokus. Detta var vi dock medvetna om då de utvalda klädföretagen som vi genomförde 
personliga intervjuer med, med undantag från Glitzy, var lokaliserade i Kalmar och då vi 
endast genomförde fyra intervjuer med representanter från klädföretag. Vi hade därför inte 
som avsikt att generalisera vårt resultat.  
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2.2  Deduktion och Induktion 

 

Johansson Lindfors (1993) menar att deduktion innebär att forskaren går från teori till empiri 
istället för att som vid induktion gå från empiri till teori. Hon tydliggör detta genom att 
förklara att sättet att närma sig den empiriska verkligheten, framförallt vid induktion, styrs av 
kunskapen som utvecklas under arbetets gång, medan ett deduktivt angreppsätt  kräver 
mycket förarbete innan den empiriska verkligheten utforskas. Vid ett deduktivt angreppsätt 
förklarar  hon  att den i förväg valda teorin och de metodprocedurer som är nödvändiga för att 
verifiera eller falsifiera teorin styr forskarens sätt att närma sig den empiriska verkligheten. Vi 
har valt att ta utgångspunkt i det deduktiva angreppssättet då vi ansåg att det var mest 
passande för studien. Trots detta vill vi påpeka att induktion även präglat vårt arbete i mindre 
utsträckning då vi anser att vår kunskap växt sig större efter varje intervju och det troligen 
påverkat vårt sätt att analysera teorin.  
 
Vi valde att först skapa oss en teoretisk förståelse för vårt ämne eftersom vi ansåg det var 
nödvändigt då internetmarknadsföring, enligt oss, är ett komplext område som kräver en viss 
förförståelse. Vi valde att utforma våra intervjufrågor efter befintlig teori eftersom vi ansåg att 
det skulle underlätta vår studie. Vi ansåg även att det var nödvändigt då några av våra 
informanter var mycket kunniga inom området. Vi behövde därför redan innan intervjuerna 
teoretisk kunskap för att kunna följa med i diskussionen. Patel och Davidson (2003) förklarar 
att forskaren genom att använda sig av ett deduktivt angreppsätt kan dra slutsatser om 
enskilda företeelser utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Efter att vi studerat 
teorin ansåg vi att vi på ett lättare sätt kunde knyta samman teori och empiri och skapa en 
diskussion vilket vi inte hade lyckats lika bra med om vi hade valt ett induktivt angreppsätt. 
Johansson Lindfors (1993) menar att deduktion hör samman med den objektiva verklighets- 
uppfattningen vilket även styrks av Patel och Davidsson (2003) som hävdar att risken att 
författarens subjektivitet skadar arbetsprocessen minskar, då studien tar utgångspunkt i 
befintlig teori. Johansson Lindfors (1993) menar dock att då forskaren väljer att utgå ifrån 
befintliga teorier finns det en risk att den teori som studerats inte passar med den verkligheten 
som ska beskrivas. Detta har vi märkt av under arbetets gång då vi fått reducera vår teoridel 
eftersom vi insåg att några av de teorier vi hade studerat var praktiskt oanvändbara.  
 

2.3  Primär- och sekundärdata 

 

Aaker och Day (1990) förklarar att primär- och sekundärdata är informationsmaterial som 
samlas in. Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig, då den informationen har skapats 
för ett annat syfte. Det kan exempelvis vara något som en forskare redan har studerat men 
som går att applicera på arbetet tillsammans med primärdatat. Enligt Churchill och Iacobucci 
(2005) har sekundärdata tids- och kostnadsbesparande fördelar då informationen kommer från 
existerande källor. Nackdelen är dock att det inte är säkert att datat passar till 100 procent 
eftersom den är insamlad för ett annat syfte. Detta gör att det är viktigt att vara kritisk för att 
ha möjlighet att avgöra sanningshalten och relevansen av datat. Den sekundärdata som vi har 
samlat in består av information från böcker och information från internet såsom utvalda 
artiklar som vi ansett vara relevant för vårt valda ämne. Informationen som vi samlat in från 
internet har vi utvärderat noga (såsom författare/företag och källhänvisningar) innan vi 
beslutat att låta materialet bli en del i arbetet. Anledningen till att vi noga utvärderat 
materialet är på grund av att information på internet i många fall kan vara mindre tillförlitlig 
då vem som helst har möjlighet att publicera material. Majoriteten av de artiklar som vi valt 
att inkludera i studien är hämtade från ELIN (Electronic Library Information Navigator). 
Eftersom internetmarknadsföring utvecklas konstant har vi varit noga med att inte inkludera 
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gammal sekundärdata som behandlar internetmarknadsföring, utan istället fokuserat på mer 
aktuell teori. Aaker och Day (1990) menar att primärdata, till skillnad från sekundärdata, är 
information som samlas in för ett särskilt syfte. Den primärdata som ligger till grund för vår 
studie består av det intervjumaterial vi samlat in. Intervjuerna har vi valt att redovisa separat, 
då vi anser att de utgör en så pass viktig del i vår studie. 
 

2.4  Urval 

 

Dalen (2007) anser att valet av informanter inom kvalitativ intervjuforskning är viktigt. 
Exempel på frågor som forskaren kan ställa är: vem ska intervjuas, hur många och enligt vilka 
kriterier ska de väljas ut? Ekström och Larsson (2000) rekommenderar att urvalet görs efter 
hur bra informanterna passar in i studiens syfte. Vidare förklarar Dalen (2007) att både 
genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dem är en tidskrävande process och 
därför kan inte antalet informanter vara för stort. Intervjumaterialet som samlats in måste 
dock vara av en sådan kvalitet att det utgör tillräckligt underlag för tolkning och analys. Det 
krav vi hade på våra informanter var att de arbetade i en klädbutik, fysisk eller elektronisk, 
samt att företaget på något vis använde sig av sociala medier. Därför sökte vi efter 
information om företagen på internet då vi undersökte deras hemsidor, aktivitet på bland 
annat Facebook, Twitter och om de drev någon blogg. Vi började med att kontakta företagen 
via telefon men då några hänvisade oss vidare till en e-postadress tog vi även kontakt den 
vägen. Vi kontaktade 18 företag men endast fyra bokades in för intervju. För att komplettera 
informationen från informanterna på klädföretagen valde vi även att kontakta en digital 
marknadsföringsbyrå, Guava, samt Joakim Jardenberg som föreläser och debatterar om de nya 
medierna. Det vi hade i åtanke då vi valde våra informanter var att de skulle vara relevanta för 
vårt arbete och att vi skulle ha möjlighet att kunna svara på vårt syfte och frågeställningar.    
 
Nedan följer en kort presentation av de informanter som tillhör vårt urval i denna studie: 
 

 Joanna Caird är ägare av företaget The Lonesome Pine. Företaget har både en 
webbshop och en fysisk butik. The Lonesome Pine verkar som importör, distributör 
och försäljningskanal av westernprodukter i Europa och har sin bas i Växjö. De säljer 
bland annat westernkläder, westernhattar, bältesspännen och presentartiklar.  
 

 Sofia Ekholm är butiksmedarbetare och bloggare på modebutiken Aima i Kalmar. 
Aima är en tjejbutik med ett brett sortiment och flera olika varumärken. De säljer 
kläder, väskor och accessoarer.   

 
 Joakim Jardenberg var med och startade upp aftonbladet.se. Han bloggar aktivt om 

den nya och gamla medievärlden och han är VD för utvecklingsbolaget Mindpark. 
Han arbetar även som rådgivare i internetfrågor och föreläser och debatterar om de 
nya medierna. 
 

 Charlotte Josefsson arbetar och bloggar för internetbutiken Glitzy.se som har sitt 
huvudkontor i Linköping. Glitzy är först och främst en webbshop som inriktar sig på 
nya svenska varumärken. De erbjuder kvalitetsprodukter inom både kläder och 
accessoarer till tjejer och killar. 
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 Jesper Svensson som tillsammans med Enrique Sanchez grundade och driver Selvage 
som är en modebutiken för killar i Kalmar. Företaget har även en webbshop där de 
tillsammans med butiken erbjuder ett koncept och en varumärkesmix för den mode- 
intresserade kunden.   
 

 Henrik Wilnersson är projektledare och PPC expert på Guava Sweden AB i Kalmar. 
Guava är en digital marknadsföringsbyrå som hjälper företag med digitala medie- 
strategier och sökmarknadsföring. 
 

2.5  Intervjuer 

 

Svensson och Starrin (1996) förklarar att en kvalitativ intervju är en metod som används för 
att undersöka, upptäcka, förstå samt lista ut egenskapen hos någonting. Det som är intressant 
är att försöka ”upptäcka” vad det är som sker, snarare än att bestämma omfattningen av 

någonting som på förhand är bestämt. Vi kontaktade våra informanter i hopp om att de hade 
möjligheten att genomföra personliga intervjuer, men på grund av de tilltänkta informanternas 
tidsbrist var det inte möjligt att genomföra personliga intervjuer med alla. Vi genomförde 
personliga intervjuer med Jesper Svensson i Selvages butik (20/4-10), Henrik Wilnersson på 
Guavas kontor (14/5-10), Sofia Ekholm i Aimas butik (30/4-10) och intervjun med Charlotte 
Josefsson genomfördes på Glitzys lagerkontor/solstudio (22/4-10). Då Glitzy finns i 
Linköping åkte vi dit för att därmed kunna genomföra en personlig intervju. Vi genomförde 
även en telefonintervju med Joakim Jardenberg (18/4-10) samt en e-postintervju med Joanna 
Caird (29/4-10).  
 
Vi hade, som tidigare nämnts, som mål att endast göra personliga intervjuer, men är ändå 
nöjda med att ha genomfört fyra personliga, en via telefon samt en via e-post. Vi hade även 
förståelse för att dessa metoder skiljde sig åt, både till tillvägagångssätt, samt möjligheten att 
bland annat läsa av kroppsspråk och ställa följdfrågor. Enligt Holme och Solvang (1997) 
ligger styrkan i den kvalitativa intervjun i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 
situation och samtal. Ryen (2004) nämner att kvalitativa intervjuer ibland framställs som 
individualistiska vilket beror på att de flesta av dem sker genom ett möte mellan en forskare 
och en intervjuperson. Detta gör att den dynamik som till exempel gruppintervjuer kan visa i 
form av utsagor som kommer fram genom social interaktion, precis som i det dagliga livet, 
försvinner. Trots detta hade vi ingen avsikt att genomföra en gruppintervju då vi inte ville att 
informanterna skulle påverkas av varandra.  
 
Vidare menar Weiss (1994) att det är svårt att få samma kontakt med informanten vid en 
telefonintervju som vid en personlig intervju och detta medför ofta att intervjun blir kortare. 
Enligt Aaker och Day (1990) är de flesta telefonintervjuerna så korta som fem till tio minuter, 
på grund av att en uttråkad eller stressad informant kan lägga på luren. Dock blir 20-30 
minuters intervjuer allt vanligare och mer framgångsrika, men endast då ämnet är intressant 
och om de utförs skickligt av intervjuaren. Vår intervju med Jardenberg var lika lång som 
några av våra personliga intervjuer, dock ansåg vi att det var svårare att ställa följdfrågor vid 
rätt tidpunkt utan att avbryta honom eftersom det var svårt att veta om han hade talat färdigt. 
Bortsett från detta ansåg vi inte att det var några större problem att genomföra telefon- 
intervjun och en anledning till detta kan ha varit att han var mycket insatt i ämnet. Enligt 
Aaker och Day (1990) har telefonintervjun blivit en alltmer dominant metod för att samla in 
information när bland annat kostnaden för att genomföra personliga intervjuer blir för hög. 
Anledningen till att vi genomförde en telefonintervju med Jardenberg var på grund av hans 
tidsschema. Vidare menar Aaker och Day (1990) att fördelarna med telefonintervjuer är att 
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fler intervjuer kan dirigeras inom en given tidsperiod då ingen tid förloras på restid och fler 
timmar av dagen är därmed produktiva. Överlag dominerar telefonintervjun den personliga 
intervjun till fart, avsaknad av administrativa problem samt kostnad per genomförd intervju. 
Den tydligaste nackdelen är dock oförmågan att använda visuell hjälp vid komplexa problem 
samt att intervjuaren är tvungen att lita helt på verbala repliker för att bedöma reaktionen och 
förstå informanten.    
 
Även om vi inte ansåg att en e-post intervju var den mest optimala metoden så genomförde vi 
en med Caird på grund av hennes tidsbrist och för att företagets deltagande skulle vara av 
betydelse för vår studie. Aaker och Day (1990) menar däremot att den troligaste anledningen 
till att en e-postintervju väljs är på grund av kostnaden. En fördel är att informantens svar är 
mer eftertänksamma vid en e-postintervju och att han/hon kan konsultera andra personer för 
nödvändig information. Ryen (2004) förklarar att e-postintervjun även är snabb, informanten 
kan motta den inom ett par sekunder och det förenklar även validiteten. Dock har även denna 
intervjumetod begränsningar. Det går exempelvis inte att vara säker på informantens identitet, 
det vill säga att intervjuaren inte kan vara säker på att det är rätt person som svarar samtidigt 
som man inte vet vem informanten talar med för konsultation. Dessutom kan arbetet försenas 
då intervjuaren inte kan vara säker på när svaren kommer in. Det kan även vara så att 
informanterna missförstår någon fråga och en konsekvens av detta är att långa frågeformulär 
med komplicerade frågor inte kan användas utan att förstöra svarsandelen.  
 
Vidare menar Ryen (2004) att e-post intervjuer bidrar till många av de klassiska 
utmaningarna: hur man ska skapa tillit, hur man ska få intervjupersonen att svara, hur man får 
tillräckligt med data samt om den är tillräckligt bra. Det finns ingen möjlighet att uppfatta 
kroppsuttryck, pauser, uttal, in- och utandning, leende och skratt, rastlöshet och missnöje. 
Detta var vi medvetna om men valde ändå att genomföra intervjun på detta viset då det var 
vår enda möjlighet. När vi skickade iväg intervjuguiden till Caird talade vi om för henne att 
hon kunde kontakta oss om det var något hon undrade över. När vi efter en vecka inte hade 
fått något svar från henne kontaktade vi henne igen och fick då reda på att hon inte hade 
möjlighet att svara på alla frågor som vi hade skickat. Vi valde därför att skicka ett nytt 
kortare frågeformulär till henne då vi ansåg att hennes svar skulle vara till hjälp för vår studie. 
Svaren var dock kortare än vad vi hade förväntat oss och detta tog vi hänsyn till i analys- 
kapitlet. Vi värderade därför inte svaren på samma vis som de övriga informanternas som gett 
en djupare beskrivning av ämnet.  
 
Svensson och Starrin (1996) rekommenderar att intervjuaren skaffar sig förkunskaper före 
intervjun. Samtidigt är det viktigt att dessa förkunskaper sätts inom parentes så att 
intervjuaren kan vara öppen och fånga in den ”nya” kunskapen. Vi studerade företagens 

hemsidor innan vi genomförde intervjuerna. Vi hade även innan intervjuerna kombinerat vår 
förförståelse med framtagen litteratur om vårt ämne så att vi skulle kunna skapa en intervju- 
guide med relevanta ämnen och frågor till informanterna. Dalen (2007) menar att man ofta 
skiljer mellan öppna och mer strukturerade eller fokuserade intervjuer. I en öppen intervju är 
målsättningen att informanten berättar så fritt som möjligt om sina livserfarenheter. Då vi 
redan hade inriktat oss på ett särskilt ämne passade inte denna form. Vi valde därför en 
semistrukturerad intervju. Dalen (2007) påpekar att vid val av semistrukturerad intervju måste 
en intervjuguide arbetas fram. Denna ska innehålla centrala teman och frågor som 
tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för arbetet. Svensson och Starrin (1996) 
instämmer och framhäver att de flesta former av kvalitativa intervjuer kräver någon form av 
intervjuguide. Bryman och Bell (2007) menar dock att frågor som inte ingår i intervjuguiden 
inte behöver undvikas, utan intervjuaren kan ta upp frågor som kan kopplas samman med det 
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som informanten har sagt. Vi arbetade fram olika intervjuguider eftersom informanterna 
skiljde sig från varandra och därför var det inte möjligt att ställa samma frågor till alla. Men 
vid utförandet av intervjuguiderna var vi noga med att hålla oss till ämnet då vi ville få ut så 
mycket som möjligt av informanterna som var till användning för analysarbetet. Tre av våra 
informanter ville ha en kopia på intervjuguiden för att kunna förbereda sig inför intervjun 
därför valde vi att skicka en sådan till dem. De som efterfrågade intervjuguider var Ekholm, 
Jardenberg och Wilnersson. Intervjuguiderna finns med som bilaga på sida 67. Vi var 
medvetna om att de olika intervjuerna skiljde sig åt informations- och kvalitetsmässigt och vi 
hade även detta i åtanke då svaren analyserades.   
 
Vi spelade in telefonintervjun och de personliga intervjuerna med hjälp av en diktafon. Dalen 
(2007) rekommenderar att intervjuaren använder ljudband eller minidisk när en kvalitativ 
intervju genomförs eftersom det är viktigt att få med informantens egna ord. Dessutom anser 
Weiss (1994) att användande av diktafon gör det lättare för intervjuaren att närvara vid 
intervjun med informanten än vad det är när anteckningar förs, på grund av att intervjuaren 
inte behöver oroa sig för att få ner allt material på papper. Anteckningar fångar aldrig allt som 
sägs. Trots detta valde vi att komplettera inspelningen med anteckningar då en av oss även 
skrev ner det som sades. Detta gjordes för att vi skulle vara beredda om något oförutsett med 
diktafonen skulle ske. Vi var även noga med att fråga informanterna om det gick bra att spela 
in intervjun och alla svarade ja. Detta kan vara på grund av, som Dalen (2007) nämner, att 
människor idag är mer vana vid tekniska hjälpmedel såsom bandspelare och minidiskar. Detta 
leder till att intervjuaren möts av mindre skepsis när användning av inspelningsapparatur 
under intervju föreslås. Intervjuaren kontrollerar även intervjusituationen bättre när han/hon 
behärskar utrustningen. Enligt Patel och Davidson (2003) kan en intervju som spelas in även 
leda till negativa konsekvenser då det kan medföra att informanterna tänker extra mycket på 
hur han/hon formulerar sig, vilket kan påverka intervjun negativt då diktafonen kan påverka 
spontaniteten i informantens svar. De menar även att det är viktigt att intervjuaren är 
medveten om att diktafonen kan sluta fungera under pågående intervju vilket gör att det är bra 
att komplettera med anteckningar. Innan varje intervju var vi noga med att undersöka så att 
diktafonen fungerade.  
 

2.6  Bearbetning av data 

 

Efter det att intervjuerna hade genomförts började organisering och bearbetningen av det 
insamlande materialet. Enligt Dalen (2007) kommer informanternas verbala utsagor att utgöra 
huvudparten av materialet i en intervjuundersökning. Svensson och Starrin (1996) påpekar att 
det är vanligt att transkriberingen av det insamlade materialet från intervjuerna görs först när 
alla intervjuer är gjorda. Weiss (1994) förklarar att om en intervju spelas in måste intervjuaren 
bestämma hur materialet ska transkriberas. Idealt bör, enligt Svensson och Starrin (1996), 
analysen av intervjuerna påbörjas efter varje enskild intervju. Vi valde detta tillvägagångssätt 
då vi ansåg att informanternas svar lättare kunde analyseras då vi fortfarande mindes dem väl. 
Direkt efter varje intervju påbörjade vi därför transkriberingen av det insamlade materialet. 
Kvale (1997) förklarar att forskaren bör börja med att sammanställa intervjuerna och därefter 
urskilja kategorier för att sedan kunna analysera det insamlade datat. Vi började med att 
skriva ner allt som sagts under intervjuerna. Därefter tog vi bort det vi ansåg vara mindre 
relevant för vår studie för att sedan kunna strukturera och analysera svaren och forma en 
sammanhängande text. Dalen (2007) menar att det är viktigt att forskaren själv gör 
transkriberingen, eftersom denna process ger honom eller henne en unik chans att lära känna 
sitt data.  
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2.7  Validitet och Reliabilitet  

 
För att mäta en studies kvalitet används begreppen validitet och reliabilitet. Enligt Bryman 
och Bell (2007) bedömer begreppet validitet studiens kvalitet och det värderar även om en 
undersöknings slutsatser upplevs som hållbara eller inte. De framhäver även att validitet på 
många sätt är det viktigaste kriteriet för en kvalitativ undersökning. Vi menar att vår studie 
har en hög validitet då vi valt att inkludera olika typer av informanter som kunnat bidra med 
olika infallsvinklar och specialistkunskap inom sitt område. Christensen et al (2001) påpekar 
att val av källor och informanter, samt deras tillförlitlighet, diskuteras inom validitet. Vi anser 
att samtliga av våra informanter från klädföretagen är tillförlitliga då de alla har gemensamt 
att de har ett visst ansvar för marknadsföringen som framförallt sker på internet. Vi anser även 
att Jardenberg och Wilnersson har bidragit till att höja studiens trovärdighet då vi anser att de 
båda har gedigen kunskap inom sina respektive områden.  
 
Bryman och Bell (2007) tydliggör validitet genom att förklara att det kan sägas syfta till att 
om det som observeras, identifieras eller mäts, verkligen är det som sägs och görs. Vi ansåg 
att det var viktigt att vi var pålästa inom ämnet internetmarknadsföring innan intervjuerna 
genomfördes för att kontrollera att den teoretiska ramen vi studerat och skulle studera var 
praktiskt användbar. En annan anledning till att vi valde att samla in teori i ett tidigt skede var 
för att vi skulle kunna koppla teori och empiri till varandra på ett sätt som annars inte hade 
varit möjligt. Enligt Weiss (1994) är problemen med validitet om informanterna berättar 
sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen. Då vi valde att genomföra en e-post 
intervju förstod vi dock att trovärdigheten sjönk eftersom vi inte kunde vara säkra på att den 
som utgav sig för att svara på frågorna verkligen var den som hon sa att hon var. Det faktum 
att vi även skickade iväg en intervjuguide till tre av våra informanter anser vi kan ha haft en 
negativ påverkan på studiens trovärdighet då villkoren för intervjupersonerna varit olika. 
Anledningen till att vi valde att skicka en intervjuguide var, som tidigare nämnts, på grund av 
att de efterfrågade det.  
 
Enligt Bryman och Bell (2007) står det andra begreppet, reliabilitet, för tillförlitlighet.  
Johansson Lindfors (1993) menar att reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs. 
Bryman och Bell (2007) förklarar att reliabilitet avser att det som mäts, mäts på ett tillförlitligt 
och pålitligt sätt. De anser även att hög reliabilitet och validitet ska eftersträvas. Vidare 
förklarar de att en studie har hög reliabilitet om den även kan genomföras av andra forskare 
samtidigt som de får resultat som är likvärdiga. Vi anser att om en forskare skulle göra om vår 
studie idag, skulle resultaten troligtvis likna våra. Men samtidigt menar vi att området 
internetmarknadsföring utvecklas i en snabb takt vilket gör att svaren med stor sannolikhet 
skulle kunna se annorlunda ut om endast några månader. Johansson Lindfors (1993) menar att 
reliabilitetsproblem kan uppstå bland annat på grund av att leden i den empiriska data- 
insamlingen är många vilket kan resultera i att slumpmässiga felkällor kan vara ett stort antal. 
Vi har dock valt att skicka studien till våra intervjupersoner för att de ska få möjligheten att 
korrigera eventuella missuppfattningar och fel. Avslutningsvis vill vi även påpeka att vi i vår 
studie valt att fokusera på validitet framför reliabilitet. Bryman och Bell (2007) menar att 
reliabilitet är mer aktuellt vid kvantitativa undersökningar där många olika typer av mätningar 
görs. Då vi istället valt att genomföra en kvalitativ studie med öppna frågor anser vi att 
validitet är mer aktuellt.  
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3. Teori 

 
I det här kapitlet kommer vår sekundärdata att presenteras, det vill säga vår teoretiska 

referensram. En diskussion kommer bland annat att föras kring relationer, sök- 

marknadsföring samt sociala medier. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse 

för ämnet. De delar vi har valt att inkludera har vi valt för att kunna utföra en grundlig 

analys i nästkommande kapitel.       

 

 

3.1  Internetmarknadsföring 

 
Chiou et al (2008) förklarar att många nya masskommunikationskanaler som exponerades för 
allmänheten, utvecklades under den senare delen av 1900-talet. Enligt Sharma och Sheth 
(2004) skapar internet en grundläggande förändring i företags- och kundbeteenden precis som 
den industriella revolutionen gjorde. Hoffman och Novak (1996) förklarar att en revolution 
som ändrar den traditionella synen på annonsering och kommunikationsmedier har utvecklats 
i flera år. Denna revolution är internet, det enorma globala nätverket. Som ett marknads- 
föringsmedium har internet möjligheten att radikalt förändra sättet som företag gör affärer 
med sina kunder. Hoffman och Novak (1997) menar att internet är ett unikt kommunikations- 
medium, distinkt från traditionell media. Chittenden och Rettie (2003) anser att omvandlingen 
från den gamla företagsvärlden till en ny värld med e-kunder är unik. Effekten av den här 
förändringen i kommunikationskedjan ändrar sättet företag marknadsför sig mot nuvarande 
och framtida kunder samt hur de levererar meddelanden och produkter.  
 
Mitra et al (2008) påpekar att internet är accepterat runt om i världen som en väldigt effektiv 
kommunikationskanal och dess förmåga (interaktion och intensiteten av media) resulterar i en 
shoppingupplevelse för kunden som är åstadkommen från datorn och som simulerar en direkt 
upplevelse för kunden. Rowley (2004) framhåller att marknadsföringskommunikation i den 
digitala världen handlar om att skapa närvaro, relationer och lika värde. Internet som en 
marknadsföringskanal är interaktiv, lätt att nå och förekommer överallt samtidigt som den 
integrerar marknadsföringskommunikation med kommersiella transaktioner och service- 
leveranser. Enligt Chittenden och Rettie (2003) har företag börjat inse att de kan kopiera 
marknadsföringsmetoder som används offline till online. Alla sätt att kommunicera som är 
enklare, billigare och snabbare är åtråvärt, och internet erbjuder alla tre.  
 
Sharma och Sheth (2004) menar att figursydd kommunikation och erbjudanden kan ges till 
kunder genom exempelvis företagets hemsida eller via e-post. Detta gör att företag inte 
behöver spendera så mycket resurser för att behålla kunder. Vidare framhåller de att kunder 
kräver 24-timmars tillgång till information, kommunikation samt grundläggande kundservice. 
Kunder anser att traditionell kommunikation är för långsam och inte passande för deras mål i 
dagens kunskapssamhälle. Samtidigt framhåller Rowley (2004) att till skillnad från 
traditionell media så tillåter webben icke-linjär kommunikation. Detta innebär ett fritt flöde 
och utbyte av information och möjligheten till tvåvägskommunikation mellan ett företag och 
dess publik i olika sammanhang finns. Webben är en mötesplats där vem som helst kan 
kommunicera med någon annan. Hoffman och Novak (1997) förklarar att eftersom webben är 
en informationstät plats använder företag sig inte längre av envägskommunikation då kunders 
intressen och behov även varierar. Hoffman och Novak (1996) menar att internet istället 
använder sig av en modell som erbjuder flervägskommunikation. Hanson (2000) anser att 
internet är ett viktigt verktyg som är en asynkron metod vilket betyder att användare kan 
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kommunicera utan att deras schema är bundet till nutiden till skillnad från ett ansikte mot 
ansikte möte som är en synkron metod som inte kan lagras. Hoffman och Novak (1997) 
menar vidare att det finns en större chans att internet som medium och marknad blir 
framgångsrikt om det gör att kunder inte längre behöver vara passiva mottagare vid 
marknadskommunikation utan istället tillåter kunderna att bli aktiva deltagare i marknads- 
föringsprocessen.  
 

3.2  Relationsmarknadsföring 

 
Chaffey och Smith (2008) menar att marknadsföring handlar om relationer med kunder, 
leverantörer, samarbetspartners och interna relationer inom företaget. Carlsson (2009) 
poängterar att företag bör rikta in sig på att bygga relationer, uppmana till dialog och skapa 
förtroende med sin kommunikation i sociala medier. Enligt Fill (2006) karaktäriseras 
relationsmarknadsföring av en hög frekvens och intensitet av utbyten mellan företag och dess 
kunder. Chaffey och Smith (2008) betonar att relationsmarknadsföring till skillnad från 
kortsiktig transaktionsmarknadsföring handlar om att utveckla långsiktiga förbindelser med 
kunder. Adjej och Clark (2010) förklarar att allt fler återförsäljare väljer att investera i att 
bygga relationer med sina kunder som en strategi för att skapa återkommande kunder. Ett av 
målen med relationsmarknadsföring är att skapa lojala kunder. Kundlojalitet syftar till 
återkommande kunder som uppmuntras till köp genom marknadsföring av produkten/tjänsten. 
Fill (2006) menar att kunder som är lojala inte endast bidrar till företagets lönsamhet utan 
även till att företaget får en bättre konkurrensposition, vilket leder till att konkurrenterna får 
arbeta hårdare för att locka kunderna till sig istället. Gummesson (2008) betonar att långa 
relationer kan vara mer effektiva för alla parter eftersom parterna under relationens gång lär 
sig att hantera relationen och använda den till deras förmån. Om en relation är viktig och ett 
företag är beroende av den, måste de engagera sig i relationen för att den ska fungerar. Enligt 
Kaplan och Haenlein (2010) kan företag lättare skapa relationer till sina kunder genom att ta 
initiativ och vara aktiva. Fill (2006) menar att ett företag till exempel kan skapa djupare 
relationer med sina kunder genom att erbjuda support, expertis, en god servicenivå och genom 
att minimera risker.  
 
Fill (2006) menar att en av de främsta anledningarna till att utveckla och bevara relationer är 
för att skapa förtroende. Det finns dock många, och då speciellt äldre människor, som inte 
litar på det som skrivs på webben, vilket kan bero på bristande kunskap om internet. Jobber 
(2004) menar att säljare kan skapa förtroende genom en hög frekvens av kontakt, se till att 
löften hålls samt genom att reagera snabbt och effektivt vid problem. Gummesson (2008) 
belyser även vikten av förtroende då han menar att framgången av nära samarbeten mellan 
kunder och leverantörer oftast hör samman med förtroende, då kunden måste känna att 
han/hon kan lita på leverantören. Om kommunikationen inte fungerar mellan två parter kan 
relationen påverkas negativt och leda till att den upplöses. Vidare menar han att makten 
mellan köpare och säljare sällan är jämt fördelad. I de flesta fall är det en av parterna som har 
den största makten. Den ökade tillgången till internet har givit kunder mer makt då de kan 
söka mycket information själva och har fler alternativ att välja mellan. Adjei och Clark (2010) 
menar att kvalitén, varaktigheten och nivån av hur beroende de två parterna är av varandra 
kan variera oerhört. Gummesson (2008) menar att parterna i långsiktiga relationer måste 
anpassa sig efter varandra, kunder får till exempel ofta anpassa sig till system och procedurer. 
 
Enligt Jobber (2004) måste företag bestämma sig för hur mycket tid och pengar de vill satsa 
på relationer med kunderna. En del kunder vill inte knyta några närmare band till ett specifikt 
företag då de först och främst är intresserade av priset och inte ser fördelarna i att bilda en 
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relation. Ett företag kan då slösa resurser genom att försöka bilda en relation med dessa 
kunder. Adjei och Clark (2010) menar även att det inte alltid är lönsamt att bygga relationer 
till kunder då alla kunder inte bidrar med lika stor input till företaget. Det är mycket viktigt att 
kunderna själva har en hög benägenhet att vilja bilda en långsiktig relation till företaget för att 
relationsmarknadsföringsåtgärder ska kunna bli framgångsrika.  
 
Gummesson (2007) förklarar att många företag använder sig av medlemskap som ett verktyg 
för att få kunder att stanna länge i relationer. Medlemskap kan användas i ett kommersiellt 
syfte och då för att förstärka kundlojalitet och för att främja långvariga relationer. Det finns 
många typer av medlemskap som kräver olika mycket från kunden. En del medlemskap är 
kostnadsfria och lätta att hantera medan andra är dyra och mer krävande. Ett medlemskap 
måste inte vara noterat, då det i vissa fall kan vara känslan av medlemskap som är det viktiga, 
det vill säga det behöver inte finnas något medlemskort.  
 

3.3  Viral marknadsföring  

 
Enligt Frankel (2007) skapas ny kommunikation genom internet trots bekymmer om att 
tekniken ska göra oss isolerade och osociala. Information som är värdefull sprids mer än 
någonsin. Lam och Wu (2009) anser att marknadsförare måste ha ett grundligt analysverktyg 
för att rangordna potentiella köpare samt för att hitta en opinionsledare. Viral marknadsföring 
är ett sådant verktyg. Leskovec et al (2007) påpekar att konsumenter visar ett allt större 
motstånd till traditionell marknadsföring så som TV-reklam eller tidningsannonser då de inte 
kan styra detta på samma vis som internetmarknadsföring. Detta har lett till att företag har 
vänt sig till alternativa strategier såsom viral marknadsföring. Scott (2007) framhäver att viral 
marknadsföring är ett populärt slagord men att ordet dock missförstås av många då det finns 
många termer för det. Enligt Yang et al (2010) kallas viral marknadsföring även för Word-of-
Mouth. Vidare menar Carlsson (2009) att två andra ord för viral marknadsföring är Buzz 
Marketing och virusmarknadsföring.  
 
Yang et al (2010) menar att viral marknadsföring bland annat uppkom genom webbaserade 
kommunikationsplattformer såsom bloggar. Frankel (2007) förklarar att viral marknadsföring 
är ett marknadsföringsupplägg som går ut på att skapa e-postmeddelanden, tävlingar och så 
vidare som mottagaren ska skicka vidare till vänner, arbetskamrater och bekanta. Genom att 
låta målgruppen göra jobbet är målet att skapa maximal spridning av ett budskap på internet. 
Vidare klargör Lam och Wu (2009) att viral marknadsföring handlar om att en person berättar 
om produkter eller tjänster som de gillar eller ogillar till en eller flera personer inom deras 
sociala nätverk. Frankel (2007) menar att viral marknadsföring handlar om att få så många 
personer som möjligt att klicka vidare på en viss länk och skapa ett rykte samtidigt som 
många läser meddelandet. Enligt Leskovec et al (2007) utnyttjar viral marknadsföring sociala 
nätverk som redan existerar genom att uppmuntra kunder att dela produktinformation med 
sina vänner.  
 
Scott (2007) förklarar att succén som viral marknadsföring har skapat, kommer från det 
innehåll på webben som är självpublicerat och som människor vill dela med andra. Carlsson 
(2009) rekommenderar att företag fokuserar på att göra en bra produkt eller tjänst och låta 
nöjda kunder bli de bästa ambassadörerna för att på så vis skapa positiva virala effekter på 
webben. Frankel (2007) förklarar att informationen sprids snabbare än någonsin tidigare. 
Därmed gäller det för företag att se till att kunderna inte har något att klaga på samtidigt som 
det är viktigt att de inser att det ibland kan vara värt att göra något extra för kunden. Är 
kunderna nöjda kommer de att sprida ryktet och på köpet får företaget den bästa marknads- 
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föringen som existerar, det vill säga rekommendationer. Yang et al (2010) anser att en av 
anledningarna till att viral marknadsföring är bra är på grund av att det inte är några problem 
att spara informationen på datorn och på internet. Samtidigt påpekar de att fördelen med 
anonymiteten på webben förenklar en ömsesidig kommunikation på internet till skillnad från 
de samtal som sker i ”verkligheten”. Leskovec et al (2007) påpekar dock att företag måste 
förstå i vilket sammanhang som viral marknadsföring fungerar mest effektivt. Detta är särskilt 
viktigt då opassande användning kan ha en motverkande effekt genom att det skapar ofördel- 
aktiga attityder gentemot företagets produkter. Dock menar Lam och Wu (2009) att den nya 
tillkomsten av de sociala medierna har underlättat införandet av viral marknadsföring. 
Samtidigt anser Scott (2007) att viral marknadsföring är ett av de mest spännande och kraft- 
fulla sätten att nå företagets publik.  
 

3.4  Sökmarknadsföring 

 

Sökmotoroptimering  

Jansen och Spink (2006) menar att internet är den primära källan där människor söker efter 
information. Lindstedt och Bjerre (2009) förklarar att, enligt Statistiska Centralbyrån, sökte 
75 procent av svenskarna efter information om varor och tjänster på internet under 2008. 
Zarella (2010) menar att det vanligaste sättet människor hittar information på nätet är genom 
sökningar. Enligt Jansen och Spink (2006) är det viktigt att en bättre förståelse utvecklas för 
kommande trender när det gäller sökningar på internet eftersom internetanvändandet blir 
alltmer populärt. Detta på grund av det enorma inflytande sökmotorer på internet har på att 
dirigera trafik till information och tjänster online. Trenden överlag när det kommer till 
sökmotorer är att de används mer som ett verktyg för information eller handel än för nöjes 
skull. Clapperton (2009) påpekar att sökmotoroptimering (eng. Search Engine Optimization, 
SEO) är processen som företag använder sig av för att göra sin hemsida användarvänlig och 
synlig för så många sökmotorer som möjligt. Vidare förklarar Chaffey (2009) att SEO är ett 
strukturerat verktyg som används för att förstärka ett företags position eller dess produkter på 
en sökmotors resultatlista för utvalda nyckelord. Det handlar även om att garantera att så 
många sidor som möjligt av en sajt inkluderas i sökmotorn. Enligt Chaffey och Smith (2008) 
är SEO förmodligen den viktigaste marknadsföringskanalen för att anskaffa kunder. Idag är 
det naturligt att människor vänder sig till en sökmotor när de letar efter en ny produkt, tjänst 
eller nöje. Samtidigt framhäver Lindstedt och Bjerre (2009) att det är en viktig framgångs- 
faktor för e-handlare att synas i de stora sökmotorerna som Google, Yahoo, Live och Eniro då 
sökmotorerna, som tidigare nämnts, är konsumenternas främsta verktyg när de letar efter 
information inför ett köp. Om företaget ligger etta på Google på populära sökord kan det 
generera positiva resultat som mycket trafik och goda affärer.  
 
Enligt Lindstedt och Bjerre (2009) handlar SEO om att ta bort tekniska sökhinder, det vill 
säga göra alla sidor sökbara genom att använda rätt nyckelord i rubriker, texter och 
metataggar. Det betyder även att företag skapar länkar på andra sajter som pekar mot 
företagets hemsida. Chaffey (2009) förklarar att metataggar är det som skrivs in av 
webbskaparen, som läses av sökmotorns bot. Vidare framhäver Chaffey och Smith (2008) att 
SEO handlar om att nå högst position eller rankning i det naturliga/organiska resultatet på 
sökmotorernas resultatlista. Halligan och Shah (2010) menar att det organiska resultatet inte 
är baserat på betalning, utan den kvalitet som innehållet har och vad exempelvis Google anser 
är de mest värdefulla sidorna för sina kunder. När företagets webbsida visas i det organiska 
resultatet och användare klickar på länken och besöker hemsidan kostar inte detta något för 
företagen.  
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Jansen och Spink (2006) understryker att resultatet och placering på den första sidan på 
sökmotorn efter ett sökord verkar vara en avgörande faktor som lockar trafik till en särskild 
webbsida. Enligt Lindstedt och Bjerre (2009) kommer detta resultat från sökmotorernas 
spindlar som sökt av internet efter intressant innehåll och sedan sparat materialet i enorma 
databaser vilket då leder till att det mest relevanta resultatet för ett visst sökord hamnar högst 
upp. Clapperton (2009) förklarar att ett annat namn för dessa spindlar är botar som är en sorts 
automatisk mjukvara som undersöker webbsidor på uppdrag av sökmotorer. Detta stämmer 
överens med Newson et al (2009) resonemang då de påpekar att sökmotorerna sammanställer 
hemsidors detaljer genom att ta sig igenom olika sidor på hemsidorna. Enligt Clapperton 
(2009) tenderar sökmotorer att favorisera sajter som är rättframma och som berättar vad sajten 
handlar om samt vad företaget gör för något. Vidare tar Lindstedt och Bjerre (2009) upp att 
det kan vara svårt att rankas högt i det organiska resultatet och det gäller därmed att ha en 
attraktiv hemsida, både för sökmotorerna och för besökarna. Jansen och Spink (2006) 
förklarar att detta är viktigt då det är väldigt vanligt att personer bara tittar på första sidan när 
det kommer till resultatet på en sökmotor samtidigt som användarna hellre omformulerar 
sökordet än går igenom resterande resultatsidor.  
 
Enligt Clapperton (2009) är animationer och liknande inte att rekommendera då sökmotorerna 
inte gillar dessa och därmed gör hemsidan osynlig. Lindstedt och Bjerre (2009) framhäver att 
webbdesigners inte alltid är medvetna om hur en sökmotorvänlig hemsida ser ut. Men 
samtidigt är det meningslöst med sökmotortrafik om besökarna skräms borta av fula sidor 
som tar mer hänsyn till sökmotorerna än till de som är målgruppen. Chaffey (2009) påpekar 
att trots att varje sökmotor har sina egna utvecklande algoritmer med hundratals faktorer som 
endast är kända för de anställda på sökmotorerna, kan vanliga faktorer som influerar 
rankningen på sökmotorerna ändå urskiljas.  
 
Clapperton (2009) menar att ingående länkar har stor betydelse för placeringen, det vill säga 
att fler länkningar ger högre placering. Google använder sig av en skala mellan noll och tio 
för att värdera betydelsen av hemsidor enligt ingående länkar (länkpopularitet). Halligan och 
Shah (2010) understryker att om sidorna har mer än 100 länkar till andra delar av sajten är det 
inte säkert att sökmotorn följer alla. Viktiga sidor bör inte ligga längre än tre klick bort från 
ingångssidan. Enligt Lindstedt och Bjerre (2009) är det bra om hemsidan inte använder sig av 
ramar, då dessa gör det svårt att länka till enskilda sidor. Clapperton (2009) klargör att en ram 
kan vara ett index eller en navigationssida som inte förändras. Lindstedt och Bjerre (2009) 
förklarar även att programmet Flash, som används för att skapa rörliga bilder, inte 
rekommenderas då det är bilder som sökmotorerna inte kan läsa. Enligt Clapperton (2009) är 
det viktigt att företag på hemsidan inkluderar vad de säljer eller vad de är för slags företag i 
överrubriken, annars kan inte sökmotorerna se dem. Det bör vara framträdande i över- 
rubrikerna, frekvent i texten och hellre tidigt i texten än för långt ner. Vidare rekommenderar 
han att de nyckelord som föredras bör finnas i titeln.   
 
Enligt Clapperton (2009) är nyckelord, ord som företag väljer att betona på sin hemsida 
genom repetition och inbegripande i områden som endast sökmotorer kan se. Chaffey och 
Smith (2008) väljer istället att använda sig av ordet nyckelfras, som ska vara en förkortning 
för nyckelordsfras. De har valt att använda ”nyckelfraser” istället för ”nyckelord” på grund av 

att sökmotorer såsom Google tillskriver mer relevans när en fras matchas på en sida. Lindstedt 
och Bjerre (2009) framhäver att om företaget ska optimera sin hemsida, är det ett måste att 
veta vilka nyckelord eller sökfraser som sajten ska optimeras mot. Naturligtvis är målet att 
hamna så högt som möjligt på resultatlistan. Som Clapperton (2009) nämner, är sökmotorerna 
smarta och ignorerar sajter som går över gränsen och lägger in för många givna nyckelord. 
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Det är de som ligger bakom sökmotorerna som bestämmer vart gränsen går och de föredrar att 
inte berätta vart denna gräns dras någonstans. Vidare förklarar Chaffey (2009) att antalet 
gånger nyckelordet repteras i texten på hemsidan är en nyckelfaktor som bestämmer 
positionen för ett särskilt ord. Antalet gånger det nämns kan förbättra positionen på sök- 
motorn men som Clapperton (2009) nämnde kontrollerar sökmotorn att inte alltför många 
repetitioner görs. Johansson (2009) påpekar att om företaget förstår hur sökmotorn ”tänker” 

(det vill säga människorna som står bakom den) har de störst möjlighet att ge sökmotorn vad 
den vill ha.  
 
Zarrella (2010) menar att det är viktigt att inkludera ord och fraser som personer kan använda 
vid sökningar på vissa företag, för utan dessa finns risken att företaget blir osynligt. 
Clapperton (2009) rekommenderar att företag väljer olika nyckelord för varje sida, särskilt om 
de gör olika saker. En fördel är att välja ord som inte får så många sökningar, därmed kommer 
företaget högre upp på resultatlistan vid en sökning på just det ordet. Detta håller Lindstedt 
och Bjerre (2009) med om och de förklarar att det är den gyllene medelvägen som gäller, 
orden ska varken vara för populära eller impopulära. Dessutom måste nyckelorden vara 
relevanta för företagets hemsida och målgrupp. Om företaget väljer populära sökord men som 
inte stämmer överens med deras profil, kommer företaget att få många besökare men de 
kommer troligtvis inte stanna kvar på sidan. Om företaget gör på detta viset lurar de, enligt 
Johansson (2009), bara sig själva och besökarna. Fortsättningsvis förklarar han att det är bra 
om företaget gör en lista på nyckelord då den kommer att vara det viktigaste verktyget i 
optimeringen. För att företaget ska vara säker på att inte missa viktiga sökord kan de studera 
andra webbplatser inom samma område för att undersöka vilka nyckelord de använder sig av.  
 
Även Lindstedt och Bjerre (2009) rekommenderar företag att studera konkurrenters hemsida 
för att få reda på vilka ord de använder. Ett ständigt pågående arbete där marknadsföraren 
måste följa upp hur olika sökord fungerar kallas för sökordsresearch. Vid val av sökord ska 
företag ha i åtanke att det bästa inte är sökord som ger mycket trafik utan sökord som ger 
många avslut. Johansson (2009) har en tumregel och det är att inte ha mer än sju nyckelord 
per sida. Savage (2010) förklarar att sökmotorerna dock inte endast ska visa ett resultat, de 
ska även hjälpa personer att hitta det de söker. Vidare nämner han att dagens sökmotorer gör 
ett bra jobb genom att katalogisera text, räkna länkar samt leverera listor med sidor som är 
relevant till en sökares ämne. Exempelvis ska det vara möjligt för en individ att ställa en fråga 
och få svar på den snabbt genom att sökmotorn inte tar med alla resultat som innehåller just 
de orden.  
 
Johansson (2009) menar att alla vinner på SEO då webbplatsen får bättre placeringar i 
sökningar samtidigt som sökmotorerna lättare kan bilda sig en uppfattning om vad webb- 
platsen innehåller. Använder företag sig av SEO bidrar det till att besökare lättare hittar den 
information de söker och webbplatsen blir dessutom mer lättläst och får en högre till- 
gänglighet. Dessutom påpekar Clapperton (2009) att SEO är bra på grund av att det inte 
kostar företagen något om de gör det själva, det enda de spenderar är sin tid. Chaffey (2009) 
anser att SEO är bra för att resultatet bland annat anses vara trovärdigt av sökare. Vidare 
menar Frankel (2007) att SEO kan vara en effektiv marknadsföringsform, men den har även 
begränsningar, speciella svårigheter och en osäkerhet i och med att det inte från en dag till en 
annan går att veta vilka placeringar en sida har. Det kan även förekomma situationer där 
optimeringen tar för lång tid att genomföra. Ett alternativ eller komplement till optimering är 
att marknadsföra en verksamhet genom att köpa annonser som visas när någon söker på några 
specifika sökord.  
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Sponsrade länkar  

Cheng et al (2009) menar att annonsering via internet idag är en viktig källa för konsument- 
information eftersom antalet internetanvändare fortsätter att växa. Denna utveckling har lett 
till en förändring inom reklam. Eftersom det har blivit alltmer populärt att surfa på internet, 
har internet blivit en viktig informationskälla och väsentlig del av det dagliga livet. På grund 
av detta, representerar internet en enorm möjlighet för annonsörer när det kommer till effektiv 
kommunikation med kunder. Goldfarb och Tucker (2008) påpekar att Google var det första 
företaget som prissatte och visade annonser baserade på nyckelord, därefter följde Yahoo och 
MSN. Lindstedt och Pettersson (2006) förklarar att sponsrade länkar antingen köps direkt från 
de tre nätverk som är verksamma i Sverige; Google, Eniro och Yahoo Search Marketing, eller 
via mediebyråer som hanterar bokningarna, skriver texter och väljer sökord. Enligt Goldfarb 
och Tucker (2008)  har det inte uppkommit någon direkt konkurrens till detta nya fenomen, 
det vill säga marknadsföring via sökmotorer. Detta medför att Google och de andra större 
sökmotorerna kan erbjuda ett unikt och starkt värdeförslag. Frankel (2007) menar att Googles 
modell för annonsering som lanserades 2000, AdWords, är på väg att bli standardverktyget 
för annonsering på sökmotorer och på Google är det rena textannonser som gäller.  
 
Halligan och Shah (2010) förklarar hur Google AdWords fungerar och det fungerar på så vis 
att företaget erbjuder Google att betala en viss summa per klick närhelst företagets annons 
visas för användare. Annonsen baseras på de sökord de sökte på. Budet som företaget lägger 
avgör om deras annons kommer att synas, var den kommer att synas och hur många gånger. 
Detta betyder att företagets kostnad beror på hur många andra som också är intresserade av 
samma sökord. Vidare påpekar Goldfarb och Tucker (2008) att Google utser annonser som 
placeras i topp till de som lägger högst bud och använder ett så kallat ”kvalitetsbetyg” för att 

sortera bort annonsörer som är oönskade. Samtidigt poängterar Lindstedt och Petterson (2006) 
att även klickfrekvensen påverkar placeringen på Googles sökresultat.  
 
Enligt Lindstedt och Bjerre (2009) och Halligan och Shah (2010) kan sökresultaten på sök- 
motorerna antingen vara organiska eller sponsrade länkar. Det organiska resultatet handlar, 
som tidigare nämnts, om SEO. Sponsrade länkar däremot är köpt reklamplats och ibland kan 
det vara svårt att skilja dessa åt. Clapperton (2009) menar dock att Pay per Click (PPC) 
annonsering är ett bra alternativ för företag som ser sin tid som mer värdefull än hur mycket 
pengar de spenderar på annonsering på internet. Lindstedt och Bjerre (2009) menar att PPC, 
som är ett annat ord för sponsrade länkar, är en annonsmodell som har blivit vanligare de 
senaste åren. Vidare anser Lindstedt och Pettersson (2006) att sponsrade länkar är en enkel 
annonsprodukt då den går ut på att annonsören väljer de sökord företaget vill synas under, den 
text de vill ska komma upp när någon söker på respektive sökord och betalar sedan för den 
trafik som erhålls, det vill säga per klick.  
 
Goldfarb och Tucker (2008) menar att sökmotorer har ett stort övertag när det kommer till 
marknadsföring online på grund av att de kan använda kunders egna sökord för att matcha 
kundens intresse med annonsörens. Annonser visas endast när en webbanvändare skriver ett 
sökord och annonsören betalar endast när användaren klickar på annonsen och vidare- 
befordras då till annonsörens hemsida. Frankel (2007) berättar att en framgångsrik strategi 
brukar vara att företagen kommer ihåg att även ta med felstavade och särstavade ord vid 
arbete med sponsrade länkar samtidigt som det är viktigt att använda sökordet i annonsens 
rubrik vilket gör att det känns mer relevant för den som söker. Vidare förklarar Chaffey 
(2009) att företag betalar för att textannonser ska synas på sökmotorns resultatsida när ett 
specifikt sökord skrivs in av användaren som söker. Sponsrade länkar kan användas för att 
annonsera på konkurrenters namn och varumärken. Dock understryker Clapperton (2009) att 
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företag inte ska köpa en konkurrents namn som en PPC term. Det är inte olagligt, men det ger 
ett sken av att företaget inte tror på sina egna förmågor och måste kapa andras profiler. 
Samtidigt finns det en risk att systemet utnyttjas av konkurrenter. Frankel (2007) klargör att 
varje annonsör anger ett maxbud per klick som denne är beredd att betala. Det är budet som 
avgör var på resultatsidan annonserna visas. Därmed visas de annonser med de högsta buden 
högst upp på sidan. Skulle det dock vara så att hela första sidans annonsplatser är upptagna 
krävs det även ett minsta bud för att en annons ska visas. Vidare förklarar Lindstedt och 
Pettersson (2006) att de olika sökmotorernas slutgiltiga budpris brukar närma sig varandra 
trots att budgivningen startar på olika nivåer. Google startar exempelvis sin budgivning på tio 
öre medan Yahoo Search Marketing har flera olika instegspriser beroende på vilken typ av 
ord det handlar om. Det kan vara alltifrån 50 öre till 2,50 kronor. Samtidigt startar Eniro sin 
budgivning på två kronor, men till skillnad från de två tidigare nämnda sökmotorerna, anger 
Eniro alltid sina priser i lokal valuta.  
 
Enligt Lindstedt och Bjerre (2009) är sponsrade länkar populärt av den enkla anledningen att 
det fungerar. Sponsrade länkar fungerar både för små företag och multinationella företag 
samtidigt som effekten av annonseringen kan mätas och det går att räkna ut exakt vad en ny 
kund kostar. Clapperton (2009) anser att det som är lockande med sponsrade länkar är att 
företaget endast betalar något när någon klickar sig till deras hemsida. Sen (2005) förklarar att 
företag annonserar och marknadsför gärna sig själva på sökmotorer. Sponsrade länkar på sök- 
motorer är effektivare än banner annonser och popups, och är ett kostnadseffektivt sätt att nå 
kunder. Samtidigt förklarar Zhang et al (2009) att endast tio procent av de som söker efter 
något på en sökmotor klickar på en sponsrad länk. Vidare påpekar Lindstedt och Bjerre 
(2009) att även om sponsrade länkar hamnar högst upp på resultatlistan har de en lägre klick- 
frekvens (hur stor andel som klickar på den länk de ser) än det organiska resultatet. Detta 
stämmer överens med Clappertons (2009) synpunkt om att företag bör ha i åtanke att endast 
en liten procent av de som klickar sig vidare spenderar pengar och sponsrade länkar är inte ett 
substitut för en bra webbstrategi. Samtidigt som han påpekar att nackdelen med sponsrade 
länkar är, precis som i fysiska butiker, att kunder kan gå in på hemsidan utan att köpa 
någonting och att företaget trots detta måste betala för det klicket. Dock anser Sen (2005) att 
det största argumentet emot sponsrade länkar är att de flesta kunder inte litar på dem och 
föredrar att följa länkarna i det organiska resultatet. Enligt Goldfarb och Tucker (2008) är sök- 
marknadsföring mest värdefullt när företag endast har ett fåtal kunder som är svåra att nå. Om 
kunderna är svåra att hitta för att det endast finns ett fåtal av dem eller för att det är dyrt att 
kommunicera med dem, då hjälper annonsering på sökmotorer företag att övervinna dessa 
utmaningar och genererar därför betydande värde till företag, kunder och sökmotorn.  
 
Enligt Johansson (2009) finns det en risk att företag utnyttjar sponsrade länkar och klickar ett 
flertal gånger på en konkurrents länk så att det företaget får betala. Chaffey (2009) förklarar 
dock att sökmotorerna upptäcker när flertalet klickningar kommer från samma dator (IP- 
adress) och filtrerar då bort dem. Tyvärr har det uppkommit tekniker för att imitera flerfaldiga 
klickningar från olika platser, såsom mjukvaruverktyg för att förfalska klickningar. Det finns 
även tjänster där företag kan betala en grupp människor runt om i världen för att klicka på 
vissa länkar. Det är uppskattat att en av fem klickningar i konkurrerande marknader kan vara 
falska. Därmed rekommenderar Sen (2005) företag att använda sig av ”Click Auditor” som är 
ett mjukvaruverktyg som kontrollerar falska klickningar. Genom detta kan företaget bland 
annat identifiera var ifrån klickningarna kommer samt vilket sökord som har en ovanligt hög 
klickaktivitet. Slutligen anser Clapperton (2009) att en kombination av sponsrade länkar och 
SEO bör leverera både människor som föredrar att ignorera de saker som det betalas för och 
även de människor som klickar på det första de ser. Vidare understryker Halligan och Shah 
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(2010) att det bör finnas en lämplig balans mellan investeringarna som görs i sponsrade länkar 
och SEO. Dock rekommenderar de att företag med tiden arbetar för att etablera det organiska 
resultatet på grund av att den investeringen har en bättre avkastning långsiktigt och är mer 
försvarbar. Clapperton (2009) menar att det som är viktigast att vara medveten om vid 
annonsering via sponsrade länkar är att företaget får ett värde för sina pengar. Då detta är en 
företagsaktivitet är det viktigt att företaget tjänar pengar på det. 
 

3.5  Sociala medier 
 
Newson (2009) menar att sociala medier syftar till verktyg online som tillåter kommunikation, 
medverkan och samarbeten på internet. Carlsson (2009) förklarar att sociala medier kan ses 
som plattformar för användargenererat innehåll som är tillgängligt i ett öppet nätverk. Comm 
et al (2009) definierar sociala medier som innehåll som skapats av användarna. En person 
som använder sociala medier på ett effektivt sätt är duktig på att skapa eget innehåll men även 
på att skapa konversationer, det vill säga att få andra att bidra till att skapa innehåll. Carlsson 
(2009) förklarar att sociala medier kan användas till att konversera, knyta kontakter samt för 
att ta del av och utbyta information med andra användare. Newson (2009) påpekar att 
teknologier som innefattas är till exempel bloggar, professionella och sociala nätverkssajter, 
virtuella världar (ett uppbyggt virtuellt samhälle på nätet) och sociala bokmärken (en tjänst 
som gör det möjligt att spara och dela med sig av länkar). 
 
Carlsson (2009) menar att den nya tekniken har gjort det möjligt för individer att bredda sitt 
kontaktnät. Umgängeskretsen är inte lika begränsad som tidigare då internet har gjort det 
möjligt för individer att konversera med andra individer oberoende var de befinner sig. 
Individers möjligheter till att utbyta och ta del av åsikter och trender har därför blivit större. 
Kim et al (2010) menar att majoriteten av de som använder sig av sociala sajter är ungdomar. 
Clapperton (2009)  lyfter dock fram att antalet äldre personer ökar, framförallt på Facebook. 
Kim et al (2010) förklarar att män och kvinnor använder sig av sociala sajter ungefär lika 
mycket. Dock menar Clapperton (2009) att Facebook har något fler kvinnliga medlemmar. 
 
Sociala medier som ett marknadsföringsverktyg 

Enligt Kaplan och Haenlein (2010) har användningen av sociala medier gjort det möjligt för 
företag att nå ut till sina kunder på ett effektivt sätt i och med att kommunikationen kan ske 
direkt, till en relativt låg kostnad och på ett mer slagkraftigt sätt än vad som är möjligt vid 
användning av mer traditionella kommunikationsverktyg. Detta är anledningen till att 
användningen av sociala medier inte endast lämpar sig för större multinationella företag utan 
även för små och medelstora företag. Carlsson (2009) menar även att ett stort och ett litet 
företag kan nå lika stora framgångar genom att använda sig av sociala medier om de har en 
välformulerad strategi. Det handlar mycket om engagemang, kunskap och arbete. Sociala 
medier skapar nya möjligheter för företag att synas, kommunicera och skapa relationer till 
sina kunder. Frankel (2007) framhåller att företag genom att marknadsföra sig via internet kan 
stärka sitt varumärke eftersom kommunikationen kan anpassas till användarna och på så vis 
bli mer personlig. Samtidigt kan de skapa medvetenhet om sitt företag och öka målgruppens 
lojalitet. Carlsson (2009) hävdar att om ett företag använder sig av sociala medier på ett 
effektivt sätt kan det resultera i stärkta relationer, publicitet och ökade försäljningssiffror. 
 
Comm et al (2009) menar att internetmarknadsföring har fördelen att tiden som läggs på 
marknadsföringen på ett bättre sätt kan anpassas till användarens eget schema då marknads- 
föringen kan ske på flera olika tider och platser än vad som är möjligt vid traditionell 
marknadsföring Kaplan och Haenlein (2010) förklarar dock att det kan vara svårt för företag 
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att veta hur de ska använda sig av sociala medier. Enligt Carlsson (2009) är det viktigt att det 
är de som har ett gediget intresse för sociala medier som ansvarar för den typen av 
marknadsföring. Scott (2010) föreslår att ett företag utser en person som har det övergripande 
ansvaret för sociala medier för att hantera och skapa konsistens i organisationens internet- 
marknadsföring. Carlsson (2009) menar istället att det oftast inte räcker med en person då det 
finns risk att företaget tappar kontrollen över kommunikationen om allt ansvar överlåts till 
endast en person. Vidare förklarar hon att om företaget själv skulle känna att det är svårt att 
komma igång med sociala medier kan de ta hjälp av företag som specialiserat sig inom 
området. Vidare menar Kaplan och Haenlein (2010) att kommunikationsverktyget kan kräva 
ett nytt tankesätt då många företagsledare inte är vana vid internetmarknadsföring och därför 
inte vet hur de ska förhålla sig till det. Carlsson (2009) framhåller att om personer i 
nyckelpositioner inte förstår sig på sociala medier, och om det saknas tillräckligt med kunskap 
och engagemang inom företaget, bör företagen i vissa fall avstå helt från att använda sig av 
sociala medier. Kaplan och Haenlein (2010) menar att innan ett företag skapar ett innehåll bör 
de undersöka vilka deras kunder är och vad de är intresserade av, för att till exempel finna 
inspiration till diskussionsämnen. Därefter kan de utveckla och publicera innehåll som passar 
till kundernas förväntningar.  
 
Det finns, som vi tidigare nämnt, många olika typer av sociala medier och ett företag kan 
omöjligt använda sig av alla. Enligt Kaplan och Haenlein (2010) måste företag välja den eller 
de kanaler som de anser passar bäst för deras målgrupp och det budskap som de vill förmedla 
för att lyckas med att nå ut till sina kunder via sociala medier. Om ett företag väljer att 
använda sig av flera sociala medier är det viktigt att de förmedlar samma budskap. 
Anledningen till detta är att ett mål med kommunikation är att minska osäkerheten, vilket 
försvåras om företag sprider skilda budskap via olika kanaler. För att bli framgångsrika 
genom att använda sig av sociala medier måste företag även vara aktiva vilket kan vara svårt 
om de väljer att engagera sig i många olika sociala medier. Comm et al (2009) menar att det 
är viktigt med kunskap om vilka verktyg som troligtvis är vinstdrivande och vilka som är 
slöseri med tid för att kunna bygga en framgångsrik verksamhet online. Carlsson (2009) 
hävdar att det kan vara svårt att mäta effekten av sociala medier då det handlar mycket om 
kundens uppfattade kvalité av det som företaget åstadkommit. Det som däremot går att mäta 
är till exempel antalet besök på hemsidan, antal kommentarer på bloggen och antalet följare 
och fans på sociala nätverk.  
 
Evans (2008) menar att företagaren kan lära sig mycket om sina egna produkter och tjänster 
direkt från kunderna genom att vara aktiv på webben. För att nå det bästa resultatet med 
sociala medier bör deltagande och inflytande utgöra användandet av verktyget och inte makt 
och kontroll. Det finns många olika möjligheter för en företagare till deltagande på webben. 
Detta kan medföra ökat inflytande vilket i sin tur kan hjälpa organisationen att nå företags- 
och marknadsföringsmål. Kaplan och Haenlein (2010) styrker detta genom att påstå att om ett 
företag vill bilda en relation till sina kunder är det centralt att vara aktiv. Sociala medier 
handlar just om att dela information och om interaktion vilket gör att det är viktigt att företag 
ser till att deras innehåll är uppdaterat och att de engagerar sig i diskussioner med kunder. 
 
Evans (2008) menar att det som kan göra att företag avstår från att använda sig av sociala 
medier till exempel kan vara att de känner att de tappar kontrollen över varumärket eller 
meddelandet. Leskovec et al (2010) menar att relationer mellan användare som använder sig 
av sociala medier oftast består av både positiva och negativa interaktioner. Positiva 
interaktioner kan bildas då användare till exempel kan kommunicera med sina vänner, fans 
och samarbetspartners. I många situationer är det dock även nödvändigt för ett företag att ta 
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hänsyn till de negativa relationerna. Negativa relationer är till exempel vanligt förekommande 
i olika typer av forum som ofta är fyllda av diskussioner och meningsskiljaktigheter. Carlsson 
(2009) förklarar att individer lätt kan sprida åsikter vidare till andra på en blogg eller på 
diskussionsforum och att den informationen inte alltid behöver vara av positiv karaktär.  
 
Geyskens et al (2002) menar även att internet inte endast skapar möjligheter för företag utan i 
vissa fall kan internet försämra företagets prestation. Evans (2008) hävdar att företag borde 
överväga det positiva med att använda sig av sociala medier då de som handlar av dem med 
stor sannolikhet använder sig av dessa. Det är viktigt för företag att finnas där kunderna är 
aktiva, för att kunna besvara det som skrivs om dem. Carlsson (2009) menar även att företag 
har en möjlighet att bemöta negativ kritik och ta hand om missnöjda kunder. Kaplan och 
Haenlein (2010) menar dock att det inte räcker att företag endast svarar på negativa inlägg och 
försvarar produkterbjudanden utan det som är av störst betydelse är att engagera sig i öppna 
och aktiva konversationer.  
 
Evans (2008) förklarar att företag inte kan välja om kunderna kan se dem eller inte på den 
sociala webben, vilket de har större möjlighet till då de använder sig av traditionell marknads- 
föring. På internet har de därför inte den kontroll som traditionell marknadsföring erbjuder 
företagen då kunden istället ges mer makt. Hoffman och Novak (1996) menar även att kunden 
givits mer makt och att företag förlorat en del av sin makt på grund av marknadsföringen på 
webben, i jämförelse med andra mer traditionella kanaler där företagen har större kontroll. 
Carlsson (2009) förklarar att det vid flervägskommunikation kan vara otydligt vem som är 
avsändare respektive mottagare. Företaget kan inte styra informationen på samma sätt som vid 
traditionell marknadsföring. Hoffman och Novak (1996) betonar dock att de bästa 
kommunikationsinsatserna sannolikt sker i samarbete mellan kund och företag. I och med att 
kunden ges mer makt på webben blir det svårare att skilja producenten från konsumenten. 
Kaplan och Haenlein (2010) menar även att användare av sociala medier gärna aktivt vill 
engagera sig och på så vis kan de ses som både producenter och konsumenter. Enligt Hoffman 
och Novak (1996) har skiftet i maktförhållandet gjort att kunden kunnat medverka mer i 
marknadsföringsprocessen än vad som tidigare varit möjligt. Evans (2008) menar att sociala 
medier endast ska användas som ett komplement till företagets övriga marknadsföring och 
inte istället för den. Kaplan och Haenlein (2010) förklarar att innan ett företag väljer att börja 
använda sig av sociala medier bör de vara medvetna om att det som är ”up to date” idag kan 

vara omodernt imorgon. Comm et al (2009) belyser att det är viktigt att vara uppdaterad om 
de senaste kommunikationsverktygen och online innovationerna.  
 
Det finns, som tidigare nämnts, flera olika sätt för ett företag att marknadsföra sig via sociala 
medier, så som att bilda grupper på sociala nätverk, publicera filmer på YouTube och blogga. 
Halligan och Shah (2010) förklarar att utöver detta kan företag även annonsera via många 
sociala medier. Kim et al (2010) menar dock att många sociala sajter så som Facebook, 
YouTube och Twitter inte har lyckats generera annonsintäkter i proportion till den enorma 
trafik och det stora antalet medlemmar som finns registrerade. De menar att det kan vara svårt 
att nå ut till sin målgrupp via annonser på sociala sajter då användare först och främst inte 
letar efter information för att de vill köpa något. De letar istället efter användargenererat 
innehåll som har publicerats av någon i samma nätverk, samtidigt som de är ute efter att knyta 
kontakter. Endast 0.04 procent av Facebooks användare klickar på annonser.  
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3.6  Sociala nätverk 

 
Kim et al (2010) väljer att skilja på sociala nätverk och sociala medier och menar att sociala 
nätverkssidor är sajter som tillåter individer att hålla kontakten med andra personer på digitala 
mötesplatser. Begreppet sociala medier syftar till sajter som tillåter individer att dela innehåll 
som skapats av användarna så som tjänsten YouTube gör. Samtidigt betonar de att skillnaden 
mellan dem håller på att försvinna då sociala nätverkssidor i allt större utsträckning inkluderar 
funktioner som delning av användargenererat innehåll, samtidigt som personliga profiler och 
formandet av digitala mötesplatser blir en allt större del av sociala medier. Enligt Newson et 

al (2009) tillåter sociala nätverk individer att nätverka online. Zhao et al (2010) menar att ett 
socialt nätverk är en hemsida som underlättar kommunikation mellan individer genom att 
erbjuda användarna möjligheten att utveckla eget innehåll och att utbyta meddelanden och 
kommentarer mellan varandra. Kaplan och Haenlein (2010) förklarar att sociala nätverkssidor 
innehåller applikationer som möjliggör för användare att knyta kontakter genom att skapa 
profiler med personlig information som användarna sedan kan dela med varandra. Evans 
(2008) framhäver att det är användarna som bestämmer reglerna i de sociala nätverken.  
 
Teutle (2010) menar att sociala nätverkssidor oftast består av användare, länkar och grupper. I 
de flesta fall måste en person registrera personlig information för att kunna bli en del av 
nätverket. En viss information är obligatorisk men användaren kan även lägga till övrig 
information som han/hon anser vara relevant. Länkar syftar i det här fallet till de relationer 
som kan uppstå mellan användare inom nätverket och grupper syftar till att många sociala 
nätverk uppmuntrar sina användare till att skapa och bli medlemmar i grupper. Boyed och 
Ellison (2007) förklarar att individer har valt att tillbringa allt mer tid i den virtuella världen 
sedan introduktionen av sociala nätverk. Vidare förklarar Kim et al (2010) att sedan ungefär 
tio år tillbaka har hundratals miljoner internetanvändare från hela världen besökt tusentals 
sociala nätverk. De har valt att registrera sig på dessa oftast kostnadsfria sociala nätverken för 
att till exempel kunna hålla kontakten med vänner, lära känna nya personer, eller för att dela 
användargenererat innehåll så som bilder, videor och bloggar. Kaplan och Haenlein (2010) 
förklarar att efter en användare har skapat en profil kan han/hon skicka så kallade vän- 
förfrågningar till vänner och kollegor och på så vis ges tillträde till den andres profil om han/ 
hon väljer att svara ja. Sociala nätverkssidor har även gemensamt att de tillåter medlemmarna 
att skicka meddelanden till varandra. 
   
Chaffey och Smith (2008) menar att det finns många anledningar till varför individer 
använder sig av sociala nätverk. Det kan till exempel vara för att hålla kontakten med vänner 
och familj eller för att möta personer med liknande intressen. Boyd och Ellison (2007) hävdar 
att de flesta sajterna stödjer redan existerande relationer men att det även finns sajter som 
hjälper främlingar med liknande intressen att knyta kontakter. Sajter skiljer sig även från 
varandra på så vis att de har olika funktioner. Kim et al (2010) menar att sajternas funktioner 
varierar i detaljer och layout. De påpekar även att funktioner på sociala nätverk utvecklas i en 
snabb takt då de ansvariga för sajterna fortsätter att skapa nya funktioner eller gör ändringar i 
de funktioner de har.  
 
Sociala nätverk som ett marknadsföringsverktyg 

Chaffey och Smith (2008) menar att sociala nätverk har haft en stor påverkan på 
mediekonsumtionen då allt fler personer har valt att bli aktiva medlemmar på digitala 
mötesplatser, vilket i sin tur har påverkat annonsörers strategier för att nå ut till sina kunder. 
Newson et al (2009) menar att genom att marknadsföra sig online via ett socialt nätverk kan 
ett företag lättare nå ut med sitt budskap än om de hade valt att använda sig av till exempel 
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TV-reklam som är tidsbegränsat och baserat på envägskommunikation. Användarna är aktiva 
på de sociala nätverken för att de söker efter innehåll. Anledningen till att de är online i ett 
socialt sammanhang kan vara för att de vill slappna av, lära sig, engagera sig eller för att bli 
roade, vilket gör att de är mer mottagliga för marknadsföringsbudskap i den miljön.  
 
Evans (2008) förklarar att företag genom att använda sig av sociala nätverk kan komma 
närmare sina kunder och rekrytera personal. Boyed och Ellison (2007) menar att tillväxten av 
sociala nätverk har lett till att fler företag väljer att investera tid och pengar i att marknadsföra 
sig via sociala nätverk. Carlsson (2009) förklarar att marknadsföring via sociala nätverk inte 
kräver lika stora investeringar som vid traditionell marknadsföring men att marknadsföringen 
istället kräver mycket tid och personalkostnader. Evans (2008) betonar vikten av att företag 
följer med i utvecklingen av de sociala nätverken då han uppmanar företag att bli en del av 
gemenskapen genom att bli medlemmar på en digital mötesplats som de vet att deras kunder 
använder sig av. Som en medlem kan företag skapa inflytande genom sin egen aktiva med- 
verkan. Att vara en del av en digital mötesplats kan vara ett sätt för ett företag att lära sig om 
sitt varumärke, sin produkt eller tjänst och för att hjälpa sina kunder skapa värde. Chaffey och 
Smith (2008) menar att marknadsförare online måste hänga med i diskussionerna som förs om 
deras varumärken online för att få synpunkter om deras produkter och även för att kunna 
anpassa sina handlingar därefter.  
 
Enligt Evans (2008) kräver den sociala kontexten på webben aktiv medverkan. Om företag 
inte har en uppdaterad profil och inte skriver meddelanden försämras deras chanser att uppnå 
det önskade resultatet. Chaffey och Smith (2008) framhåller att det även är en utmaning för 
företag att påverka besökarna av deras sida till att bidra med något, då de flesta som använder 
sig av digitala mötesplatser först och främst läser eller observerar. Enligt Evans (2008) är det 
viktigt att företagen, då de väljer att utforma en marknadsföringsstrategi på nätet, också 
engagerar sig i förhållandet. Sociala nätverk bygger på bidrag från användare. Då företagen 
förväntar sig att få fler lojala kunder av sitt medlemskap måste de även bidra med något till 
kunderna. Chaffey och Smith (2008) har uppmärksammat en nackdel med sociala nätverk och 
det är att det kan vara svårt för ett företag att kontrollera vad som skrivs om dem. Det är 
därför viktigt för företag att vara uppmärksamma om vad som skrivs om dem.  
 
3.6.1 Facebook 

 
Enligt Boyed och Ellison (2007) är Facebook ett socialt nätverk som introducerades år 2004. 
Kaplan och Haenlein (2010) förklarar att sajten grundades av Mark Zuckerberg. Boyed och 
Ellison (2007) framhåller att Facebook till en början endast var menat för de som studerade 
vid Harvard universitetet och fungerade därför som ett privat nätverk, men att sajten senare 
expanderade och studenter från andra skolor tilläts att registrera sig, och till slut öppnades för 
allmänheten. Enligt Evans (2008) gjordes Facebook tillgängligt för alla som hade ett intresse 
av sajten oberoende om de studerade eller inte, år 2006. Vidare menar Clapperton (2009) att 
Facebook är det största sociala nätverket vad gäller antalet användare. Enligt Smith (2010) är 
idag nästan 500 miljoner människor aktiva på Facebook varje månad. Newson (2009) menar 
att anledningen till att Facebook växt till att bli ett av de mest populära sociala nätverken, 
beror på att de har lyckats kombinera nätverksfaciliteter och nöjesfunktioner på ett bra sätt. 
Lindberg Årneby (2009) menar att Facebook tidigare framförallt attraherade yngre 
medlemmar. Idag är sajten istället mer anpassad för en bredare publik då sajten används både 
av privatpersoner och företag. Clapperton (2009) förklarar att användarna har möjlighet att 
uppdatera sin status, publicera bilder och videor och att utbyta e-post med varandra. Kim et al 
(2010) menar även att Facebook erbjuder olika typer av uppdaterad information så som 
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information om vilka grupper en vän blivit medlem i, till vem vännen har kommunicerat med, 
vem som vännen blivit vän med och vilka vänner som har uppdaterat sina profiler. 
 
Facebook som ett marknadsföringsverktyg 

Clapperton (2009) poängterar att företag bör registrera sig på Facebook eftersom deras kunder 
med stor sannolikhet är medlemmar. Newson et al (2009) menar att företag genom att 
använda sig av Facebook kan nå ut till befintliga och potentiella kunder om de vet hur de ska 
använda sig av tjänsten. De kan använda Facebook för att nätverka med andra yrkesmän och 
potentiella kunder samtidigt som de via Facebook kan annonsera. Facebook tillåter företag att 
annonsera antingen inom specifika nätverk, till exempel till personer som tillhör samma 
universitet, men även till alla som använder sig av sajten. På Facebook kan företag aktivt 
kommunicera med sina kunder. Kim et al (2010) menar att många sociala nätverk tillåter 
medlemmar att skapa och bli medlemmar i grupper. Clapperton (2009) förklarar att den 
möjligheten finns på Facebook för privatpersoner och företag. Det är dock viktigt att företag 
är medvetna om att det krävs mycket tid och hårt arbete vid bildandet av en Facebookgrupp 
om de vill få ut någonting av det. Evans (2008) betonar möjligheten för företag att marknads- 
föra sin verksamhet via Facebook. Om ett företag har en grupp på Facebook kan 
medlemmarna ge direkt feedback till företaget. Det är företagen som väljer om icke-
medlemmar ska möjlighet att se och skriva inlägg. 
 
Lindberg Årneby (2009) menar att företag på Facebook till viss del ges möjligheten att 
redigera sin egen sidas utseende och att det är viktigt att inkludera applikationer på sidan som 
gör att den känns uppdaterad och relevant. På företagens profil finns det olika fält så som 
”logg”, ”information”, ”diskussioner” och så vidare där företag kan publicera information. 

Företag kan använda sig av funktionen ”utökad information” för att inkludera fält som de 
anser saknas. Övrig information som de anser vara relevant för sitt företag kan då publiceras 
vilket företag bör göra för att göra sidan mer attraktiv. På Facebook finns det även en funktion 
som går ut på att blogginlägg importeras direkt till Facebooks, så kallade ”anteckningar”. 

Efter att användaren valt att ställa in denna funktion kan medlemmarna se när användaren 
uppdaterat sin blogg.  
 
Enligt Facebook (2010) kan företag även använda sig av applikationen ”Blog RSS Feed 

Reader” som tillåter personer att inte endast lägga till sin egen blogg utan även andras bloggar 
och RSS feeds till profilen vilket är ett bra sätt att driva trafik till en blogg eller hemsida. 
Lindberg Årneby (2009) förklarar att om företag använder sig av Twitter är det även möjligt 
att importera information från denna tjänst. Det går till på så vis att en användare av Twitter 
skriver ett meddelande som sedan förs över till Facebook som synliggörs där. Utöver detta 
kan företag även använda sig av statisk FBML (Facebook Markup Language) för att designa 
sin profil. 
 
Lindberg Årneby (2009) menar att företag kan använda sig av applikationen ”filmklipp” om 
de har presentationer eller reklamfilmer i ”Flash” som de vill synliggöra för sina kunder. Om 
ett företag vill utveckla detta kan de använda sig av ”Posted Items Pro” vilket är en 

applikation som kan användas för att länka filer, webbplatser, videoklipp och mp3-filer från 
videosajter. Enligt Bigcommerce (2010) har Facebook utvecklat många tredjeparts 
applikationer. Betaltjänsten ”Big commerce” är ett exempel på en sådan applikation som 

företag kan använda sig av för att kunna öka sin försäljning. För att kunna använda sig av 
denna applikation, måste företag först skapa en ”fansida”. Applikationerna tillåter sedan 
företag att visa upp nya produkter på företagets Facebooksida där priset på produkten finns 
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med samt en köpruta som kunder kan klicka på för att komma vidare till företagets hemsida 
och köpa produkten. Produkten kan även delas med vänner. 
 
Newson et al (2009) menar att det även finns negativa sidor med att använda sig av Facebook. 
Eftersom tjänsten framförallt är till för sociala och inte professionella nätverk kan det bli svårt 
att hålla isär de privata kontakterna med de professionella. Företagare måste därför fundera på 
om de kan tänka sig att dela personlig information med sina kunder.  
   
3.6.2 Twitter  

 
Enligt Comm et al (2009) grundades Twitter år 2006 av programmerarna Evan Williams, Jack 
Dorsey och Biz Stone.  Clapperton (2009) menar att Twitter inte var en direkt succé utan det 
dröjde innan tjänsten vann popularitet. Det var först när producenterna gjorde tjänsten mer 
interaktiv mellan användare som tjänsten expanderade. Newson et al (2009) menar att Twitter 
är en så kallad mikroblogg. Enligt Comm et al (2009) tillåter mikrobloggar endast ett 
begränsat innehåll som oftast består av små korta inlägg som i de flesta fall används för att 
förmedla något aktuellt. Teutle (2010) förklarar att Twitter är en kostnadsfri tjänst som 
användare kan nyttja för att hålla kontakten med varandra genom ett utbyte av snabba, korta 
och frekventa meddelanden som kallas för ”tweets”. Enligt Comm et al (2009) ställer Twitter 
frågan “what’s happening?” till användarna som sedan har 140 tecken till sitt förfogande för 

att beskriva vad det är de gör. Asur och Huberman (2010) menar att Twitter är ett av de störst 
växande sociala nätverken på internet. Populariteten har lett till en stor användarbas, 
bestående av flera tiotals miljoner användare som aktivt deltar i skapandet och tillväxten av 
innehåll. Newson et al (2009) förklarar att det finns olika sätt att interagera på Twitter. 
Personer kan använda sig av Twitters hemsida men kan även skicka ett textmeddelande via en 
mobiltelefon som publiceras på Twitter eller på någon annan webbplats.  
 
Comm et al (2009) förklarar att Twitter framförallt är ett kommunikationsverktyg som tillåter 
användaren att kommunicera till många personer och upplysa dem om sitt vardagsliv. Vidare 
förklarar Newson et al (2009) att tjänsten tillåter användaren att följa andra användare. Detta 
innebär att Twitter visar de senaste meddelandena från de som personen valt att följa. 
Eftersom alla användare kan skriva meddelanden, uppstår det ofta öppna konversationer 
mellan personer. Användare kan kommentera på andras meddelanden och inkludera länkar i 
sina meddelanden. Asur och Huberman (2010) menar att meddelandena oftast innehåller 
personlig information om användaren, nyheter eller länkar till bilder, videor och artiklar. De 
inläggen som användaren publicerar kan bland annat synas på användarens profil och på de 
personers sidor som valt att följa användaren. De kan även vidarebefordra information till 
andra personer som han/hon anser bör ha tillgång till informationen. En så kallad ”retweet” är 

ett inlägg som vidarebefordrats till en annan användare. Denna funktion är populär och skapar 
ett större flöde av information.  
 

Twitter som ett marknadsföringsverktyg 

Newson et al (2009) menar att Twitter kan användas som ett marknadsförings- och 
informationsverktyg. Asur och Hubermann (2010) framhåller att många organisationer 
använder sig av Twitter eller liknande mikrobloggar för att marknadsföra produkter och för att 
sprida information till intressenter. Palmer (2010) förklarar att Twitter kan användas för att 
publicera länkar till videor, bloggar och artiklar som kunderna anser vara intressanta och detta 
kan leda till långsiktiga relationer. Vidare förklarar Carlsson (2009) att en mikroblogg kan 
användas för att ge snabb information, nå ut till många, sprida nyheter om företaget, skicka 
erbjudanden och driva trafik till hemsidan. Företaget kan skriva om nyheter, special- 
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erbjudanden, frågor som ger läsarna möjligheten att påverka produkterna, experttips och 
vardagsbetraktelser. Newson et al (2009) menar att tjänsten till viss del, på grund av sin 
enkelhet, har blivit en stor framgång för socialt och professionellt nätverkande. Bark (2009) 
framhåller att Twitter inte är lika krävande som till exempel en blogg kan vara då det inte 
krävs en lika stor arbetsinsats. 
 
Comm et al (2009) poängterar att målet med tjänsten då företag använder sig av den är att 
skapa relationer som kan gynna företaget. Vidare menar Palmer (2010) att företag kan skapa 
djupare relationer till sina kunder och lära känna dem genom att interagera med de som följer 
dem. Företaget har då möjlighet att ställa frågor och svara på läsarnas frågor. Comm et al 
(2009) förklarar att tjänsten kan användas som den är, men även tillsammans med andra 
sociala medier för att förstärka tjänstens effektivitet. Användaren kan till exempel visa upp 
blogginlägg på Twitter. Newson et al (2009) menar att informationen som en mikroblogg 
erbjuder företagare kan ha stor betydelse då de kan få information om vad kunder, anställda 
och leverantörer anser om dem. Comm et al (2009) förklarar att de som väljer att följa ett 
företags inlägg kan ses som en källa till information om företagets marknad och produkter.  
 
Comm et al (2009) menar att det bästa sättet för ett företag att få reda på vad som skrivs om 
dem och vilka som skriver om företaget är att använda funktionen ”Tweetbeep”. Genom att 

använda denna tjänst kan företag välja nyckelord som de anser vara relevanta och varje gång 
ordet nämns av de som följer företaget får användaren ett e-postmeddelande. När företagaren 
väl tagit reda på detta bör han/hon även följa denna person och eventuellt ta kontakt med 
honom/henne. Bark (2009) framhåller att det finns stora möjligheter för företag att skapa 
relationer genom att vara aktiva på Twitter och svara på kommentarer. Palmer (2010) betonar 
att det är viktigt att företag finner en balans mellan marknadsföring och information. Han 
menar att företag inte endast ska använda Twitter som ett verktyg för att publicera 
erbjudanden och dylikt utan även för att skapa konversationer med värdefullt innehåll och 
erbjuda hjälpsamma svar. Carlsson (2009) förklarar även att företag inte bör fokusera för 
mycket på att sälja på webben utan istället på att bli en del av en social konversation.  
 
Vidare menar Comm et al (2009) att företag kan stärka sina relationer på Twitter genom att ge 
de som följer dem information före alla andra, vilket kan göra att de känner sig uppskattade 
och uppmuntrade till att fortsätta följa företaget. Carlsson (2009) påpekar även att en 
mikroblogg kan användas för att ge förhandsinformation och göra innehållet intressant. 
Comm et al (2009) framhäver att kommentarer från de som följer företaget även kan hjälpa 
organisationen att förbättra attribut innan produkten eller eventet blir officiellt. De kan även 
känna sig utvalda och en klubbkänsla kan skapas samtidigt som ett intresse byggs upp innan 
produkten offentliggörs. Om företaget publicerar intressanta meddelanden, uppmuntras 
kunderna till att besöka företagets hemsida samtidigt som de får större kunskap om företaget. 
Bark (2009) menar att företag kan få en god kontakt med kunden, då de kan publicera 
information som tyder på en vilja att dela med sig vilket kan uppskattas av kunden. En annan 
fördel med Twitter är att företaget kan bli mer synligt i sökmotorerna då mikrobloggs- 
strömningar görs synliga på sökmotorerna. 
 

3.7  Kundorienterade distributionssidor  

 
Kaplan och Haenlein (2010) menar att användare kan dela innehåll med andra genom att 
använda sig av kundorienterade distributionssidor. Det finns många olika typer av kund- 
orienterade distributionssidor där användare till exempel kan dela böcker, foton och Power 
Point presentationer med varandra. Användare på kundorienterade distributionssidor behöver 
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oftast inte skapa en personlig profil. Det negativa med kundorienterade distributionssidor är 
dock att individer kan utnyttja sajten för att dela upphovsrättsskyddat material.   
 
3.7.1 YouTube 

 
Enligt Abhari och Soraya (2010) är YouTube ett dotterbolag till Google som lanserades år 
2005. Learmonth (2010) menar att YouTube är den näst största sökmotorn på webben 
samtidigt som Abhari och Soraya (2010) menar att YouTube är den populäraste sajten för 
videodelning. YouTube (2010) påpekar att tjänsten gör det möjligt för individer att ta kontakt 
samt hjälpa och inspirera varandra. Den fungerar även som en distributionsplattform. Newson 
et al (2009) förklarar att YouTube är en webbsida som tillåter användarna att publicera och 
dela videor med varandra. Vidare förklarar Abhari och Soraya (2010) att tjänsten tillåter 
användare att medverka och bidra till sajtens utformning, då de själva kan ladda upp videor 
och diskutera dess innehåll på sajten. Newson et al (2009) menar att användarna kan använda 
många olika typer av applikationer på YouTube. Det finns grupper som användarna kan bli 
medlemmar i, de kan skicka meddelanden till varandra, och skapa en individuell sida. Kim et 

al (2010) hävdar att tjänsten även tillåter användarna att kommentera på andras videor. De 
kan göra det på det vanligaste sättet genom att skriva en kommentar men de kan även ladda 
upp ett videosvar. Abahari och Soraya (2010) förklarar att filmer kan laddas upp närsomhelst 
och av vem som helst och att kvalitén och innehållet på filmerna därför varierar väldigt 
mycket.  
 
YouTube som ett marknadsföringsverktyg 
Enligt Newson et al (2009) används sajten framförallt av tonåringar och ungdomar. Företag 
som riktar sig till denna grupp har därför stora möjligheter att nå ut med sitt budskap via 
YouTube. Företag kan dra nytta av att finnas på YouTube, då de till exempel kan informera 
om sina produkter och göra reklam för dem. Halligan och Shah (2010) ger förslag på vad för 
typ av filmer som ett företag kan ladda upp. De kan till exempel ladda upp filmer med 
konversationer med kunder, där de delar erfarenheter och information som kan vara viktig för 
framtida kunder. De kan även spela in intervjuer med experter inom sitt område. Ett annat 
alternativ är att publicera videor som har till syfte att lära tittaren något som kan vara till nytta 
för honom/henne. Sedan måste företagaren driva trafik till klippet via till exempel den egna 
hemsidan, en blogg eller sociala nätverk. Clapperton (2009) förklarar att då användare 
publicerat en video på YouTube, kan de även göra den tillgänglig direkt på en hemsida eller 
en blogg genom att använda den kod som hör samman med videon. Användaren kan även 
skicka videon till andra personer som han/hon anser bör ha tillgång till den. Newson et al 

(2009) menar att det finns olika typer av annonseringsmöjligheter på YouTube. Learmonth 
(2010) framhåller att YouTube till exempel har en tjänst som gör det möjligt för annonsörer 
att rikta sig till en särskild målgrupp. De kan till viss del välja vem som ska se deras video 
genom att välja till exempel ålder och kön på den som ska få se klippet och de kan även välja 
kategorier så som politik eller mode.  
 
Newson et al (2009) förklarar att det år 2009 endast fanns ett fåtal företagsgrupper på 
YouTube. Det som istället var populärt var att ladda upp relevanta filmer för företagets mål- 
grupp. Learmonth (2010) förklarar att precis som på Google har användarna möjligheten att 
välja nyckelord som de betalar för när personer klickar på dem, då Google AdWords även kan 
användas för att synas på YouTube. På Google är syftet med en ”search ad” att få personer att 

klicka på annonsen för att dirigeras till företagets hemsida, men på YouTube är syftet istället 
att generera videovisningar vilket i sin tur i vissa fall kan leda till att personer klickar sig 
vidare till hemsidan.  
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3.8  Blogg 

 

Enligt Zarrella (2010) har människor skrivit dagböcker i tusentals år. 1997 uppkom 
”webblog” som är en kombination av orden webb och log, men förkortades senare till blogg. 
Bloggning började inte växa förens 1999 och i slutet av 2008 hade 184 miljoner personer 
startat en blogg samtidigt som 346 miljoner personer läste bloggar. Kline och Burnstein 
(2005) poängterar att ingen egentligen vet hur många aktiva bloggar det finns, men Blogcount 
som är en blogg som räknar bloggar, uppskattar att det idag finns mellan 2.4 och 2.9 miljoner 
aktiva bloggar. Baker och Green (2005) menar att det som gjorde bloggande särskilt attraktivt 
i början var att användare inte behövde någon teknisk bakgrund för att klara av att blogga, det 
enda som i stort sett behövdes var tillgång till en dator. Det var denna enkelhet som bidrog till 
bloggandet. Kaplan och Haenlein (2010) förklarar att bloggar representerar den tidigaste 
formen av sociala medier. Enligt Frankel (2007) används bloggosfären för att beskriva 
”bloggsamhället”, det sociala nätverk som ett stort antal sammanlänkade bloggar skapar. 

Chaffey (2009) definierar en blogg som en personlig onlinedagbok, tidskrift eller nyhetskälla 
som är sammanställd av en person, ett internt team eller externa gästförfattare. Inläggen sker 
vanligtvis under olika kategorier och kommentarer kan läggas till under varje blogginlägg för 
att skapa interaktivitet och feedback.  
 
Vidare beskriver Lindstedt och Bjerre (2009) en blogg som en sajt med vissa kännetecken 
såsom publicering av inlägg i omvänd kronologisk ordning med det senaste inlägget i topp, 
kommentarfunktion och RSS-flöde. Frankel (2007) tydliggör att RSS står för ”Really Simple 

Syndication” och det ger vem som helst möjligheten att automatiskt bli uppdaterad när ett nytt 

inlägg publiceras. Inlägget skickas då direkt till en RSS programvara så att användaren kan 
vara à jour med flera bloggar och nyhetskanaler utan att behöva söka efter uppdaterade 
webbsidor. Clapperton (2009) och Singh et al (2008) förklarar att Blogger är en mjukvara 
som skapades 1999 av Pyra Labs och namnet står för webb-logger. Idén bakom detta var att 
människor skulle sammanföra länkar, samla sina tankar och dela dessa med andra. Google 
köpte upp Blogger 2003 och sajter som erbjuder bloggning har med åren ökat markant. Vidare 
nämner Clapperton (2009) att bloggar ofta används av enskilda personer, men att företag och 
organisationer med fördel också kan använda bloggar.  
 
Blogg som ett marknadsföringsverktyg 

Clapperton (2009) anser att det är viktigt att företag har något att säga innan de börjar blogga. 
Kent (2008) instämmer och påpekar att en risk med företagsbloggar är att den som skriver 
bloggen inte vet hur han/hon ska kommunicera på ett bra sätt då det viktigaste med bloggen är 
vad som skrivs. Enligt Johansson (2009) är en blogg ett sätt för företag att berätta vad som 
händer vilket även leder till en typ av reklam. En blogg visar även en mer personlig sida än 
vad resten av hemsidan gör. Frankel (2007) samstämmer och påpekar att en blogg lyfter fram 
medarbetarna och deras kompetens. Företagsbloggen är den plats där personerna bakom ett 
företags e-post, telefoner och brev syns. Kaplan och Haenlein (2010) framhäver att många 
företag redan använder bloggar för att uppdatera anställda, kunder och aktieägare om 
händelser som de anser vara viktiga. Zarrella (2010) menar att varje gång företaget gör något 
nytt eller annorlunda, borde de skriva ett inlägg om det. Samtidigt påpekar Frankel (2007) att 
det är genom att behålla besökarna och genom att ge dem ett bra innehåll som bloggen har en 
möjlighet att bli en lönsam marknadsinvestering, oavsett om syftet med bloggen är att skapa 
annonsintäkter eller marknadsföra företaget. Vidare förklarar han att bloggar knappt har några 
kostnader per läsare. Det kostar lika mycket oavsett hur många som läser den. Det ligger i att 
förse bloggen med innehåll som är kostnaden. McGovern (2004) samstämmer och förklarar 
att det är tiden det tar att sköta bloggen och uppdatera den som kostar.  
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Chaffey (2009) poängterar att företagsbloggar skapas av personer inom företaget. Det är dock 
viktigt att vara noga med att inte publicera för mycket och förbjuden information, även om 
personen ifråga vill visa sin expertis inom området. Clapperton (2009) anser att det som är bra 
med bloggar ur ett företags synpunkt är möjligheten att nå direkt till kundens eller framtida 
kunders dator eller mobiltelefon. Detta är därmed ett kommunikationsverktyg som företaget 
kontrollerar och det filtreras inte genom journalister, designers eller andra. Carlsson (2009) 
menar att en blogg kan hjälpa företaget att stärka sin position på marknaden samtidigt som de 
ökar intresset för produkterna med hjälp av råd från experter, inspirationsbilder, produktfakta 
och tips på användningsområden. Enligt Frankel (2007) är bloggen ett billigt marknads- 
föringsverktyg eftersom den enda verkliga kostnaden är tiden det tar att uppdatera bloggen. 
Zarrella (2010) anser att varje företag med en hemsida bör ha en blogg som talar till deras 
nuvarande och potentiella kunder som verkliga människor. Bloggen är inte en plats för 
företagsprat eller pressmeddelanden: bloggar ska ha en pratsam ton. Enligt Lindstedt och 
Bjerre (2009) kan bloggen användas för att publicera nyheter eller för att starta en debatt som 
berör företagets produkter. Det bör publiceras minst ett inlägg i veckan för att besökarna ska 
hitta till bloggen och bli återkommande besökare. Clapperton (2009) anser att det är enkelt att 
blogga; man loggar in, startar ett konto för att sedan börja blogga. Det är en fördel att det är 
tillåtet att publicera bland annat bilder och videor på bloggen, så länge som företaget tror att 
målgruppen är intresserad. Vidare förklarar han att exempelvis Blogger erbjuder färdiga 
mallar som företag kan använda sig av för att göra bloggen mer affärsmässig. 
 
Enligt Chaffey (2009) kombinerar en typisk blogg text, bilder och länkar till andra bloggar, 
hemsidor och annan media som relaterar till ämnet. Möjligheten att lämna kommentarer på 
blogginlägg är en viktig del i många bloggar. Johansson (2009) anser att kommentarerna i 
bloggen inte ska ses som hot, utan som möjligheter då dessa kommentarer kan hjälpa till att 
förbättra bloggen samtidigt som de hjälper till att fylla webbplatsen med värdefullt innehåll. 
Det är dock bloggaren själv som väljer om besökare ska ha möjlighet att kommentera på 
inlägg. Enligt Zarrella (2010) ger kommentarfunktionen en möjlighet att skapa en digital 
mötesplats och få feedback. Den som bloggar bör göra sitt bästa för att svara på så många 
kommentarer som möjligt, positiva som negativa, detta är viktigt och särskilt om bloggen är 
nystartad. Lindstedt och Bjerre (2009) menar att det som är bra med bloggar är att de ger 
möjligheten för besökare att kommentera inläggen och debattera med andra besökare.  
 
Chaffey (2009) förklarar att hur ofta inlägg publiceras på bloggar varierar, det kan vara varje 
timma, dagligen eller någon gång i veckan men vanligtvis skrivs flera inlägg per dag. Enligt 
Frankel (2007) kan ett inlägg vara från 100 ord upp till flera sidor, men det är viktigt att de 
håller sig till ämnet. Johansson (2009) anser att det är en fördel att företag använder sig av det 
de kan om SEO när de skriver i bloggen. De bör tänka på hur rubriker och texter skrivs samt 
hur länkar och texter läggs in. Frankel (2007) menar att Google gillar bloggar och förklarar att 
en av de faktorer Google tar med vid bedömningen av en hemsida är hur ofta den uppdateras, 
samt antalet länkar. Bloggar innehåller ofta många länkar och uppdateras ofta vilket ger goda 
förutsättningar för bra placering på Google. Baker och Green (2005) påpekar att företag inte 
har råd att blunda inför bloggar, på grund av att de är det mest explosiva utbrottet i 
informationsvärlden, sedan internet i sig självt och de är på väg att skaka om varje företag. 
Bloggar är inte ett tillvalsämne för företag, de är en förutsättning. Fitzgerald (2007) klargör 
dock att det som sker i bloggar kan vara oförutsett, och därför måste företag vara beredda att 
stanna kvar vid det vad som än händer. Marknadsföringsdeltagande i bloggar kräver total 
närhet och villighet att släppa kontrollen och många är inte beredda att göra detta. Frankel 
(2007) nämner att skrivandet i företagets blogg troligtvis inte kräver mer än ett par timmar i 
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veckan om de har en eldsjäl som sköter detta. Om företaget hittar en sådan person inom 
organisationen blir arbetet enkelt samtidigt som extern hjälp och kostnader kan hållas låga. 
Carlsson (2009) menar att en företagsblogg självklart inte skriver sig själv. Dock kan en blogg 
medföra att företaget på sikt reducerar tiden för exempelvis nykundsbearbetning och 
kundsupport via telefon.   
 
Enligt Kline och Burnstein (2005) har kloka chefer förstått att bloggar självklart utmanar 
traditionell marknadsföring, samtidigt som de har förstått hur de ska få positiva resultat från 
detta nya fenomen, precis som de har fått från tidigare teknologi och sociala trender. Singh et 

al (2008) menar att detta nya marknadsföringsverktyg är en utmaning för företag då de är 
tvungna att skapa en ny verklighet där kunden känner en koppling med företaget eller varu- 
märket och därmed är med och skapar upplevelsen. Rettberg (2008) är positiv till bloggar då 
de är så enkla att hantera. Detta är hans argument för att företag ska skapa en blogg och 
använda sig av det som ett kommunikationsmedel. Kline och Burnstein (2005) anser dock inte 
att det som är spännande är hur mycket pengar ett företag kan tjäna genom bloggning, utan 
hur dramatiskt bloggning kan omvandla företagsvärlden och skapa nya källor med 
konkurrensfördelar för företag som lär sig att använda detta medium på ett intelligent vis.   
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4. Teoretisk och Empirisk Analys 
 

Under detta kapitel kommer vi föra en analys utifrån vårt insamlade teoretiska och empiriska 

material. Detta avsnitt är även till för läsaren på så vis att han/hon ska få en uppfattning om 

hur teorin kan tillämpas samt hur klädföretagen använder sig av sociala medier och 

sökmarknadsföring. Vi har valt att sammanställa en kortare presentation av informanterna 

nedan och under analysens gång kommer de att benämnas med efternamn. Vi rekommenderar 

läsaren att läsa det empiriska materialet som finns som bilagor på sida 69. 

 

 

 Joanna Caird – Ägare av The Lonesome Pine i Växjö 
 Sofia Ekholm – Bloggare och butiksbiträde på Aima 
 Joakim Jardenberg – VD för utvecklingsbolaget Mindpark 
 Charlotte Josefsson – Ägare av Glitzy.se och driver glitzybloggen.se 
 Jesper Svensson – Ägare och grundare av Selvage i Kalmar 
 Henrik Wilnersson – Projektledare och PPC expert på Guava AB i Kalmar 

 

4.1  Traditionell marknadsföring vs. Internetmarknadsföring 

 

Ekholm och Svensson förklarar båda att de har använt sig av annonsering via tidningar då 
kunderna har haft möjlighet att klippa ut annonsen och ta med till butiken för att på så vis 
erhålla en viss rabatt. Svensson menar att detta var bortkastade pengar då inte en enda kund 
kom in med annonsen. Ekholm instämmer och förklarar att det endast var 20 kunder som kom 
in med annonsen och hon anser därmed att det inte lönar sig då kostnaden är allt för hög och 
möjligheten att veta hur många som egentligen uppmärksammade annonsen inte gick att ta 
reda på. Därför anser båda att internet har gett nya möjligheter för företag att kommunicera 
med sina kunder. Chiou et al (2008) framhäver att det har utvecklats flera nya mass- 
kommunikationskanaler, samtidigt som Svensson påpekar att många företag inte hänger med i 
denna utveckling.  
 
Vidare förklarar Hoffman och Novak (1997) att företag inte längre använder sig av 
traditionell envägskommunikation då kunders behov och intressen varierar. Detta stämmer 
överens med Ekholm som framhåller att de har valt bort den traditionella marknadsföringen 
då de anser att den inte lönar sig i längden. Svensson instämmer och förklarar att de från och 
med i år (2010) har gjort ett avbrott med marknadsföring via annonser i tidningar och radio 
och fokuserar istället på internet som marknadsföringskanal. Vidare påpekar han att de 
kompletterar internetmarknadsföringen med annonser på teveskärmar i bussar och köp- 
centrum. Även Josefsson instämmer då hon inte anser att annonser i tidningar bidrar till ökad 
försäljning. Dock pågår en diskussion med TV4 angående möjligheten att medverka i 
programmet Förkväll för att diskutera modetrender. Hon har även kontaktat olika radiokanaler 
då hon anser att det är bra att synas eftersom det gör varumärket starkare. Likaså föredrar 
Caird både traditionell marknadsföring och internetmarknadsföring för att kommunicera. Hon 
förtydligar detta genom att förklara att de använder sig av annonser i tidningar, flygblad, 
sponsring samt sökmotoroptimering, banners och sociala medier.  
 
Hoffman och Novak (1997) är ändå av åsikten att internet är en unik kommunikationskanal 
till skillnad från traditionell marknadsföring. Dock anser inte Caird detta då hon påpekar att 
de olika metoderna inte skiljer sig så mycket åt, annat än att internetmarknadsföring är mer 
personlig och direkt. Ekholm är av en annan åsikt och anser att internetmarknadsföring 
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mestadels är positivt, eftersom internet gör det möjligt för företaget att kommunicera både 
billigare och snabbare med sina kunder. Detta har även Chittenden och Rettie (2003) kommit 
fram till då de menar att alla sätt som är billigare, snabbare och enklare är åtråvärda och 
internet erbjuder alla tre faktorer. Samtidigt förklarar Hoffman och Novak (1997) att 
företagets marknadsföring har större chans att bli framgångsrik om kunder är medskapare och 
aktiva deltagare i marknadsföringsprocessen. Jardenberg delar deras åsikt och klargör att det 
råder ett annat jämviktsförhållande inom internetmarknadsföring till skillnad från traditionell 
marknadsföring. Vidare rekommenderar han att företag är medvetna om att de som producent 
förväntas delta på ett mer jämställt vis under kommunikationen.  
 
Ekholm ser internet som en kommunikationskanal som låter kunderna komma till tals och 
Svensson har förstått hur viktig internetmarknadsföring är och har valt att inkludera internet i 
all marknadsföring. Svensson kommer satsa på denna kommunikationskanal tillsammans med 
de evenemang som kommer hållas i Selvages butik. Rowley (2004) styrker detta genom att 
förtydliga att internet är som en mötesplats där alla kan kommunicera med varandra och 
därmed ger det en möjlighet till tvåvägskommunikation. Dock menar Caird att det är 
målgruppen som avgör valet av kommunikationsmetod. Emellertid påpekar Ekholm att den 
traditionella marknadsföringen är svår att mäta då det är svårt att uppskatta hur många som 
har uppmärksammat marknadsföringen. Wilnersson instämmer och förklarar att den största 
skillnaden mellan traditionell marknadsföring och marknadsföring på internet är mätbarheten, 
det vill säga att det är möjligt att mäta effekten av marknadsföringen på internet. Vidare 
framhäver han att företag kan ta hjälp av Google Analytics för att mäta effekten. Enligt 
Chittenden och Rettie (2003) förändrar internet sättet företag marknadsför sig mot nuvarande 
och framtida kunder och Rowley (2004) påpekar att marknadsföringskommunikation på 
internet handlar om att skapa närvaro, relationer och lika värde. Hon klargör att det är lätt att 
nå ut till kunderna via internet vilket gör det till en utmärkt marknadsföringskanal.  
 

4.2  Relationsmarknadsföring 

 

Enligt Carlsson (2009) bör företag satsa på att bygga relationer, uppmana till dialog och skapa 
förtroende genom sin närvaro i sociala medier. Svensson anser att det är mycket viktigt att 
skapa relationer med sina kunder och att ett litet företag som Selvage kan satsa på att bjuda in 
stamkunder till mindre evenemang och marknadsföra dessa via sociala medier. Carlsson 
(2009) poängterar att sociala medier skapar nya möjligheter för företag att kommunicera och 
skapa relationer till sina kunder. Ekholm menar att internet kan användas som en marknads- 
föringskanal för att skapa en närmare dialog med kunderna. Hon förklarar att det är många 
som är aktiva på Facebook, då medlemmarna både ställer frågor och kommenterar. Enligt Fill 
(2006) är det som utmärker relationsmarknadsföring en hög frekvens och intensitet av utbyten 
mellan ett företag och dess kunder. Enligt Gummesson (2008) krävs det engagemang från ett 
företag om de vill att en relation ska fungera. Josefsson styrker detta genom att förklara att det 
är viktigt att vårda relationer med kunder. Då hon till exempel mottar kommentarer på 
bloggen är hon alltid noga med att svara på dem, vilket hon anser vara en nödvändighet. 
Kaplan och Haenlein (2010) framhåller även att det är viktigt att ett företag som vill skapa 
starka relationer till sina kunder är aktiva och är noga med att uppdatera och engagera sig i 
diskussioner.  
 
Enligt Adjej och Clark (2010) investerar företag, i allt större utsträckning, i att bygga 
relationer med sina kunder med avsikten att kunderna ska välja att komma tillbaka till 
företaget. Fill (2006) menar att kunder som är lojala både bidrar till företagets lönsamhet och 
till att företaget får en bättre konkurrensposition. Svensson förklarar att en konkurrensfördel 
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som Selvage har är att ägarna känner många i Kalmar och att de därför har ett brett nätverk. 
Han betonar den personliga relationen med kunderna och framhåller att det är väldigt viktigt 
att vara trevlig mot kunderna. Fill (2006) förklarar att en av de främsta anledningarna till att 
utveckla och bevara relationer är för att skapa förtroende. Det finns dock många, och då 
speciellt äldre människor, som inte litar på det som skrivs på webben, vilket kan bero på 
bristande kunskap om internet. Ekholm poängterar dock att äldre människor blir allt mer 
intresserade och kunniga på internet. Frankel (2007) framhäver att företag genom att använda 
sig av internetmarknadsföring har goda möjligheter till att stärka sitt varumärke då 
kommunikationen till exempel kan anpassas till användarna och på så vis kännas mer 
personlig. Ekholm menar att det är viktigt att kunderna får en känsla för Aima. Vidare menar 
hon att kundkontakt är essentiellt och att kunderna ska känna att de känner personalen lite.  
 
Gummesson (2007) förklarar att det är vanligt att företag använder sig av medlemskap för att 
få kunder att stanna länge i relationer. Det finns olika typer av medlemskap, ett medlemskap 
måste inte alltid vara registrerat utan det kan istället finnas en känsla hos kunden om att 
han/hon är en del av gemenskapen. Jardenberg menar att Facebook kan användas för att skapa 
en klubbkänsla istället för att företaget använder sig av ett plastkort för att knyta medlemmar 
till sig vilket han anser vara ett föråldrat sätt att skapa en relation till kunder. Både Ekholm 
och Svensson berättar att de ger kunderna möjligheten att registrera sin e-postadress på 
hemsidan. Detta anser Svensson vara positivt då de kan använda sig av adresserna för att 
skapa relationer till kunderna. Ekholm förklarar att det är en del som har valt att registrera sig 
på hemsidan men att företaget inte har gjort någonting för dessa kunder än. Hon menar att det 
är viktigt att de gör något för dessa kunder inom en snar framtid så att de inte glömmer att de 
har registrerat sig. Wilnesson menar även att det är viktigt med uppföljning då chansen är 
större att kunderna väljer att stanna längre i relationen om de känner att företaget intresserar 
sig för dem.  
 

4.3  Viral marknadsföring 

 

Lam och Wu (2009) menar att viral marknadsföring handlar om att en person berättar om 
produkter eller tjänster till en eller flera personer inom deras sociala nätverk. Svensson 
förklarar att företagets första kunder var personer som de själva kände, som hade hört att de 
skulle öppna en butik. Han anser att Word-of-Mouth är den bästa marknadsföringsmetoden 
och att det är vanligt förekommande att information sprids på det viset och då i synnerhet i 
Kalmar. Han nämner att det handlar om att få kunderna att vilja komma tillbaka till företaget 
och sprida budskapet vidare till andra. Deras breda kontaktnät ser han därför som en 
konkurrensfördel. Frankel (2007) förklarar att viral marknadsföring även handlar om att få så 
många personer som möjligt att klicka vidare på en viss länk, skapa ett rykte och att läsa ett 
meddelande. Josefsson berättar att bloggarna som företaget sponsrar bidrar till att budskapet 
sprids till många. Då kända bloggare publicerar bilder med kläder från Glitzy på sig själva 
bidrar detta ofta till en stor efterfrågan på det klädesplagget. 
 
Frankel (2007) menar att företag till exempel kan skapa e-postmeddelanden och arrangera 
tävlingar för att mottagaren ska bli motiverad till att skicka vidare meddelandet till personer i 
sitt sociala nätverk. Målet är att skapa maximal spridning av ett budskap på internet. Josefsson 
har märkt en skillnad i antalet kommentarer på bloggen då hon får fler kommentarer om det är 
en tävling eller ett ämne som chockar eller intresserar många. Enligt Ekholm har även Aima 
använt sig av tävlingar för att attrahera kunder. Hon berättar att Aima i Kristianstad har 
arrangerat tävlingar som de marknadsförde via bloggen, de har dock fått olika respons på 
tävlingarna och de tror att det beror på tävlingarnas olika upplägg och inte på hur många 
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personer som såg meddelandet, då båda marknadsfördes på samma plats. Hon nämner även att 
de har skapat ett erbjudande som de kallar för ”Check her out” där kunden får 25 procent 
rabatt på allt som personalen har på sig. Vidare lyfter Ekholm fram att erbjudandet har blivit 
mer accepterat i och med bloggen då fler kunder är medvetna om erbjudandet efter att de har 
läst inläggen. Hon har även märkt att kunder har ställt frågor angående ”Check her out” på 

Facebook vilket hon menar visar på att det finns ett intresse för det. Enligt Leskovec et al 
(2007) utnyttjar viral marknadsföring sociala nätverk som redan existerar genom att 
uppmuntra kunder att dela produktinformation med deras vänner. Svensson och Josefsson är 
överens om att delafunktionen, som kan användas för att visa upp ett klädesplagg för vänner 
på till exempel Facebook och Twitter, är användbar då många får tillgång till informationen. 
Svensson berättar att den funktionen kommer att finnas med på Selvages nya hemsida då det 
är viktigt att ge kunderna möjligheten till att använda sig av denna funktion om de har ett 
intresse för det. Josefsson förklarar att Glitzy tidigare har haft delafunktionen men att den inte 
längre fungerar men hon påpekar att det är på väg att åtgärdas. Funktionen fungerar dock på 
bloggen samtidigt som det finns möjlighet att prenumerera på inlägg via så kallade RSS feeds. 
 
Carlsson (2009) menar att det viktigaste för att kunderna ska vilja sprida positiv information 
om ett företag är att företaget fokuserar på att leverera en bra produkt eller tjänst. Ekholm 
förklarar att Aima arbetar mycket med att få kunden att känna sig nöjd efter sitt besök i 
butiken. Hon menar att det är viktigt att känna igen kunderna och tala med dem i butiken. Hon 
framhåller att det är viktigt att kunderna ska känna att personalen på Aima är trevliga och 
hjälpsamma. Frankel (2007) lyfter fram att information idag sprids snabbare än någonsin 
tidigare. Om företag lyckats uppfylla kundens krav och de är nöjda, kommer de med stor 
sannolikhet att rekommendera företaget till vänner och bekanta. Enligt Scott (2007) är viral 
marknadsföring ett av de mest spännande och kraftfulla sätten att nå företagets publik. 
Jardenberg nämner Location Based Services, en typ av social media som han förmodar 
kommer att bli populär i Sverige framöver. Han förklarar att användaren checkar in hos ett 
företag, och den person som checkar in flest gånger via de sociala nätverken Foresquare eller 
Gowalla blir borgmästare och den personen kan då få ett särskilt erbjudande hos det företaget 
som han/hon har checkat in hos. Han menar att det positiva för företagen är att tjänsten bidrar 
till en väldigt effektiv form av viral marknadsföring. 
 

4.4  Sökmarknadsföring 

 

Sökmotoroptimering  

Om företaget ligger etta på Google i det organiska resultatet på populära sökord kan det, 
enligt Lindstedt och Bjerre (2009), generera positiva resultat så som mycket trafik och goda 
affärer. Svensson har förstått detta och därför anser han att det är viktigt att optimera 
företagets hemsida, både idag och i framtiden. Han menar att företaget är förberedda när den 
nya hemsidan lanseras då de har många nyheter att visa upp, samtidigt som den är bättre 
uppbyggd och mer sökvänlig. Caird förklarar att de har tagit hjälp av ett företag för att 
optimera The Lonesome Pines hemsida. Anledningen till detta är att de vill få en hög 
placering på sökmotorernas resultatlistor. Hon menar även att användningen av SEO lockar 
fler kunder till hemsidan. Även Jansen och Spink (2006) ser detta som en vanlig anledning till 
att företag väljer SEO då resultatet och placeringen på den första resultatsidan på sökmotorn 
verkar vara en avgörande faktor som lockar trafik till hemsidan. Josefsson anser att Glizy bör 
komma högst upp på listan i det organiska resultatet, men hon påpekar att faktorer såsom 
interna länkningar påverkar. Hon menar att om det länkas mycket internt på hemsidan 
placeras företaget högre upp. Därmed dirigerar de kunderna, vid olika produktbeskrivningar, 
vidare till andra produkter inom samma varumärke som förmodligen skulle uppskattas av 
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kunden. Clapperton (2009) anser att ingående länkar har en stor betydelse för placeringen, det 
vill säga att fler interna länkar ger en högre placering. Halligan och Shah (2010) menar dock 
att det är viktigt för företag att veta att sidor som är viktiga inte bör ligga mer än tre sidor bort 
från ingångssidan.  
  
Johansson (2009) anser att alla vinner på SEO då det hjälper besökaren att hitta den 
information och webbplats han/hon söker. Dock förklarar Ekholm att SEO inte är något som 
hon känner till att Aima använder sig av. Hon menar att det är möjligt att han som har ut- 
format hemsidan har tagit hänsyn till detta eftersom han arbetar på en reklambyrå. Ekholm 
påpekar dock att nyare webbsidor har en tendens att få en hög placering på sökmotorerna. 
Därför är det i dagsläget inte aktuellt att ta kontakt med ett företag för att få hjälp med detta 
och som Savage (2010) förklarar är dagens sökmotorer duktiga på att skapa resultat som är 
relevanta för en sökares ämne. Men som Clapperton (2009) menar, behöver SEO inte kosta 
någonting om företaget gör det själva. Det enda de bidrar med är sin tid.  
 
Lindstedt och Bjerre (2009) förklarar att SEO handlar om att ta bort tekniska sökhinder. Detta 
har Wilnersson förstått och han påpekar att det är innehållet på hemsidan som är viktigast vid 
optimering. Spindeln vet inte vad exempelvis en bild är, den kan inte uppskatta grafiska 
element och därför föredrar sökmotorer hemsidor som baseras på ren text. Clapperton (2009) 
förtydligar detta genom att förklara att exempelvis animationer gör hemsidan osynlig på sök- 
motorerna. Därför rekommenderar Wilnersson att företag nämner sökordet relativt ofta i 
texten på hemsidan. En regel är att det ska finnas en röd tråd från länken, till titeln (den text 
som står i fönsterlisten), vidare till rubriken och ingressen för att därmed slutligen även finnas 
med i brödtexten. Om det är en röd tråd genom detta, då har företaget lyckats. Chaffey (2009) 
påpekar att det är antalet gånger nyckelordet repeteras i texten på hemsidan som bestämmer 
positionen för ett särskilt sökord. Dock är det viktigt, som Clapperton (2009) nämner, att inte 
alltför många repetitioner av nyckelordet görs.  
 
Vidare förklarar Lindstedt och Bjerre (2009) att företaget även bör skapa länkar på andra 
sajter som pekar mot företagets hemsida. Guava vet om detta och Wilnersson förklarar att de 
har skapat ett så kallat länknätverk med hemsidor där de placerar länkar som leder till deras 
kunders hemsidor. Dock menar han att det är viktigt att veta att det inte går att placera hur 
många länkar som helst. Google måste tro på att det är en naturlig tillväxt som sker. Detta är 
också en av anledningarna till att SEO är långsiktigt. Wilnersson menar att SEO är en 
långsiktig metod, vilket betyder att placeringarna på sökmotorerna ofta blir bättre med tiden. 
Han rekommenderar att företag ger det tre till sex månader då det tar denna tid innan resultat 
syns. Anledningen till detta är att det kan ta lång tid för sökmotorerna att hitta förändringarna 
som gjorts på hemsidan. Han menar dock att SEO är svårsålt eftersom det inte går att 
garantera ett visst resultat. Samtidigt menar Frankel (2007) att tiden det tar att optimera en 
hemsida och se resultat, kan vara en begränsning.  
 
Enligt Frankel (2007) är sponsrade länkar ett bra komplement till SEO och Wilnersson anser 
att drömscenariot är att företag använder sig av SEO och PPC, i kombination med Google 
Analytics. Genom detta kan de få en uppfattning om vad annonsering på ett visst sökord 
kostar och vad företaget i slutändan tjänar på det. Halligan och Shah (2010) delar denna åsikt 
och förklarar att det bör finnas en balans mellan de investeringar som görs i sponsrade länkar 
och SEO. Dock menar Wilnersson att det är företaget som bestämmer vilken metod de vill 
satsa på, det enda som företag som Guava kan göra är att komma med rekommendationer. 
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Sponsrade länkar 
Enligt Caird har The Lonesome Pine annonserat via sponsrade länkar på sökmotorer. Detta 
gör de dock inte längre på grund av att de inte ansåg att det lönade sig att fortsätta. Sen (2005) 
förklarar dock att den vanligaste anledningen till att företag väljer bort sponsrade länkar är för 
att de flesta kunder inte litar på dem och de föredrar istället att klicka på länkarna i det 
organiska resultatet. Clapperton (2009) nämner en annan nackdel och det är att det inte finns 
någon garanti för att varje klick ska resultera i ett köp. Dock anser han att det som är lockande 
med sponsrade länkar är att företaget endast betalar när någon klickar på annonsen. Svensson 
instämmer och berättar att Selvage har annonserat via sponsrade länkar men han förklarar att 
de inte gör det för tillfället på grund av att hemsidan är under konstruktion samtidigt som de 
byter teknik. Svensson tydliggör att han anser att sponsrade länkar är det bästa sättet för 
Selvage att locka till sig kunder till hemsidan. Därför kommer de att fortsätta med sponsrade 
länkar när den nya hemsidan är färdig. Det är också många som hittar till hemsidan med hjälp 
av företagets sponsrade länkar. Han anser även att det är positivt att det går att mäta antalet 
träffar och på så vis mäta resultatet av annonsering med sponsrade länkar. Wilnersson 
instämmer genom att förklara att i stort sätt allt går att mäta på nätet. Sen (2005) delar deras 
åsikt och menar att det även är en kostnadseffektiv metod.  
 
Wilnersson påpekar att det är viktigt att veta att Google täcker 80-90 procent av den svenska 
marknaden och att det därför är bra att synas där. Ekholm förklarar dock att Aima inte 
annonserar via sponsrade länkar men hon är öppen för möjligheten att göra det om det skulle 
visa sig vara lönsamt. Josefsson påpekar att Glitzy använder sig av sponsrade länkar. Till sin 
hjälp har de Google AdWords. Enligt Frankel (2007) är Google AdWords på väg att bli 
standardverktyget för sponsrade länkar och enligt Goldfarb och Tucker (2007) gör detta att 
Google tillsammans med de större sökmotorerna erbjuder ett unikt värdeförslag för företagen. 
Josefsson har förstått detta och förklarar att Glitzy använder sig av Google AdWords för att 
kunder ska hitta företaget på internet. Hon anser att det är ett effektivt verktyg och menar att 
det även är viktigt eftersom de flesta gör sina sökningar på Google. Wilnersson anser att 
sponsrade länkar är särskilt bra när företaget vill ha snabba resultat och för att det går att 
publicera en annons på en timma samtidigt som företaget kan välja exakt när de vill att 
annonsen ska visas. Clapperton (2009) menar dock att det som är viktigast att vara medveten 
om är att företaget får ett värde för sina satsade pengar i annonseringen.     
 

Enligt Wilnersson handlar det om en liveauktion på nyckelorden för att få en bra placering på 
sökmotorns resultatlista. Google har endast elva sådana placeringar för sponsrade länkar. Det 
företag som är villig att betala mest per klick hamnar högst upp. Halligan och Shah (2010) 
förklarar hur Google AdWords fungerar. Det vill säga att företaget betalar en viss summa per 
klick för en annons som är baserad på ett visst sökord. Budet som företaget lägger är det som 
avgör om, var och när annonsen kommer att synas. Josefsson menar dock att det kan bli rätt 
dyrt i längden. Om företaget exempelvis har en gräns på 1 000 kronor på sitt AdWordskonto, 
kan de pengarna försvinna väldigt fort utan att någon försäljning sker. Anledningen till detta 
förklarar hon är att de betalar för varje klick annonsen får. Josefsson menar att om de skulle 
välja ”jeans” som ett sökord för annonsen, skulle det bli väldigt dyrt eftersom konkurrensen 

på det ordet är väldigt hög. Wilnersson är av samma mening och han upplyser att om ett 
företag exempelvis får 5 000–10 000 klick per månad på en annons som kostar tre till fyra 
kronor, kan annonsen i slutändan kosta 20 000–40 000 kronor i månaden.  
 
Vidare förklarar Wilnersson att de resultat som placeras på högersidan på första resultatsidan 
är billigare än de som placeras över det organiska resultatet. Han påpekar dock att det företag 
bör tänka på är att det inte endast är budet som avgör, även kvaliteten på hemsidan, samt 
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länkningarna har en avgörande roll. Företagets placering på sökmotorns resultatlista påverkas 
av det resultat som Google kommer fram till genom att multiplicera företagets kvalitetspoäng 
med det bud som företaget lagt. Google är måna om att annonserna är av bra kvalitet eftersom 
det är det de har byggt sitt varumärke på. Goldfarb och Tucker (2008) förklarar att Google 
använder ett så kallat kvalitetsbetyg för att sortera bort annonser som är oönskade. Vidare 
förklarar Wilnersson att Google även tar hänsyn till CTR (Click Through Rate) som står för 
genomklicksfrekvens. Med andra ord handlar det om hur många av de som har sett annonsen 
som klickar på den. Ju högre procent desto högre placering får annonsen. Han påpekar även 
att Google inte vill berätta vilka kriterier de går efter och som Clapperton (2009) nämner, 
väljer sökmotorerna att inte avslöja vart gränsen går. Detta är anledningen till att Josefsson 
föredrar att betala någon som har kunskapen om det istället för att försöka sig på det själv. 
 
Enligt Lindstedt och Pettersson (2006) är sponsrade länkar en simpel annonsprodukt. 
Företaget behöver välja de sökord som de vill att annonsen ska synas under när någon söker 
på respektive ord och då betalar de endast för den trafik som erhålls, det vill säga per klick. 
Enligt Wilnersson är det svårt för klädföretag att lyckas på nätet eftersom det råder sådan hög 
konkurrens. Likaså är det bland sökorden på de sponsrade länkarna. Svensson förklarar att 
Selvage utgår från de varumärken som företaget har i sitt sortiment när de väljer nyckelord. I 
mindre utsträckning använder de sig även av klädtyper som sökord. Dock menar han att 
konkurrensen är för hög bland företag som använder sig av klädtyper som sökord. Fördelen 
att använda sig av Selvages varumärken anser han vara att de är mindre vanliga.  Wilnersson 
påpekar att det fungerar att använda varumärkesnamnen som sökord för företag som har en 
yngre målgrupp. Chaffey (2009) instämmer och påpekar att det är bra för företag att 
annonsera på varumärkesnamn. Josefsson förklarar att Glitzy väljer sökord som har en tydlig 
koppling till företaget men samtidigt anser hon att det är komplicerat att välja söklord för 
företagets annonser på Google. Det ultimata anser hon skulle vara om en annons skulle skapas 
för varje varumärke och klädtyp samt de kändisplagg Glitzy har i sitt sortiment. Vid val av 
nyckelord förespråkar Wilnersson ”return on investment” vilket betyder att företaget alltid ska 

få ett överskott när satsningar på marknadsföringen har gjorts.  
 
Lindstedt och Bjerre (2009) menar att sponsrade länkar är populärt på grund av att det 
fungerar och Svensson förklarar att kunden oftast vet vilket varumärke han/hon är ute efter 
och söker därmed efter det specifika varumärket på sökmotorn. Han påpekar att om en person 
har sett ett intressant varumärke i en tidning, då går den personen ofta in på internet för att 
söka efter ytterligare information om det. Wilnersson nämner att det är viktigt att vara 
effektiv. Ett sökord som dock inte fungerar så bra eftersom det inte är särskilt specifikt är 
kläder. Vidare förklarar han att sökordet mode kan fungera bra om företaget har en yngre 
målgrupp med märkeskläder i sortimentet. Frankel (2007) tipsar företag om att det kan vara 
smart att ta med särstavade eller felstavade ord också. Det blir också mer relevant för den som 
söker om sökordet finns i rubriken. 
 
Johansson (2009) nämner att det tyvärr finns en risk att företag utnyttjar sponsrade länkar 
genom att klicka flertalet gånger på en konkurrents länk så att företaget får betala. Chaffey 
(2009) menar att det finns tekniker för att imitera klickningar. Wilnersson förklarar dock att 
Google har säkerhetsåtgärder för att motverka falska klick. Det går inte sitta vid samma dator 
och klicka flera gånger eftersom sökmotorn upptäcker att något inte stämmer. Annonsören 
behöver därmed endast betala för två till tre av klicken. Han anser därför att företag inte 
behöver oroa sig för detta. En faktor företag bör ha i åtanke är, enligt Wilnersson, att de flesta 
användare av sökmotorer vet att de sponsrade länkarna är köpt resultat, vilket betyder att det 
inte är säkert att det är det bästa resultatet. Därför har det organiska resultatet en högre 
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klickfrekvens. Wilnersson förklarar att skillnaden är stor mellan resultaten och att det 
organiska har ett övertag med 80 procent. Lindstedt och Bjerre (2009) har även de påpekat att 
de sponsrade länkarna inte nödvändigtvis genererar fler klick. Därför rekommenderar 
Wilnersson en kombination av sponsrade länkar och SEO. 
 

4.5  Sociala medier som ett marknadsföringsverktyg 

 

Svensson framhäver att internet kan användas för att nå ut till många kunder till ett lågt pris. 
Han förklarar att Selvage har en begränsad marknadsföringsbudget och därför måste använda 
sig av marknadsföringsföringsverktyg som är kostnadseffektiva, så som sociala medier. 
Kaplan och Haenlein (2010) menar att både små och stora företag kan använda sig av sociala 
medier för att nå ut till sina kunder på ett effektivt sätt då kommunikationen kan ske direkt 
och till en relativt låg kostnad. Detta styrks även av Carlsson (2009) som menar att ett företag 
oavsett storlek kan nå framgångar genom att använda sig av sociala medier om de har en väl- 
formulerad strategi. Ekholm menar dock att det är svårare för ett mindre företag som Aima att 
nå framgångar med sociala medier eftersom större företag oftast har bättre förutsättningar då 
de har fler resurser att tillgå.  
 
Jardenberg förklarar att sociala medier är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på då 
företagen inte betalar någonting för sin närvaro, men samtidigt menar han att kostnaden 
istället ligger i att det tar tid och energi att vara en aktiv medborgare på sociala plattformer. 
Josefsson instämmer och framhåller att det är svårt att finna tid till att uppdatera de sociala 
medierna som företaget använder sig av. Eftersom Glitzy är ett litet företag har hon inte 
möjligheten att anställa någon marknadsföringsansvarig utan får istället sköta det mesta själv. 
Svensson menar även att han skulle vilja genomföra en seriös marknadsföringskampanj men 
att det inte finns resurser, varken tidsmässigt eller humanitärt. Comm et al (2009) menar dock 
att internetmarknadsföring har fördelen att tiden som läggs på marknadsföringen på ett bättre 
sätt kan anpassas till användarens eget schema då marknadsföringen kan ske på flera olika 
tider och platser än vad som är möjligt vid traditionell marknadsföring. Ekholm lyfter fram 
detta och förklarar att hon bloggar hemifrån då det inte finns någon tillgång till internet i 
butiken. 
 
Vidare förklarar hon att hon har ett stort ansvar för de sociala medierna och då framförallt 
bloggen som hon driver tillsammans med en annan tjej som är anställd på Aima i Kristianstad. 
Carlsson (2009) och Scott (2010) är inte överens om hur ansvaret för sociala medier ska 
fördelas. Scott (2010) menar att en person bör ha det övergripande ansvaret för sociala medier 
för att skapa en enhetlig kommunikationsstrategi. Carlsson (2009) påpekar istället att fler 
personer bör ansvara för den typen av marknadsföring då företaget kan tappa kontrollen över 
kommunikationen om allt ansvar överlåts till endast en person som kan vara mer intresserad 
av att marknadsföra sig själv.  
 
Carlsson (2009) förklarar att sociala medier kräver mycket engagemang, kunskap och arbete 
vilket innebär att de personer i organisationen som är ansvariga för den typen av 
marknadsföring bör ha ett gediget intresse inom området. Ekholm berättar att hon har ett stort 
intresse för att blogga, förutom att hon bloggar för Aima har hon även en blogg på 
barometern.se. Jardenberg rekommenderar att företaget drar nytta av specialkunskap. Om det 
finns en person inom företaget som till exempel är en duktig bloggare bör han/hon vara den 
som startar upp och ansvarar för bloggen. Svensson menar att varken han eller hans kollega är 
duktiga bloggare och att de därför valt att utesluta en blogg. Enligt Jardenberg ska ett företag 
inte blogga endast för att det är populärt utan de bör istället undersöka sina egna förut- 
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sättningar för att lyckas. Kaplan och Haenlein (2010) betonar att det kan vara svårt för företag 
att veta hur de ska använda sig av sociala medier. 
 
Jardenberg förklarar att det krävs att det finns ett genomgripande intresse och en handlings- 
benägenhet inom organisationen för att marknadsföring via sociala medier ska generera 
positivt resultat. Samtidigt menar han att det kan vara ansträngande i processinledningen 
eftersom det kräver mycket av personalen och företaget initialt. Ekholm menar att de anställda 
på Aima har stor frihet och får vara med att utforma strategier, då de ansvariga gärna ser att 
personalen tar egna initiativ och kommer med förslag. Hon anser att det är viktigt att känna att 
personalen får stöd av cheferna vid användandet av sociala medier.  
 
Carlsson (2009) betonar att det är viktigt att personer i nyckelpositioner har ett intresse och 
kunskap om sociala medier och hur de kan användas för att marknadsföra ett företag. Om det 
saknas bör företaget i vissa fall avstå från att använda sig av sociala medier. Ekholm berättar 
att den konceptansvarige på Aima är väldigt intresserad av hur tekniken kan användas för att 
marknadsföra företaget medan den högste chefen som är i 60 årsåldern inte har lika stor 
förståelse inom området. Samtidigt menar hon att han på senare tid har börjat förstå att en 
närvaro på sociala medier är viktigt. Kaplan och Haenlein (2010) framhåller att 
kommunikationsverktyget kan kräva ett nytt tankesätt då internet fortfarande är relativt okänt 
som ett marknadsföringsverktyg för många företagsledare. Carlsson (2009) förklarar att 
företag som känner att de själva inte vet hur de ska kunna använda sig av sociala medier kan 
ta hjälp av företag som specialiserat sig inom området. Ekholm förklarar att hon deltagit vid 
ett seminarium för att lära sig mer om marknadsföring via Facebook och Twitter.   
 
Caird framhåller att det är viktigt att veta vad The Lonesome Pine har för målgrupp för att 
veta hur de på bästa sätt ska kommunicera med kunderna genom olika medel. Kaplan och 
Haenlein (2010) menar även att vid valet av vilken/vilka sociala medier som ett företag ska 
satsa på bör företaget utgå ifrån de kanaler som de anser passar bäst för deras målgrupp och 
det budskap de vill förmedla. Jardenberg instämmer och förklarar att det inte finns en bestämd 
social media som fungerar som ett effektivt marknadsföringsverktyg för alla klädföretag. 
Varje företag måste utgå ifrån sina egna unika egenskaper och förutsättningar för att finna det 
verktyg som passar dem bäst. Han framhäver dock att modebloggarna växer och att det är 
viktigt att ett företag inom klädbranschen håller sig uppdaterade om vad som sker i mode- 
bloggosfären. Josefsson berättar att Glitzy samarbetar med modebloggare för att göra sig 
synliga och att det är bloggen företaget framförallt satsar på att framhäva i sin marknads- 
föring.  
 
Enligt Ekholm använder Aima den egna hemsidan och framförallt bloggen och Facebook för 
att marknadsföra verksamheten vilket beror på att många av deras kunder använder sig av 
dessa tjänster och att genomslagskraften där, därför är stor. Comm et al (2009) framhåller att 
det är viktigt att välja rätt marknadsföringsverktyg. Kunskap om vilka verktyg som troligtvis 
är vinstdrivande och vilka som är slöseri med tid är värdefulla för att kunna bygga en 
framgångsrik verksamhet online. Jardenberg menar att vissa företaget kan ha bloggen som 
högsta prioritet, men att det då är viktigt att inte välja bort andra kanaler så som Facebook, 
Twitter och YouTube som också är viktiga. Företag behöver inte begränsa sig till att endast 
använda en typ av social media. Kaplan och Haenlein (2010) menar dock att för att bli 
framgångsrika genom att använda sig av sociala medier måste företag även vara aktiva vilket 
kan vara svårt om de väljer att engagera sig i många olika sociala medier. 
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Kaplan och Haenlein (2010) förklarar företag bör vara medvetna om att det som är modernt 
idag kan vara omodernt imorgon, innan de väljer att börja använda sig av sociala medier. 
Ekholm förklarar att Aima är intresserade av att börja använda sig av Twitter som ett 
marknadsföringsverktyg innan många andra klädbutiker gör det. Vidare menar hon att 
Facebook förlorat lite av sin kraft och att många redan tröttnat på det. Därför vore det bra med 
någonting nytt. Svensson betonar betydelsen av att vara uppdaterad av vad som händer på 
nätet. Vidare menar han att det är viktigt att vara mottaglig för nya digitala tjänster så som 
möjligheter till att rekrytera personal och marknadsföra verksamheten via sociala medier. 
Comm et al (2009) belyser att det är viktigt att vara uppdaterad om de senaste 
kommunikationsverktygen och online innovationerna. Svensson framhåller att han anser att 
det finns många företag som inte följer med i utvecklingen och inte har tillräckligt med 
kunskap om grafiska profiler. Ekholm förmodar att det kommer hända mycket inom tekniken 
framöver.  
 
Evans (2008) påpekar att anledningen till att företag väljer att ta avstånd från sociala medier 
kan bero på att de känner att de tappar kontrollen över varumärket eller meddelandet. 
Leskovec et al (2010) menar att det är viktigt att inte bortse från negativa relationer eftersom 
de är vanligt förekommande i sociala medier. Geyskens et al (2002) menar att internet i vissa 
fall kan försämra företagets prestation. Evans (2008) hävdar dock att företag bör överväga det 
positiva med sociala medier då deras kunder med stor sannolikhet är närvarande på sociala 
sajter. Ekholm menar att internetmarknadsföring tillåter personer att komma till tals vilket hon 
anser vara något positivt. Samtidigt framhåller hon att marknadsföringsformen även kan vara 
negativ på så vis att personer kan skriva negativa inlägg då de till exempel blivit illa bemötta. 
Detta kan även omvändas till något positivt då företaget har möjligheten att svara på kritiken. 
Carlsson (2009) delar denna åsikt och framhåller att företag har möjligheten att bemöta 
negativ kritik och att de inte bör undvika detta.  
 
Hoffman och Novak (1996) förklarar att de effektivaste kommunikationsinsatserna sannolikt 
sker i samarbete mellan kund och företag. Vidare menar de att det har blivit svårt att skilja på 
producent och konsument då kunden har fått mer inflytande på webben. Jardenberg framhäver 
att alla är lika mycket producenter som konsumenter i den sociala mediesfären. Kaplan och 
Haenlein (2010) menar även att användare av sociala medier gärna aktivt vill engagera sig 
och på så vis kan de ses som både producenter och konsumenter. Detta styrks även av 
Jardenberg som menar att producenten förväntas vara aktiv och bidra i konversationer.  
 

4.6  Sociala nätverk som ett marknadsföringsverktyg 

 

Chaffey och Smith (2008) menar att allt fler personer har valt att bli aktiva medlemmar på 
digitala mötesplatser vilket har påverkat företags marknadsföringsstrategier. Jardenberg 
förklarar att det populäraste sociala nätverket är Facebook och att företag därför bör ha en 
aktiv närvaro där. Vidare menar han att om ett företag vill nå en ut till en yngre målgrupp bör 
de även använda sig av Bilddagboken1. Boyed och Ellison (2007) menar att fler företag väljer 
att investera tid och pengar i att marknadsföra sig via sociala nätverk då de har växt i 
popularitet. Vidare förklarar Jardenberg att anledningen till att företag börjar använda sig av 
sociala medier är för att de börjar förstå att det är där publiken finns. Samtliga informanter 

                                                           
1 Bilddagboken är ett socialt verktyg som låter användarna dokumentera sina dagar i bilder 
och visa dem för andra. (Bilddagboken, 2010) 
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medger att de använder sig av sociala nätverk på ett eller annat sätt för att marknadsföra sin 
verksamhet. Evans (2008) betonar vikten av att företag följer med i utvecklingen av de sociala 
nätverken och uppmanar företag att bli en del av gemenskapen genom att bli medlemmar på 
en digital mötesplats som de vet att deras kunder använder sig av. Clapperton (2009) 
instämmer och menar att företag bör registrera sig på Facebook eftersom deras kunder med 
stor sannolikhet är medlemmar. Enligt Jardenberg är nästan 100 procent av en genomsnittlig 
klädbutiks målgrupp aktiva på Facebook. Ekholm stärker detta påstående genom att förklara 
att många av deras kunder använder sig av Facebook och att genomslagskraften där är stor. 
Hon menar att Facebook framförallt attraherar den yngre publiken och att de därför är noga 
med att marknadsföra sin grupp på Facebook i mötet med den yngre kunden.  
 
Evans (2008) förklarar att företag som medlem på ett socialt nätverk har möjlighet att skapa 
inflytande genom sin egen aktiva medverkan. Att vara en del av en digital mötesplats kan vara 
ett sätt för ett företag att lära sig om sitt varumärke, sin produkt eller tjänst och för att hjälpa 
sina kunder skapa värde. Ekholm framhäver till exempel att de via Facebook har möjlighet att 
skapa en nära dialog med sina kunder. Hon anser att Facebook är den mest effektiva 
marknadsföringskanalen för tillfället och förklarar att det finns många personer som ställer 
frågor och kommenterar. Evans (2008) betonar att företag genom att använda sig av sociala 
nätverk kan komma närmare sina kunder och rekrytera personal. Svensson delar denna åsikt 
och menar att det är viktigt att vara mottaglig för allt nytt, både vad gäller att marknadsföra 
och rekrytera, och att företaget skulle kunna tänka sig att söka personal via Facebook i 
framtiden. 
 
Clapperton (2009) förklarar att möjligheten till att bilda en grupp på Facebook finns för 
privatpersoner och företag. Det är dock viktigt att företag är medvetna om att det krävs 
mycket tid och hårt arbete vid bildandet av en grupp om de vill få ut någonting av det.  
Jardenberg rekommenderar klädföretag att använda sig av fansidan på Facebook där de till 
exempel kan skicka inbjudningar till förhandsreor. Caird medger att det för tillfället (29/4-10) 
är 3590 personer registrerade som medlemmar på The Lonesome Pines sida. Facebook- 
gruppen startades i november 2009. Anledningen till att de valde att bilda gruppen var för att 
de ansåg att det var ett bra sätt att nå kunder på och för att de hade möjlighet att få feedback 
direkt samtidigt som Facebook är mer informellt än många andra marknadsföringsverktyg. 
Evans (2008) framhåller även fördelen att om ett företag har en grupp på Facebook kan 
medlemmarna ge direkt feedback till företaget. Svensson berättar att Selvage finns på 
Facebook och idag (20/4-10) har gruppen 473 medlemmar. Han förklarar att anledningen till 
att de valde att starta upp gruppen var för att samla potentiella kunder på ett ställe och för att 
kunna skicka ut information till dem. De har som avsikt att använda gruppen när den blivit 
större för att informera medlemmar om nyheter och aktuella erbjudanden.  
 
Liksom Selvage har även Aima en Facebookgrupp med 206 medlemmar (30/4-10) förklarar 
Ekholm. Gruppmedlemmarna kan finna bilder, nyheter och länkar till bloggen. Vidare menar 
hon att det som bland annat är bra med Facebook är att kommunikationen kan ske direkt. 
Josefsson framhåller att även Glitzy finns på Facebook men att de har en passiv medverkan. 
Enligt Evans (2008) kräver den sociala kontexten på webben aktiv medverkan. Josefsson 
framhäver att hon skulle vilja ha en aktiv närvaro på Facebook men att det inte fungerar i 
dagsläget då tiden inte räcker till. Hon förklarar att Glitzy använder gruppen för att lägga upp 
nyheter men att de gör det för sällan. Vidare förklarar hon att det är svårt att få personer att 
registrera sig och besöka den grupp de har på Facebook då de inte har en strategi för hur de 
ska använda sig av det sociala nätverket. Evans (2008) förklarar att företagets chanser att 
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uppnå det önskade resultatet försämras om de inte har en uppdaterad profil och inte för en 
aktiv dialog med kunderna.  
 
Newson et al (2009) menar att företag genom att använda sig av Facebook kan nå ut till 
befintliga och potentiella kunder om de vet hur de ska kunna dra nytta av tjänsten. Ekholm 
berättar att de länkar från Facebook till hemsidan för att kunden lätt ska kunna navigera sig. 
Genom Facebook kan de förhoppningsvis locka fler besökare till hemsidan. De länkar 
däremot inte från hemsidan till Facebook, vilket Caird framhäver att The Lonesome Pine gör. 
Newson (2009) menar att det även finns negativa sidor med att använda sig av Facebook i 
marknadsföringssyfte. Eftersom tjänsten framförallt är anpassad till sociala och inte 
professionella nätverk kan det bli svårt att hålla isär de privata kontakterna med de 
professionella. Svensson är medveten om detta och menar att många av de som är medlemmar 
i Selvages grupp på Facebook är vänner till dem och inte kunder. Vidare menar han att han 
anser att nackdelen med Facebook är att informationen endast är synlig för de som är 
medlemmar i gruppen och några få som har hittat gruppen på annat sätt, vilket gör att det 
sällan är någon som inte tillhör gruppen som får tillgång till informationen.  
 

Newson et al (2009) nämner Twitter som ett annat socialt nätverk som kan användas som ett 
marknadsförings- och informationsverktyg. Bark (2009) framhåller att det finns stora 
möjligheter för företag att skapa relationer genom att vara aktiva på Twitter. Vidare förklarar 
Carlsson (2009) att en mikroblogg kan användas för att ge snabb information, nå ut till 
många, sprida nyheter, skicka erbjudanden och driva trafik till hemsidan. Trots detta är det 
endast ett av de företagen som vi intervjuat som använder sig av Twitter som ett marknads- 
föringsverktyg, vilket är The Lonesome Pine med 87 personer (29/4-10) som följer företaget. 
Svensson framhåller att Selvage skulle kunna tänka sig att använda sig av Twitter i framtiden. 
Ekholm menar även att Aima är intresserade av att börja använda sig av tjänsten och att hon 
varit på ett seminarie som handlade om hur företag kan använda sig av Twitter och Facebook 
för att nå ut till sina kunder. Josefsson förklarar däremot att Glitzy inte har som avsikt att 
börja använda sig av Twitter, åtminstone inte i dagsläget då det endast skulle resultera i 
ytterligare en kanal att uppdatera, vilket de inte har tid till. Bark (2009) framhåller dock att 
Twitter inte är lika krävande som till exempel en blogg kan vara då det inte krävs en lika stor 
arbetsinsats. Samtidigt vet Josefsson inte hur många det egentligen är som följer Twitter, hur 
företaget skulle kunna använda sig av tjänsten och om det skulle gynna företaget. Jardenberg 
förklarar att många företag är väldigt skeptiska till att börja använda sig av tjänsten men att de 
efter ett par veckor förstår hur effektivt det är. Ekholm förklarar att hon inte hunnit sätta sig in 
i hur Aima skulle kunna använda sig av Twitter än, men betonar att det vore bra om de skulle 
kunde börja använda sig av tjänsten innan många andra klädbutiker gör det. Hon menar att 
Facebook förlorat lite av sin kraft och att många hunnit tröttna på det, därför vore det bra med 
någonting nytt.  
 

4.7  YouTube som ett marknadsföringsverktyg 

 
Samtliga informanter är intresserade av att börja använda sig av YouTube som ett marknads- 
föringsverktyg. Newson et al (2009) menar att företag kan dra nytta av att finnas på YouTube, 
då de till exempel kan informera om sina produkter och göra reklam för dem. Caird 
framhåller att The Lonesome Pine har planer på att börja använda sig av YouTube. 
Anledningen till att de vill använda sig av kanalen är för att de vill synas mer på internet där 
många av deras kunder är verksamma. Svensson förklarar att Selvage kommer att börja 
använda sig av YouTube för att publicera filmer från deras varumärkens modevisningar. De 
har även funderingar på att spela in egna filmer som de skulle kunna länka till från sin 
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hemsida. Halligan och Shah (2010) menar att det är viktigt att driva trafik till klippet och att 
företag även kan göra detta via sociala nätverk. Clapperton (2009) förklarar även att en 
användare kan göra den tillgänglig direkt på en hemsida eller en blogg genom att använda den 
kod som hör samman med videon. Användaren kan även skicka videon till andra personer 
som han/hon anser bör ha tillgång till den.  
 
Josefsson menar att YouTube skulle kunna användas för att visa kunderna hur kläderna ser ut 
när personer som bär dem rör sig. Hon har dock inte utformat en strategi för hur företaget 
skulle kunna gå till väga för att använda sig av tjänsten i praktiken. Hon anser att Nelly har 
lyckats skapa rörliga bilder som tilltalar publiken då de filmar alla klädesplagg när de bärs av 
modeller. Hon påpekar dock att Glitzy inte har råd med detta och därför skulle YouTube vara 
ett alternativ eftersom företaget har en funktion på hemsidan som gör att det går att visa 
filmer. Halligan och Shah (2010) menar att företag till exempel kan ladda upp filmer med 
konversationer med kunder, intervjuer med experter och videor som har till syfte att lära 
tittaren något som kan vara till nytta för honom/henne. Svensson framhåller att det handlar om 
att finna tid till detta vilket är svårt. Han menar att de skulle behöva en extra tjänst för att 
hinna med allt de vill göra. Ekholm menar att de skulle kunna använda sig av YouTube, då de 
till exempel kan göra en film i butiken. Hon betonar dock att de först och främst är anställda 
för att sälja kläder och att det är svårt att få tiden att räcka till. Samtidigt menar hon att det är 
viktigt att skapa en känsla och få kunden att känna att det är roligt att handla på Aima.  
 

4.8  Blogg som ett marknadsföringsverktyg  

 

Johansson (2009) förklarar att anledningen till att företag startar en blogg kan vara för att de 
vill berätta vad som sker inom organisationen. Samtidigt ser han den som ett hjälpmedel för 
företag att visa en mer personlig sida av företaget än vad resten av hemsidan gör. Frankel 
(2007) är av samma åsikt och förtydligar att en blogg framhäver medarbetarna och deras 
kompetens samtidigt som Chaffey (2009) påpekar att det är personer inom företaget som 
skapar företagsbloggar. Caird påpekar att The Lonesome Pine i nuläget inte har någon blogg 
men att hon har planer på att starta en. Anledningen är att företaget vill använda den till att 
synas mer på internet där många av deras kunder är verksamma. Svensson däremot förklarar 
att de i dagsläget har en integrerad blogg på hemsidan men den kommer de att avsluta när den 
nya hemsidan, som är under konstruering, lanseras. Även Aima har en blogg där Ekholm 
skriver och hon menar att även äldre människor blir alltmer intresserade av, och kunniga på, 
internet, men hon tydliggör att det framförallt är den yngre målgruppen företaget når via 
bloggen. Vidare förklarar Josefsson att hon startade sin blogg innan webbshoppen Glitzy.se 
startade 2007. Hon anser att bloggen är ett bra sätt att marknadsföra webbshoppen på. 
Jardenberg menar att det för vissa företag är självklart att ha en aktiv blogg som är deras 
digitala nav som allting kretsar kring.  
 
Ekholm berättar att Aimas blogg idag (30/4-10) har cirka 200 besökare per dag och att antalet 
besökare stiger. Josefssons blogg är större och hon förklarar att hon har cirka 2 000 unika 
dagsbesökare och 20 000 unika (22/4-10) besökare i månaden. Jardenberg anser dock att om 
det är ett företag som inte har någon berättarkraft i sig själv, då bör företaget utesluta bloggen 
för att istället satsa på andra sociala medier eftersom bloggar ställer högre krav på att företaget 
har något att säga. Clapperton (2009) instämmer och menar att det är viktigt att företaget har 
något att säga innan de börjar blogga. Likaså förklarar McGovern (2004) att det är tiden som 
det tar att uppdatera bloggen som kostar. Detta är anledningen till att Svensson har valt att ta 
bort bloggen från deras nya hemsida. Han förklarar att de inte är tillräckligt bra bloggare för 
att ha den kvar och att de uppdaterar den alltför sällan. Ekholm menar dock att det svåra med 
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bloggar är att komma på teman att skriva om men att hon löser detta genom att publicera 
bilder på Aimas klädesplagg. Clapperton (2009) förklarar att det är bra att möjligheten finns 
att publicera bilder på bloggen om läsarna är intresserade av det. Vidare förklarar Ekholm att 
hon försöker publicera minst ett inlägg varje dag och enligt Chaffey (2009) kan uppdateringar 
av bloggar variera, från varje timma till någon gång i veckan. Enligt Lindstedt och Bjerre 
(2009) bör bloggen uppdateras minst en gång i veckan för att locka till sig återkommande 
besökare. 
 
Enligt Chaffey (2009) är möjligheten att kommentera på ett blogginlägg en viktig del i många 
bloggar. Möjligheten för läsaren att kommentera inläggen skapar interaktivitet och feedback. 
Zarella (2010) instämmer och påpekar att kommentarfunktionen gör att det skapas en digital 
mötesplats. Ekholm förklarar att de inte har många kommentarer på blogginläggen men hon 
påpekar att de flesta är positiva då de kommenterar klädesplagg eller kommer med för- 
frågningar. Josefsson nämner även att hon inte får många kommentarer på sina blogginlägg 
om man ser till hur många besökare bloggen har. Hon kan få upp till tio kommentarer per 
inlägg, men är det en tävling på bloggen, då höjs den siffran automatiskt. Vidare menar 
Ekholm att de kommentarer som ibland är negativa handlar om att kunderna har blivit illa 
bemötta. Dock anser hon, som tidigare nämnts, att detta kan omvandlas till något positivt då 
företaget har möjlighet att svara på kritiken. Johansson (2009) är av samma åsikt och menar 
att kommentarerna inte ska ses som ett hot utan ett hjälpmedel för att fylla ut webbsidan med 
värdefullt innehåll. Dock kan bloggaren välja om läsaren ska ha en möjlighet att kommentera 
på inläggen. Josefsson instämmer och anser att det är viktigt att ta hand om sina läsare genom 
att exempelvis svara på kommentarer. Hon påpekar att detta är en självklarhet och vanligt 
hyfs samtidigt som det är extra viktigt för de som driver en blogg som ett heltidsarbete. Skulle 
bloggaren inte ha tid för detta rekommenderar hon att kommentarfunktionen tas bort. Zarella 
(2010) är av samma mening och framhäver att bloggaren bör svara på så många inlägg som 
möjligt, positiva som negativa. Det är extra viktigt om bloggen är nystartad. Lindstedt och 
Bjerre (2009) instämmer och anser att möjligheten att debattera med andra besökare är bra. 
Dock har Josefsson förståelse för exempelvis bloggaren Kenza2 som kan få upp till 700 
kommentarer på ett inlägg och att endast svara på de kommentarerna anser hon vara är ett 
heltidsarbete.  
 
Chaffey (2009) påpekar att bloggar vanligtvis kombinerar text, bilder och länkar till andra 
bloggar och hemsidor som relaterar till ämnet. Svensson har förstått vilken möjlighet detta ger 
och föredrar därför att andra bloggare länkar till deras hemsida. Han förklarar även att den 
nya hemsidan kommer vara bloggvänlig. Detta betyder att besökare på hemsidan kommer 
kunna klippa ut koden till en produkt och klistra in den på sin blogg för att därmed publicera 
ett inlägg med en bild på produkten. Josefsson berättar att Glitzy inte arbetar på samma vis 
utan de samarbetar, som tigare nämnts, med modebloggare genom att företaget sponsrar dem 
med kläder som då ger Glitzy bra publicitet. Om exempelvis Elin Kling3 bär ett klädesplagg 
från Glitzy och lägger upp det på sin blogg, då genererar det genast ökad försäljning för 
företaget. Jardenberg menar att modebloggarna har en enorm kraft i klädbranschen. Ekholm 
förklarar att Aima inte länkar till andra modebloggare på grund av att deras varumärken inte 
används av dem.  
                                                           
2
 Kenza Zouiten har Sveriges största blogg med 140 000 unika besökare varje dag, Hon 

skriver bland annat om sin vardag, resor, plåtningar, mode och shopping. (Zouiten 2010) 
3 Elin Kling driver Sveriges största modeblogg och är grundare av modesajten minoutfit.se. 
Hon bloggar om sin vardag och mode. (Kling, 2010) 
 



52/87 
 

Vidare förklarar Frankel (2007) att det troligtvis inte krävs mer än ett par timmar i veckan att 
skriva i företagets blogg om de har en insatt person som sköter detta. Om företaget hittar en 
sådan person inom organisationen kan kostnaderna hållas låga och arbetet sköts därmed 
smidigt. Jardenberg anser att detta är en bra idé och han råder personalen att se över företagets 
förutsättningar. Om en person inom företaget är väldigt kunnig inom ett specialområde då 
rekommenderar han den personen att starta en blogg för att bygga upp sitt eget varumärke 
samtidigt som han/hon konstruerar företagets varumärke. Han anser att det bör vara en del i 
rekryteringsprocessen och påpekar att företag kan anställa ett butiksbiträde som visat sig vara 
en väldigt bra bloggare. Ekholm förklarar att anledningen till att hon började blogga för Aima 
var på grund av att hennes chef hade uppmärksammat hennes blogg på barometern.se. Hennes 
bloggande för Aima ingår i hennes arbetstid. Vidare nämner Svensson att han skulle kunna 
tänka sig att anställa någon som bloggar vid sidan av arbetet om företaget växer, men detta är 
inte aktuellt i dagsläget då de inte har de resurser som krävs. Jardenberg klargör att företag 
inom klädbranschen måste vara medvetna om vad som sker i modebloggosfären, men det 
betyder inte att de måste starta en blogg för den sakens skull. Carlsson (2009) har dock 
förstått betydelsen av företagsbloggar då han menar att de kan hjälpa företaget att stärka sin 
position på marknaden samtidigt som de ökar intresset för produkterna. Detta sker genom att 
läsarna får råd från experter, inspirationsbilder, produktfakta och tips på användnings- 
områden. Jardenberg tydliggör emellertid att alla inte har möjligheten att bli den nya 
Blondinbella4 eller Kissie5 då varje företag har olika förutsättningar. Därför bör företag inte 
starta upp en blogg bara för att det är populärt.  
 

                                                           
4 Blondinbella (Isabella Löwengrip) driver en av Sveriges största bloggar. Hon skriver bland 
annat om sin vardag om allt från kändisfester till politik. (Löwengrip, 2010) 
5
 Kissie (Alexandra Barbara Nilsson) är en ung bloggare som driver en av Sveriges största 

blogg. Hon bloggar om sin vardag. (Nilsson, 2010) 
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5. Slutdiskussion 
 

I det här avslutande kapitlet kommer vi att inkludera våra egna synpunkter inom de ämnen 

som har diskuterats under studiens gång. Vi kommer börja med att presentera studiens 

problemformulering och syfte en gång till för att därefter diskutera hur klädföretagen 

använder sig av sociala medier och sökmarknadsföring, samt hur de kan använda dessa 

medel för att marknadsföra sin verksamhet.  

 

5.1  Problemformulering 

 

Det finns många hjälpmedel företag kan ta till för att synas och kommunicera med sina 
kunder på internet. Sociala medier är ett sådant och möjligheterna de förser företag med är 
många. Klädbranschen har stor användning av sociala medier då de flesta kunder idag 
spenderar allt mer tid på internet och eftersom konkurrensen på marknaden är stor. Det är 
därför viktigt att kunderna hittar företagen på internet och en möjlighet är då att företagen 
använder sig av sökmarknadsföring såsom sponsrade länkar och sökmotoroptimering.  
 
Detta anser vi vara viktigt och intressant att undersöka då den traditionella marknadsföringen 
allt oftare väljs bort till förmån för marknadsföring på internet. Vi finner även att detta är ett 
aktuellt ämne och då klädbranschen är så pass stor är det intressant att ta reda på hur 
klädföretag har följt med i utvecklingen av internet och sociala medier samt hur de gör för att 
synas där. Utifrån detta har vi sammanställt följade frågeställningar:  

 

 Hur förhåller sig de undersökta klädföretagen till sociala medier samt 
sökmarknadsföring som marknadsföringsverktyg? 

 Hur kan företag använda sig av sociala medier och sökmarknadsföring som 
marknadsföringsverktyg? 

 
5.2  Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt de undersökta klädföretagen har 
gentemot sociala medier och sökmarknadsföring som marknadsföringsverktyg samt hur de 
kan använda sig av dessa verktyg för att nå ut med sitt budskap till sina kunder på internet.  
 

5.3  Sponsrade länkar 

 

Vi upplever att det råder delade meningar bland våra informanter när det gäller marknads- 
föring via sökmotorer. Vi har full förståelse för att Wilnersson anser sökmarknadsföring vara 
effektivt då det är det hans företag fokuserar på. Ekholm är dock den enda informanten som 
berättar att de inte använder sig av varken SEO eller sponsrade länkar. Hon förklarar att 
anledning är att nyare hemsidor har en tendens att komma högt på sökmotorers resultatlista 
ändå. Vi förstår hennes argument men vi vill ändå poängtera att konkurrensen är stor bland 
det organiska resultatet och att det därför finns en risk att de tappar sin placering framöver. Vi 
finner dock att alltfler företag optimerar sina hemsidor för att få en hög placering och därför 
anser vi att sponsrade länkar är ett bra alternativ för att garantera synlighet på sökmotorn, 
vilket SEO inte gör. Ekholm nämnde inte kostnaden som en anledning till att de inte 
annonserar via sponsrade länkar, därför upplever vi att de har ekonomin för att nyttja denna 
marknadsföringsform för att även nå ut till de personer som inte känner till Aima sedan 
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tidigare. Caird nämner däremot att de har slutat använda sig av sponsrade länkar på grund av 
att företaget inte fick de resultat de hade räknat med. Enligt oss är det dock svårt att gå 
djupare in och diskutera Cairds motivering till varför företaget har valt bort sponsrade länkar. 
Anledningen till detta är att de svar vi fick från intervjun inte var så utförliga som vi hade 
önskat, samtidigt som möjligheten att ställa följdfrågor inte fanns.  
 
Svensson anser att Selvages annonsering via sponsrade länkar har genererat ett positivt 
resultat. Han menar att det är en effektiv marknadsföringskanal samtidigt som han påpekar att 
det är positivt att det går att mäta. Wilnersson delar Svenssons åsikt och påpekar att det är den 
största skillnaden mellan traditionell marknadsföring och marknadsföring på internet. Vi in- 
stämmer och menar även att annonsering via sponsrade länkar tar bort osäkerheten företagen 
kan ha gällande deras placering på det organiska resultatet. Överlag har vi förstått att det svåra 
med sponsrade länkar är hur valet av sökord ska gå till. Både Svensson och Josefsson anser att 
det är komplicerat. Vi föreslår att de inte använder sig av alltför ”vanliga” sökord eftersom 

konkurrensen ofta är större på de orden vilket gör att företagen behöver betala mer pengar för 
det. Vi anser även att de bör undvika att välja att annonsera på sökord som inte har någon 
direkt koppling till företaget då detta endast förvirrar kunden och kommer med stor 
sannolikhet inte leda till något köp. Trots detta måste företaget betala för det klicket. Enligt 
oss är det en bra idé om informanterna tar kontakt med företag, liknande Guava som 
Wilnersson representerar, för att på så vis få råd om hur företaget kan annonsera via 
sponsrade länkar. Vi upplever att detta är viktigt på grund av att företagen kan lära sig av 
experter samtidigt som varje klädföretag är unikt och har olika förutsättningar. Vi vill även 
poängtera att annonsering via sponsrade länkar ger nya möjligheter för företag då de kan välja 
vilken tidpunkt de vill synas på ett specifikt sökord samt hur länge de vill att annonsen ska 
visas.  
 
Vi menar även att annonsering via sponsrade länkar är positivt på så vis att företaget endast 
betalar när någon klickar på annonsen, till skillnad mot traditionell marknadsföring där 
företaget behöver betala samma summa oavsett hur många det är som uppmärksammar 
annonsen. Vi upplever att sponsrade länkar är särskilt effektivt för webbshoppar av den 
anledningen att personer som söker efter ett visst varumärke oftast inte är ute efter utförlig 
information om en produkt/tjänst, utan deras mål är istället att köpa en produkt. Detta betyder 
att standarden på hemsidan inte behöver vara den bästa, det gäller bara för företaget att ge 
kunden ett tillförlitligt intryck. Det som även har kommit fram under studiens gång är att det 
är en bra idé att använda sig av varumärkesnamn vid val av sökord. Vi anser också att det är 
en bra idé, särskilt för Svensson, Caird och Josefsson, då de har mindre vanliga varumärken i 
sina sortiment. Vi råder dock inte företag att annonsera på sina egna namn om de redan innan 
ligger etta på det organiska resultatet. Vi menar att detta endast kommer generera i en onödig 
kostnad som företaget kan lägga på ett annat sökord där de inte redan ligger etta i resultat- 
listan. Vi anser att det är viktigt att företagen gör en grundlig undersökning av sökmotorernas 
resultatlistor genom att de söker på olika ord för att på så vis se vilken konkurrens det råder på 
de sökord som de anser vara till störst användning för dem. Sponsrade länkar anser vi vara 
extra effektivt när företaget vill ha snabba resultat, som vid en kampanj. Företaget är även 
garanterad synlighet på sökmotorn och när någon har klickat på annonsen, då betyder det att 
någon har uppmärksammat den.  
 

5.4  Sökmotoroptimering  

 

Ett mindre kostsamt alternativ till sponsrade länkar anser vi vara SEO. Under studiens gång 
har vi funnit att majoriteten av våra informanter, Caird, Josefsson och Svensson, har optimerat 
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sina företags hemsidor för att på så vis få en bättre placering i den organiska resultatlistan på 
sökmotorerna. SEO medför att företagen inte behöver fokusera på endast en sökmotor, istället 
placeras de automatiskt i varje sökmotors resultatlista. Vad vi har förstått har inte alla sök- 
motorer samma krav på hemsidorna, men då Google har majoriteten av den svenska 
marknaden, anser vi att företagen bör gå efter deras kvalitetskrav. Under studiens gång har vi 
förstått betydelsen av länkningarna, både internt och externt. Av informanterna är det främst 
Josefsson och Wilnersson som har påpekat detta. Vi anser att då detta är ett av kriterierna 
Google har för att kvaliteten ska höjas på webbplatsen, samtidigt som det ger en högre 
placering, bör företagen ha detta i åtanke vid optimering av hemsidan. Vi framhåller dock att 
det som Guava erbjuder, ett länknätverk, är en bra lösning då det kan vara svårt för enskilda 
företag att publicera länkar på nätet. Wilnersson var tydlig när han påpekade att den röda 
tråden är oerhört viktigt. Vi anser att detta är ett bra råd till företagen då det är något de kan 
kontrollera genom att nämna det sökord de vill koppla samman mellan företaget och sök- 
motorn ofta på hemsidan. Men som Josefsson poängterar, utvecklas nya funktioner gällande 
optimering med jämna mellanrum och därmed föredrar hon att betala någon för att sköta 
hemsidan.  
 
Vi anser att SEO är ett utmärkt alternativ för de företag som anser att annonsering via 
sponsrade länkar kan vara för kostsamt. Vi anser dock att det är viktigt att de som är 
intresserade av att anpassa sin webbplats mer efter sökmotorernas krav, bör ta kontakt med en 
mediebyrå som har erfarenhet av att optimera hemsidor. Enligt oss bör detta ge bäst resultat, 
men vi menar inte att de ska överlåta allt ansvar till en mediebyrå. Ett alternativ anser vi vara 
att de tar emot tips och råd för att på så vis sköta optimeringen på egen hand samtidigt som de 
kommer billigare undan. Eftersom ingen av våra informanter från klädföretagen är kunniga 
inom detta område, råder vi dem att exempelvis delta vid seminarier som hålls inom sök- 
marknadsföring. Detta anser vi vara ett bra tillfälle för dem att utbilda sig samtidigt som de får 
en uppfattning om hur andra företag använder sig av sökmarknadsföring. Vi menar även att 
SEO är en bra metod då det organiska resultatet genererar fler besök än de sponsrade 
länkarna. Skillnaden är stor och anledningen till detta är att de flesta vet att det inte är säkert 
att de sponsrade länkarna nödvändigtvis innehåller det som de efterfrågar på grund av att det 
är köpt reklamplats. Vi menar att de flesta idag väljer bort allt som verkar vara reklam, och 
även så verkar fallet vara på sökmotorerna.  
 

5.5  Sociala medier som ett marknadsföringsverktyg 

 

Vi anser att det är väsentligt för företag inom klädbranschen att arbeta för att skapa lång- 
siktiga relationer med sina kunder. Anledningen till detta är att det råder en stor konkurrens 
mellan företagen och genom att bilda relationer kan ett företag skapa lojala kunder. För att 
skapa relationer krävs det att företaget visar att de är intresserade av att skapa en relation med 
kunden, vilket vi anser att de kan göra genom att vara aktiva på sociala medier. De har då 
möjligheten att, som Ekholm nämner, skapa en nära dialog med kunden.  
 
Samtliga informanter är positivt inställda till att använda sig av sociala medier. Anledningen 
till att de är intresserade av att marknadsföra sig via sociala medier är för att de bland annat 
anser att marknadsföringsformen är direkt, personlig och kostnadseffektiv samtidigt som de 
menar att deras kunder spenderar en stor del av sin tid i den virtuella världen. Vi anser att det 
framförallt är målgruppen som styr vilket marknadsföringsverktyg som företaget bör använda 
sig av. Finns målgruppen på Facebook bör även företaget finnas där. Informanterna har dock 
olika förhållningsätt gentemot de olika typerna av sociala medier. Ekholm och Josefsson 
satsar båda på att marknadsföra verksamheten via en blogg medan Caird och Svensson satsar 
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mer på att marknadsföra sig via sociala nätverk. Ekholm anser dock att bloggen inte är 
tillräcklig och ägnar sig därför även aktivt åt Facebook. Aima har en aktiv närvaro både på 
Facebook och på bloggen vilket vi anser visar på ett intresse och en prioritering för denna typ 
av marknadsföring. Att engagera sig aktivt i sociala medier anser vi vara en nödvändighet för 
att företaget överhuvudtaget ska tjäna någonting på sin närvaro.  
 
Om ett företag väljer att vara aktiv på flera sociala medier menar vi att det är av stor betydelse 
att meddelandet som företaget sänder ut till sina kunder är den samma oavsett kanal för att 
undvika förvirring och missförstånd. Vi menar att företag inte bör engagera sig i fler sociala 
medier än vad de klarar av, de bör istället fokusera på ett fåtal sociala medier som de kan ut- 
nyttja maximalt. Om ett företag har svårt att finna tid till att marknadsföra sig via flera sociala 
medier föreslår vi därför att de väljer ut de sociala medier som de anser vara mest passande 
för sin verksamhet. De bör undersöka både företagets humanitära och ekonomiska förut- 
sättningar. Vi anser att det är viktigt att det finns personal som är kunniga inom området och 
som är duktiga på att uttrycka sig i skrift. Samtidig menar vi att företaget bör se över sin 
ekonomi innan de bestämmer sig för att satsa på sociala medier. Marknadsföringsformen är 
kostnadseffektiv på så vis att det inte kostar att vara närvarande på till exempel ett socialt 
nätverk då tjänsten är kostnadsfri (om inte företaget väljer att använda sig av applikationer 
som kostar pengar). Kostnaden ligger däremot i arbetstid och arbetskraft. Vi anser trots detta 
att internetmarknadsföring lämpar sig särskilt bra för små företag med en liten marknads- 
föringsbudget eftersom marknadsföringsformen är billigare än traditionell marknadsföring 
och i de flesta fall mer effektiv, då företagen kan vara säkra på att någon ser meddelandet. 
Ekholm, Svensson och Josefsson är alla överens om att internetmarknadsföring ger mer 
kapitalavkastning än vad traditionell marknadsföring gör. Caird däremot anser inte att 
skillnaden mellan traditionell marknadsföring och internetmarknadsföring är stor. Vi menar 
att detta kan bero på att företaget inte behöver ta hänsyn till den ekonomiska aspekten på 
samma vis som de mindre företagen måste.  
 
Vi vill framhäva att vi anser att det är mycket viktigt att företagen försöker hålla sig 
uppdaterade om vilka kanaler som är på framfart och vilka som är på väg att stagnera och 
försvinna, för att de ska veta vilken kanal de ska satsa på för att få mest kapitalavkastning. 
Jardenberg framhäver att Location Based Services (LBS) är det som han förmodar kommer bli 
populärt i Sverige inom en snar framtid. Vi råder företagen att undersöka denna kanal för att 
se om de skulle kunna bruka den för att nå ut till sina kunder.   
 
Vi menar dock att sociala medier inte endast är av positiv karaktär. Det faktum att 
informationen framförallt styrs av kunderna anser vi i vissa fall kan vara till företagens 
nackdel då de kan sprida negativ information om företaget. Samtidigt sker marknadsförings- 
formen på en social arena som framförallt är till för utbyte av information mellan vänner och 
inte mellan företag och kunder. Trots detta ser vi att utvecklingen gå mer och mer mot att 
företag blir en del av de sociala medierna. Vi menar även att företagen har möjlighet att svara 
på de klagomål som de får på webben och omvända kunderna till nöjda kunder genom att 
erbjuda dem en lösning.  
 

5.6  Kombinera marknadsföringsverktyg 

 

Vi anser inte att företag endast ska förlita sig på internetmarknadsföring utan menar att det 
bästa är om de använder sig av både traditionell marknadsföring och internetmarknadsföring 
för att få bäst effekt. Liksom Josefsson menar vi att traditionell marknadsföring är bra på så 
vis att företaget synliggör sitt varumärke och att marknadsföringen når de personer som inte 



57/87 
 

har ett intresse av att använda sig av internet frekvent. Väljer företagen att använda sig av 
både traditionell marknadsföring och internetmarknadsföring anser vi att de bör kombinera 
dessa. Har de en annons i en tidning skulle de kunna nämna att de har en blogg eller att de har 
en tävling på Facebook som de kan hitta om de väljer att bli medlem i företagets Facebook- 
grupp. Vi menar att det är viktigt att företagen framhäver att de har till exempel en blogg eller 
en Facebookgrupp för att driva trafik till dessa. Enligt vår uppfattning har Aima en god 
strategi för att locka kunderna till att besöka deras blogg och Facebookgrupp då de är noga 
med att i butiken berätta för kunderna om dessa sociala medier. Förutom att kombinera 
traditionell marknadsföring med internetmarknadsföring menar vi att företagen även bör 
kombinera verktygen de använder sig av på internet. Detta kan de göra genom att till exempel 
integrera bloggen och Facebookgruppen. De kan förslagsvis använda sig av en applikation 
som automatiskt infogar uppdaterad information på bloggen till Facebookgruppen eller en 
funktion som automatiska infogar information som publicerats på Twitter. Vi anser även att 
det är viktigt att länka mellan de sociala medierna och hemsidan för att kunderna lätt ska 
kunna navigera sig. The Lonesome Pine har en tydlig länk från hemsidan till Facebook och 
Twitter vilket vi även anser att övriga företag bör inkludera på sina hemsidor. Vidare menar vi 
att samtliga företag med webbshop bör använda sig av delafunktionen eftersom de inte 
behöver underhålla funktionen vilket gör att de sparar arbetstid då kunderna är de som gör 
jobbet. Fördelen med funktionen anser vi även vara att informationen når ut till många i flera 
olika sammanhang. 
 

5.7  Personal 

 
Vi anser att det är viktigt att det finns en genomgående positiv inställning till att använda sig 
av sociala medier internt inom en organisation för att marknadsföringen ska vara till någon 
nytta. Det räcker inte att det endast finns ett fåtal personer inom organisationen som har ett 
intresse, det krävs att förhållningssättet präglar företagskulturen. Ekholm berättar att den 
högste chefen är skeptisk till internetmarknadsföring men att han börjar förstå att marknads- 
föringsformen kan ge ett positivt resultat vilket vi anser vara ett steg i rätt riktning. Ekholm 
poängterar att det är viktigt att känna att personalen får stöd från cheferna för att marknads- 
föringen ska kunna fungera. Vi menar även att det är en bra idé om företagaren anmäler de 
som är ansvariga för marknadsföringen, till olika seminarier som hålls inom sociala medier 
och sökmarknadsföring. Detta anser vi vara viktigt då det ger dem möjligheten att få 
information och kunskap om vad som sker i den virtuella världen. Vi anser även att företag, 
då de rekryterar personal, skulle kunna ta hänsyn till arbetssökandes intresse och kunskap 
inom sociala medier, då vi anser att företaget skulle kunna dra nytta av att anställa till 
exempel en duktig bloggare. Vi menar att Svensson har förstått detta då han menar att om 
företaget växer skulle de kunna tänka sig att anställa någon som skulle kunna blogga för 
företaget. Enligt vår uppfattning bör det endast vara en eller ett fåtal personer inom en 
organisation som ansvarar för marknadsföringen i sociala medier. Vi upplever att 
meddelandet kan kännas mer personligt då läsaren har en möjlighet att ”lära känna” personen 

som till exempel bloggar på ett djupare plan än om det hade varit många olika personer som 
turats om. Vi anser, liksom Jardenberg, att den/de personer som är ansvariga för 
marknadsföringen bör vara de som har ett stort intresse för att skriva och som är kunniga 
inom området. 
 

5.8  Sociala nätverk 

 

För att göra sin sida mer attraktiv på Facebook anser vi att företagen bör använda sig av några 
av de gratisfunktioner som tjänsten erbjuder, så som funktionen ”utökad information” eller 
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statisk FBML (Facebook Markup Language) för att göra sidan mer attraktiv för användarna. 
Vilken applikation som respektive företag bör använda sig av anser vi har att göra med deras 
mål med marknadsföringen och återigen deras förutsättningar. Vi föreslår dock att företagen 
först och främst använder sig av de gratistjänster som de sociala medierna erbjuder och om de 
märker att de har en trogen publik på Facebook, föreslår vi att de ser över möjligheterna till 
att till exempel annonsera och använda sig av tjänsten Big Commerce.  
 
The Lonesome Pine är det enda företaget som använder sig av Twitter och det tror vi beror på 
att de har en lojal målgrupp och de resurser som krävs, det vill säga tid, pengar och personal.  
Ekholm menar att Aima har planer på att börja använda sig av Twitter och Svensson förklarar 
att Selvage skulle kunna tänka sig att använda sig av det i framtiden. Vi anser att det som talar 
för att företagen ska använda sig av tjänsten är att det inte kräver lika mycket tid som till 
exempel en blogg gör samtidigt som Twitter kan integreras med andra tjänster så som 
Facebook och den egna hemsidan. Det svåra med Twitter anser vi dock är att få kunder 
intresserade av att följa dem, samtidigt som företagen kan ha svårt att uttrycka det de vill med 
endast 140 tecken till sitt förfogande.  
 
Vi menar att företag kan lära sig mycket om den egna verksamheten genom att vara aktiva på 
sociala nätverkssidor eftersom de har tillgång till att få direkt feedback från kunderna, vilket 
de kan använda till att förbättra produkterna. Företaget kan även ta hjälp av kunderna och 
samtidigt aktivera dem vilket de troligtvis uppskattar genom att ställa frågor till dem om till 
exempel vilken färg de skulle föredra på ett plagg. Genom att använda sig av denna strategi 
menar vi att företagets möjligheter till att erbjuda kunderna det de är intresserade av ökar. 
Liksom Jardenberg menar vi även att företagen bör använda sociala nätverkssidor till att 
skicka ut till exempel inbjudningar till förhandsreor.  
 

5.9  YouTube 

 

Vi anser att samtliga företag bör använda sig av YouTube fast på olika sätt eftersom 
företagens målgrupper och förutsättningar skiljer sig åt. Vi anser att företagen genom att 
publicera ett filmklipp skulle kunna väcka kunders uppmärksamhet. Vanligtvis använder de 
sig av bilder och texter för att väcka intresse och på grund av detta tror vi att en film skulle 
kunna fungera som ett effektivt marknadsföringsverktyg då den skulle skilja sig från sidans 
övriga innehåll. Inget av företagen använder sig av YouTube i dagsläget men samtliga är 
öppna för möjligheten. Ekholm, Svensson och Josefsson poängterar att de inte använder sig 
av tjänsten idag på grund av tidsbristen. Vi anser dock att det inte behöver ta lång tid för 
företagen att skapa och ladda upp en film eftersom filmen inte behöver vara särskilt lång eller 
avancerad. Exempel på filmer som företagen skulle kunna publicera är intervjuer med kunder 
eller experter inom klädbranschen, filmer från modevisningar, filmer som spelats in i butiken 
eller filmer om företagets historia. Vi anser att det ultimata vore att skapa en kortare film som 
innehåller samtliga delar som de skulle kunna visa på hemsidan och YouTube för att ge 
kunden en sammanhängande bild av företaget.  
 

5.10 Bloggar 

 

Både Glitzy och Aima har en blogg. Selvage däremot hade tidigare en blogg men valde att 
exkludera den från den nya hemsidan eftersom de inte anser sig vara duktiga bloggare. Vi 
menar att detta var ett korrekt beslut. Företag som inte har personer som är intresserade av att 
blogga bör heller inte driva en blogg då en blogg kräver mycket engagemang och tid. Vi 
rekommenderar istället att Selvage, då de uppnått ekonomisk stabilitet, använder sig av 
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samma strategi som Glitzy som sponsrar bloggare/kändisar som skriver om deras kläder. 
Detta menar vi troligtvis skulle bidra till en ökad försäljning, då dessa personer till viss del 
fungerar som opinionsledare. Selvage skulle även kunna lägga upp en bild där bloggaren/ 
kändisen bär plagget på företagets hemsida eller Facebookgrupp. En annan strategi som vi 
anser att samtliga företag bör se över är möjligheten till att länka till andra bloggare som 
skriver om deras varumärken. Detta anser vi vara mest aktuellt för Glitzy och Selvage som 
båda satsar på varumärken som modebloggare är intresserade av. Vi har dock förståelse för att 
detta är svårare för Selvage då manliga modebloggare inte är lika vanligt förekommande som 
kvinnliga. Enligt vår mening bör företag uppdatera bloggen tämligen ofta för att inte läsaren 
ska välja att sluta läsa bloggen på grund av att de tappar intresse. Vi anser dock att innehållet 
är det som är det viktiga och om företaget en dag inte har något intressant att skriva anser vi 
att de istället bör fokusera på att skriva ett bättre inlägg en annan dag.   
 

5.11 Kundmedverkan 

 

Under studiens gång har vi förstått vilket oerhört kraftfullt verktyg internetmarknadsföring är 
och då framförallt sociala medier och sökmarknadsföring eftersom det är vad vi har fokuserat 
på. Vi anser att sociala medier är effektiva som kommunikationsverktyg då de kan användas 
för att sprida företagets budskap på ett effektivt sätt. Företagen bör göra allt för att få 
kunderna att tala om dem och sprida företagens budskap. Vi menar därför att det är viktigt att 
de behandlar sina kunder väl och tar hand om dem. Detta kan de göra genom att arrangera 
olika evenemang för de som exempelvis är medlemmar i till exempel Facebook, eller varför 
inte ordna tävlingar på bloggen för att på så vis locka fler kunder till butiken/webbshoppen. 
Detta är ett kostnadseffektivt verktyg eftersom det enda företagen i stort sett behöver göra, är 
att ta hand om sina kunder och därefter sköter kunderna resten. Det vill säga de marknadsför 
företaget åt dem.  
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Avslutningsvis 
 
Under arbetets gång har vi förstått hur viktigt det är för klädföretag att ha en aktiv närvaro i 
det virtuella samhället på internet. Genom att de använder sig av sökmarknadsföring, anser vi 
att de har möjligheten att synas på den plats där kunder söker efter information. Vi menar att 
om de är placerade på Googles första sida, är chansen stor att kunden väljer att besöka deras 
hemsida och förhoppningsvis leder detta till ett köp. Vi vill även poängtera att det är viktigt 
att klädföretagen ägnar sig åt SEO på grund av att konkurrensen på sökmotorerna hårdnar och 
för att undvika att riskera att bli osynliga på sökmotorn. 
 
Vi anser dock inte att det räcker att företag endast ägnar sig åt sökmarknadsföring, då det även 
behöver finnas en möjlighet för kunder att kommunicera med representanter från företaget. 
Detta är möjligt genom användning av sociala medier. Då sociala medier kräver aktiv med- 
verkan är det viktigt att företagen avsätter tid för denna typ av marknadsföring eftersom social 
medier ofta kräver mer arbete än vad företagen hade förväntat sig. Vi menar att företagen då 
de väljer att börja använda sig av sociala medier bör utgå ifrån sina egna förutsättningar.  
  
Vi anser att internetmarknadsföring är ett intressant och högaktuellt forskningsområde. Vi 
föreslår fortsatt forskning inom ämnet då en analys över en längre tidsperiod med flera olika 
klädföretag kan bidra till ny och intressant information.  
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Bilaga 1 – Intervjuguider 
 
Jesper Svensson (Selvage), Charlotte Josefsson (Glitzy), Sofia Ekholm(Aima) 

 

 Hur marknadsför ni er?  
 Vad anser ni skiljer den traditionella marknadsföringen från marknadsföring på 

internet? 
 Integrerar ni den traditionella marknadsföringen med internet? På vilket sätt?  
 Vilken marknadsföringskanal anser ni är den mest effektiva? 
 Vad har ni för strategier för att bygga relationer med era kunder? 
 Vart på internet kan man hitta er? 
 Vilka sociala medier använder ni er av och varför? 
 Hur använder ni er av sociala medier? 
 Vilken respons har ni fått när ni har börjat använda er av sociala medier?  
 Varför startade ni Facebookgruppen? 
 Vad vill ni förmedla via er blogg och Facebookgrupp? 
 Varför startade ni bloggen? 
 Gör ni reklam för er blogg? I så fall hur? Och var? 
 Har ni några planer på att använda fler sociala medier? I så fall vilka? 
 Använder ni er av sökmarknadsföring? (Varför/varför inte?) 

- Om ja, hur väljer ni nyckelord?  
 Har ni tagit hjälp av något företag för att optimera er hemsida?  
 Vad har ni för framtidsplaner?  

 

Joanna Caird (The Lonesome Pine) 

 

 Hur marknadsför ni er?  
 Vad anser du skiljer den traditionella marknadsföringen från marknadsföringen på 

internet? 
 Vilken marknadsföringskanal anser ni vara den mest effektiva? 
 Vad har ni för strategier för att bygga relationer med era kunder? 
 Vart på internet kan man hitta er? 
 Vilka sociala medier använder ni er av och varför? 
 Har ni några planer på att använda fler sociala medier? I så fall vilka? 
 Använder ni er av sökmarknadsföring? (Varför/varför inte?) 

- Om ja, hur väljer ni nyckelord?  
 Har ni tagit hjälp av något företag för att optimera er hemsida?  

 
Joakim Jardenberg (Mindpark) 

 

 Hur definierar du sociala medier? 
 När kom de första sociala medierna och vilka var de?  
 Vilken social media anser du vara den mest effektiva? 
 Vad tror du är anledningen till att företag börjar använda sig av sociala medier? 
 Hur kan företag använda sig av sociala medier? 
 Hur effektivt anser du att det är för företag som använder sig av sociala medier för att 

kommunicera med nuvarande eller framtida kunder? 
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 Vad finns det för fördelar/nackdelar med de olika sociala medierna som företag 
använder sig av? 

 Är sociala medier en trend? På vilket sätt? 
 Varför tror du att sociala medier har fått ett sådant uppsving?  
 Vilken/vilka social media är på frammarsch? 
 Hur tror du att användandet av sociala medier kommer att utvecklas? 
 I vilken/vilka bransch(er) tror du det är viktigt att använda sig av sociala medier? 
 Vilken social media anser du klädföretag bör använda sig av? 
 Hur ser du på internetmarknadsföring till skillnad mot traditionell marknadsföring? 

 
Henrik Wilnersson (Guava)  

 

 Hur marknadsför ni er? 
 Vilka kanaler använder ni och i vilka proportioner? Vilka fördelar respektive 

nackdelar har metoderna?  
 Vad föredrar/rekommenderar ni? 
 Är det ni som tar kontakt med företagen, eller tvärtom?  
 Vilken är normalkunden? 
 Är det kortsiktiga eller långsiktiga mål att jobba med PPC/SEO? 
 Vad har företagen störst behov av, PPC eller SEO? Varför?  
 Vad ska företag tänka på när de väljer nyckelord? 
 Vad ska företag tänka på när de ska optimera sin hemsida? 
 När började sökmarknadsföring bli intressant för företag? Varför? 
 Hur har utvecklingen för sökmarknadsföring sett ut under de senaste åren, och hur tror 

du att den kommer att fortsätta? 
 



69/87 
 

Bilaga 2 - Intervju med Sofia Ekholm  
 

Aima är en tjejbutik med ett brett sortiment och flera olika varumärken. De säljer kläder, 

väskor och accessoarer. Aima ägs av AAEAA Fashion Group AB, där Karl-Johan Raagaard 

är VD. Butiken i Kalmar är en av fyra Aimabutiker. Det finns även butiker i Växjö, 

Oskarshamn och Kristianstad.  

 
Ekholm menar att det Aima främst vill framhäva i sin marknadsföring är att de tillhandahåller 
många olika varumärken då de inte som många andra butiker ingår i en större kedja som 
endas säljer sitt eget varumärke. Företaget erbjuder istället sina kunder flera varumärken så 
som Only, Veromoda, Vila och Café Cream vilket Ekholm menar gör att kunden ges en större 
valmöjlighet och möjlighet att hitta det som passar henne. Hon betonar att det är viktig att 
kunderna ”får en känsla för Aima”. I och med att det endast finns fyra mindre butiker menar 
hon att kundernas vistelse i butiken ska kännas mer personlig än vad den många gånger kan 
göra vid ett besök i en butik som tillhör en större kedja. Hon betonar betydelsen av kund- 
kontakt och menar att kunderna ska känna att de känner personalen lite.  
 
Under de två senaste åren har det inte hänt mycket inom organisationen men samtidigt 
poängterar Ekholm att ”det blir vad man gör det till”. De har stor frihet och de ansvariga ser 

gärna att de anställda tar egna initiativ och ”ju mer man tar för sig desto mer ser man ju att 

saker och ting förändras”. Samtidigt menar hon att de först och främst finns i butiken för att 
sälja kläder och för att göra sitt bästa där. För att kunna bygga goda relationer med kunderna 
framhäver Ekholm betydelsen av god service. Hon menar att det är viktigt att tala med 
kunderna i butiken, känna igen dem och komma ihåg vad de handlade. ”Kunden ska känna att 

det är tjejerna på Aima och de är alltid glada, trevliga och hjälpsamma”. De har många åter- 
kommande kunder, framförallt kvinnor i 40 årsåldern. Kunderna har möjligheten att registrera 
sig på hemsidan vilket även en del har valt att göra. Ekholm menar att det är viktigt att 
företaget gör något för dessa kunder inom en snar framtid innan kunderna har glömt bort att 
de har registrerat sig. De har diskuterat att skicka e-post till dessa kunder men även att 
använda sig av SMS för att exempelvis skicka erbjudanden.  
 
Hon förklarar att de flesta kunder kommer i kontakt med företaget första gången genom att de 
kommer in i butiken och därefter kan de bli intresserade av att besöka Aimas hemsida. För 
tillfället använder Aima den egna hemsidan och Facebook för att marknadsföra verksamheten. 
Ekholm påpekar att det beror på att många av deras kunder använder sig av Facebook och att 
genomslagskraften där är stor. Det är först nu, det senaste halvåret som de har insett hur 
viktigt det är att synas på internet och som de har utvecklat strategier för att synas där. ”Det 

är ju sent men det är ju bättre sent än aldrig”. Hon anser att det är svårare för ett företag som 
Aima då de är små i jämförelse med många andra företag inom samma bransch och därför 
måste göra allting själva. Samtidigt menar hon att det är en del av charmen också och att 
företaget på så vis blir mer personligt.  
 
Ekholm anser att den största skillnaden mellan den traditionella marknadsföringen och den 
marknadsföring som sker på internet är att internetmarknadsföring är mer direkt och att man 
får snabb respons. Vidare menar hon att det inte är säkert att internetmarknadsföring leder till 
en direkt ökad försäljning men att företaget genom att använda sig av internet kan vara säkra 
på att det är någon som ser meddelandet. När de använder sig av annonser i tidningar är det 
däremot inte säkert att kunden hinner läsa tidningen just den dagen som annonsen visas. För 
tillfället använder Aima sig inte av någon traditionell reklam. Hon berättar att de tidigare har 
annonserat i tidningar så som Kalmarposten (som de annonserade i en gång i veckan hela 
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förra året), Barometern och även Östran men att det inte har resulterat i någon märkbar ökning 
i försäljningen. Vidare förklarar hon att de bland annat har använt sig av annonser där 
kunderna gavs möjligheten att klippa ut en kupong som de ombads att ta med sig till butiken 
för att erhålla 25 procents rabatt. Ungefär 20 personer kom in för att lämna in kupongen vilket 
är alldeles för lite för att det ska löna sig att annonsera. De använde sig även av radio som 
Ekholm anser vara en kanal som är svår att mäta. Hon poängterar att den traditionella 
marknadsföringen kostade mycket och att den troligtvis inte lönade sig i längden. Internet 
däremot gör det möjligt för Aima att nå ut billigare och snabbare till både befintliga och 
potentiella kunder, samtidigt som det är möjligt att skapa en närmare dialog med kunderna. 
Ekholm menar att internetmarknadsföring mestadels är någonting positivt. Hon anser att det 
är bra eftersom den tillåter personer att komma till tals. Trots detta framhåller hon att 
marknadsföringsformen även kan vara negativ eftersom personer kan skriva negativa inlägg 
då de till exempel blivit illa bemötta. Detta kan dock även omvändas till något positivt då 
företagen har möjligheten att svara på kritiken.  
 
Den marknadsföringskanal som Ekholm anser vara den mest effektiva just nu är Facebook. På 
Facebook är det många personer som ställer frågor och kommenterar. Gruppmedlemmarna 
kan finna bilder och nyheter och länkar till bloggen. De har endast använt sig av Facebook i 
tre veckor och har redan 206 medlemmar. Hon anser att det positiva med Facebook bland 
annat är, att många väljer att kommentera och att kommunikationen kan ske direkt. För att 
locka kunderna till att besöka Aima på Facebook och läsa bloggen talar medarbetarna på 
Aima om för kunderna i butiken att de finns på Facebook och att de har en egen hemsida med 
en blogg. Utöver detta ger de även små lappar till kunderna med webbadressen, där även 
bloggen nämns. Hon menar dock att Facebook framförallt attraherar den yngre publiken och 
att de därför är noga med att marknadsföra Facebook i mötet med den yngre kunden. De 
länkar även från Facebook till hemsidan för att kunden lätt ska kunna navigera sig. Hon 
menar att genom Facebook kan de förhoppningsvis locka fler besökare till hemsidan. De har 
dock ingen länk från hemsidan till Facebook men är intresserade av skaffa det. På bloggen 
finns det dock möjlighet att dela ett inlägg med andra på Facebook, Twitter och att lägga till 
det på Google Bookmarks.  
 
Vad gäller användningen av flera sociala medier menar Ekholm, att ”som det ser ut nu så är 

Twitter nästa steg”. Hon berättar att hon varit på ett seminarium där de medverkande fick lära 
sig hur företag kan använda sig av Facebook och Twitter för att nå ut till sina kunder. 
Seminariet ägde rum i Växjö och Ekholm menar att det var ”enkelt men matnyttigt” och att 
hon ansåg att det var intressant att se vad det fanns för möjligheter med att använda sig av 
dessa sociala medier. Det var ingen i organisationen som föreslog att hon skulle medverka vid 
seminariet, utan det var på eget initiativ. Hon ansåg att hon blev mer inspirerad efter 
seminariet. Hon menar dock att hon inte hunnit sätta sig in i Twitter än men att det är 
intressant och att det vore bra om de kunde börja använda sig av det innan många andra 
klädbutiker gör det. Hon menar att Facebook förlorat lite av sin kraft och att många hunnit 
tröttna och att det därför vore bra med någonting nytt. Vidare menar hon att hon tror att det 
kommer hända mycket inom tekniken i framtiden och att det är viktigt att ”få med de högre 

makterna”. Hon betonar att det är viktigt att ”känna att man får back up”. Den som är 
konceptansvarig för Aima har det övergripande ansvaret för marknadsföringen av butikerna, 
men de anställda är välkomna att komma med idéer och förslag och till exempel hjälpa till 
med att utforma budskap. Den konceptansvarige är väldigt positivt inställd till att använda 
internet som ett marknadsföringsverktyg medan den högsta chefen har haft lite svårare att ta 
till sig det nya, vilket kan bero på att han är i 60 årsåldern och därför inte är van vid denna typ 
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av marknadsföring. Ekholm menar dock att han börjar förstå hur viktigt det är att 
kommunicera via internet.  
 
Ekholm som bloggar tillsammans med Charlotte som arbetar i butiken i Kristianstad har 
bloggat för Aima sedan straxt innan jul i samband med att företaget fick en ny hemsida.  
Antalet kommentarer på bloggen är inte många men de som de får är oftast positiva så som att 
läsaren skriver att ett klädesplagg är fint eller att läsaren undrar över något. I genomsnitt 
uppdateras bloggen varje dag då i alla fall ett mindre inlägg publiceras dagligen. Ekholm 
bloggar hemifrån då det inte finns internet i butiken. Anledningen till att hon började blogga 
för Aima var för att hennes chef såg att hon bloggade på baromentern.se och ansåg att hon var 
duktig på att skriva. Att blogga ingår i hennes arbetstid och hon får därför ett par timmar i 
veckan för att hon bloggar. Bloggen har ungefär 200 besökare om dagen vilket Ekholm anser 
vara bra. Hon har även märkt att antalet läsare stigit tämligen fort och hon tror att många av 
dem är regelbundna läsare. Hon anser att bloggen inte har så många negativa sidor men att det 
ibland kan vara svårt att komma på teman till inläggen men då brukar hon lösa det genom att 
lägga upp bilder. Bilderna som finns med på bloggen är tagna i butiken dels för att det är 
enklare men även för att det ska bli mer personligt. De har även tillgång till pressbilder men 
prioriterar de egna bilderna. Aima i Kalmar har inte (sedan Ekholm började arbete på Aima) 
arrangerat något event vilket Ekholm anser vara synd då hon tror att det skulle ge en positiv 
respons. 
 
Ekholm förklarar att de som handlar på Aima framförallt är mellan 15 och 40 år. Aima riktar 
sig dock till ett större åldersband då de vill locka kunder mellan 15 och 60 år. Hon menar att 
”äldre människor också blir mer och mer intresserade och kunniga på internet” men att det 
är de yngre som de framförallt når via bloggen. De länkar dock inte till andra personer som 
bloggar om de varumärken som de tillhandahåller i butiken, men de är öppna för möjligheten 
att börja göra det. Samtidigt menar Ekholm att de stora modebloggarna oftast inte använder de 
varumärken som finns i Aimas butiker, då de större modebloggarna oftast ligger något år före. 
Ekholm berättar att Aima har arrangerat tävlingar, inte just för butiken i Kalmar men 
Charlotte (i Kristianstad) har marknadsfört några tävlingar via bloggen. Under en tävling fick 
kunderna rösta på den som de ansåg var snyggast klädd i butiken och under en annan tävling 
fick kunderna svara på frågor som de kunde hitta svar på i butiken, på hemsidan eller på 
kvittot. Den första tävlingen där kunderna röstade på hur de såg ut gav bra respons, den andra 
gav däremot inte lika bra respons vilket Ekholm menar troligtvis berodde på att det tog lång 
tid att hitta svaren. Hon framhåller även att de inte får betalt för att lägga ner mycket tid på 
dessa typer av aktiviteter vilket gör att det inte blir så bra som det kunde ha blivit om de haft 
mer tid till sitt förfogande. Ekholm förklarar att de skulle vilja göra mycket vad gäller 
marknadsföringen av butiken men att tiden och pengarna inte räcker till. ”Tid är alltid 

pengar”. Hon menar att de skulle kunna använda sig av YouTube, då de till exempel skulle 
kunna göra en film i butiken. Hon betonar dock att de först och främst är anställda för att sälja 
kläder och att de inte kan hinna med att göra allt. Samtidigt menar hon att det är viktigt att 
skapa en känsla och få kunden att känna att det är roligt att handla på Aima.  
 
Aimas erbjudanden gäller oftast i samtliga butiker med vissa undantag. ”Check her out”, ett 
erbjudande där kunderna får 25 procents rabatt på de kläder som de anställda har på sig, är ett 
exempel där dagarna för erbjudandet är olika beroende på vilken butik kunden väljer att 
besöka. Ekholm menar att ”Check her out” har blivit mer accepterat i och med bloggen då fler 

kunder är medvetna om erbjudandet efter att de läst inläggen. Hon har även märkt att kunder 
har ställt frågor angående ”Check her out” på Facebook vilket hon menar visar på att det finns 
ett intresse för det. De är även noga med att marknadsföra ”Check her out” i och utanför 
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butiken vid tillfällen då erbjudandet är aktuellt. De har använt sig av det erbjudandet i cirka ett 
år, till och från, då de inte har erbjudandet samtidigt som de har andra reor och student- 
rabatter.  
 
Sökmotoroptimering är inget som Ekholm känner till att Aima använder sig av. Hon menar 
dock att det är möjligt att han som har utformat hemsidan har tagit hänsyn till detta då han 
arbetar på en reklambyrå. Hon menar att nyare sidor ofta har en tendens att hamna högt upp 
på sökmotorerna och att det därför inte är aktuellt i dagsläget att ta kontakt med något företag 
för att få hjälp med detta. Vidare menar hon att Aima inte använder sig av sponsrade länkar 
men är öppen för möjligheten att börja använda sig av detta om det skulle visa sig vara 
lönsamt för företaget. 
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Bilaga 3 - Intervju med Charlotte Josefsson 

 

Charlotte Josefsson är grundare av webbshoppen Glitzy.se som är ett enmansföretag med en 

delägare i Stockholm där delägaren har ansvar för bland annat inköp och ekonomi. Hon 

driver även glitzybloggen.se där hon bloggar. Glitzy.se är en webbshop som inriktar sig på 

nya svenska varumärken och erbjuder kvalitetsprodukter inom kläder och accessoarer till 

tjejer och killar. 

 
Josefsson berättar att de har försökt marknadsföra Glitzy genom tidningsannonser men det har 
inte lett till någon ökad försäljning, och detta har andra webbshoppar också uppmärksammat. 
Kläder från Glitzy är ibland med i modereportage i bilagorna till kvällstidningarna Expressen 
och Aftonbladet. Josefsson har dock inte märkt någon större skillnad när de har varit med i de 
tidningarna, det vill säga att försäljningen av de klädesplagg som det skrivits om i tidningen 
inte har sålts mer just den dagen. Samtidigt tydliggör hon att det är bra att de syns mer då det 
leder till att Glitzy blir ett starkare varumärke. De har även varit i kontakt med de ansvariga 
för programmet Förkväll på TV4 på grund av att de är intresserade av att delta i programmet 
för att bland annat diskutera modetrender. Josefsson påpekar att de även har varit i kontakt 
med olika radiostationer för att på så vis synas. Vidare menar hon att det svåra är att nå ut 
med budskapet till de som inte sitter vid nätet utan spenderar mer tid framför teven. Det som 
dock begränsar företaget att använda sig av radio och TV som kommunikationskanal är 
kostnaden, de resurser som behövs har företaget inte just nu. Josefsson har dock planer på att 
undersöka vad det kostar att stå med som samarbetspartner med ett teveprogram då detta kan 
vara ett billigare alternativ. Ett exempel på ett företag som har använt sig av denna strategi är 
webbshoppen stayhard.se som tidigare var samarbetspartner med programmet Paradise Hotel. 
Vidare förklarar hon att Glitzy har börjat samarbeta med andra webbshoppar som säljer 
accessoarer. Samarbetet innebär att företagen gör ett bannerutbyte i sina nyhetsbrev för att 
uppmärksamma nya personer om att de finns. Utöver detta skickar företaget ut ett nyhetsbrev 
via e-post en gång i månaden där de presenterar nyinkomna varor.     
 

Josefsson berättar att hon även skriver en blogg, tidigare hade den namnet Glitzybloggen men 
idag har den hennes namn som titel, Charlotte Josefsson. Men adressen till den är densamma 
som tidigare, glitzybloggen.se, och det finns även en länk till den från företagets hemsida 
samtidigt som en länk till webbshoppen finns på bloggen. Hon började blogga 2006 och hade 
bloggat i drygt ett år innan webbshoppen öppnades 2007. Bloggen har idag cirka 2 000 unika 
dagsbesökare och 20 000 unika i månaden. Webbshoppen däremot har cirka 70 000 – 80 000 
besökare i månaden. Bloggen är även ett sätt att marknadsföra webbshoppen på, men 
Josefsson förklarar ändå att hon vill att besökare ska skilja webbshoppen och bloggen åt då 
hon vill ha möjligheten att vara mer personlig i bloggen. Därmed skriver hon inte enbart om 
produkter som går att köpa på Glitzy. Hon menar att det måste finnas en bra balans mellan de 
två sajterna vilket betyder att det inte går att skriva vad som helst på bloggen då läsare kan ta 
illa vid sig vilket kan leda till att de slutar att köpa kläder från Glitzy. Dock är hon inte säker 
på hur mycket köp just hennes blogg genererar.  
 
Vidare menar hon att det är viktigt att ta hand om sina läsare. Ett exempel är att svara på de 
kommentarer som skrivs på inläggen, detta ser hon som en självklarhet och vanligt hyfs. Extra 
viktigt anser Josefsson att det är för de bloggare som har bloggen som sitt heltidsarbete, då de 
får betalt för det. Det är dock inte många som kommenterar på hennes inlägg om en jäm- 
förelse ska göras med hur många besökare bloggen har. Hon får runt en till tio kommentarer 
per inlägg men är det en tävling eller ett ämne som chockar eller intresserar många då blir det 
automatiskt fler kommentarer. Vidare poängterar hon att det är så för de flesta bloggare. 
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Kenza som förmodligen får mest kommentarer, kan få upp till 700 på ett inlägg, vilket är 
tidskrävande. Josefsson menar att om bloggaren inte har tid att svara på inläggen bör han/hon 
ta bort kommentarsfunktionen.  
 
Josefsson påpekar att de även har haft delafunktionen på webbshoppen vilket gör att kunder 
kan publicera omtyckta produkter på sin Facebook sida. Men företaget har haft problem med 
den funktionen och idag försöker de åtgärda det så att det fungerar. Denna funktion fungerar 
dock på bloggen samtidigt som det finns möjlighet att prenumerera på inlägg via så kallade 
feeds. Vidare förklarar Josefsson att de arbetar mycket med bloggare på grund av att hon 
anser att det är den mest effektiva metoden. Hon menar att i stort sett alla modebloggare i 
Sverige vet vad glitzy.se är. Företaget sponsrar flera bloggare med kläder och när de sedan har 
tagit en bra bild på sig när de bär dessa, då lägger Glitzy upp dem på hemsidan vilket leder till 
en otrolig efterfrågan på just de plaggen. Ett exempel är om Elin Kling får ett klädesplagg 
som hon sedan skriver om, då leder det till väntetid i flera veckor på just det klädesplagget. 
Detta beror på att många tjejer ser upp till henne. Josefsson påpekar dock att de även använder 
mindre bloggare för att marknadsföra sig vilket även genererar ökad försäljning. Glitzy 
arbetar mycket med ägaren av D.Brand6, som även är delägare i Glitzy. Han ger ut mycket 
kläder till svenska kändisar och de skickas då i påsar från Glitzy. Detta är ett sätt för båda 
företagen att få ut sina varumärken, samtidigt som det inte kostar Glitzy någonting. Vidare 
berättar hon att de brukar anordna en eller två fester per år där bloggare bjuds in. Glitzy 
kommer finnas med som samarbetspartner när nattklubben Ambassadeur i Stockholm 
anordnar flera events vid namn Ambas Änglar. De har dock inte sponsrat eventet men tack 
vare deras kontakter får Glitzy stå med på listan. Även detta är ett sätt för varumärket att 
synas.  
 
Josefsson nämner även att Glitzy har en grupp på Facebook men de har ingen strategi för hur 
de vill använda den. Vidare förklarar hon att de inte riktigt tänkte igenom beslutet att starta 
gruppen och de kan idag inte avgöra vems tid som ska avsättas för att uppdatera gruppen på 
Facebook. Samtidigt menar hon att det kommer vara svårt för företaget att ha den levande, det 
vill säga att få besökare att gå in på sidan och kommenterar på olika inlägg. Ibland lägger de 
upp nyheter på Facebookgruppen, men inte lika ofta som exempelvis Nelly7. Anledningen är 
att tiden inte räcker till och därmed prioriteras inte Facebook. Josefsson påpekar att det är hon 
som sköter det mesta till skillnad från större företag som har personal anställd för att 
exempelvis sköta marknadsföringen. I dagsläget har hon dock två praktikanter vilket gör att 
hon kan koncentrera sig på det hon är bra på. Men hon menar att ett mål är att anställa 
ytterligare personal om företaget växer samtidigt som hon för tillfället försöker ta reda på hur 
gruppen på Facebook kan förbättras.  
 
En annan fundering Josefsson har är hur de kan använda sig av videor, med andra ord hur 
kläderna kan se ut när personer som bär dem rör sig. YouTube är då ett alternativ som hon har 
funderat på och undersökt men hon har inte kommit fram till hur Glitzy kan använda sig av 
YouTube för att locka kunder. Hon anser att Nelly har lyckats då de filmar alla klädesplagg 

                                                           
6 D.Brand är ett av Sveriges snabbast växande modevarumärken. Företaget erbjuder en 
kollektion som innefattar allt från glasögon till ytterkläder. (D.Brand, 2010) 
7 Nelly är en ledande webbshop som bland annat säljer kläder, skor och underkläder. Företaget 
har 400 varumärken i sitt sortiment. Nelly riktar sig framförallt till killar och tjejer mellan 18 
och 35 år. (Nelly.com, 2010) 
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men det har inte Glitzy råd med och då skulle YouTube kunna vara ett alternativ eftersom 
företaget har en funktion på hemsidan som gör att det går att visa filmer. Twitter däremot är 
inget alternativ i dagsläget då det endast resulterar i ytterligare en kanal att uppdatera och då 
de inte utnyttjar Facebook till 100 procent anser hon inte att det är en bra idé. Samtidigt vet 
Josefsson inte hur många det egentligen är som följer Twitter, hur Glitzy kan använda sig av 
det och om det ger något tillbaka till företaget i slutändan.  
 
Josefsson berättar att Glitzy använder sig av Google AdWords för att kunder ska hitta 
företaget på internet, vilket hon anser vara ett effektivt verktyg och det är viktigt då de flesta 
gör sina sökningar på Google. Hon anser dock att det är komplicerat att välja nyckelord för 
företagets annonser på Google. Hon har varit i kontakt med en person på Google AdWords 
och han rekommenderade att en annons skulle göras för varje ”klädestyp”, vilket hon inte var 
medveten om. Vidare förklarar Josefsson att hon endast hade planerat att göra en annons för 
just Glitzy, vilket då inte skulle fungera. Hon menar att det är tidskrävande eftersom upp till 
100 annonser skulle behöva skapas samtidigt som det kan bli dyrt. Exempelvis om företaget 
har en gräns på 1 000 kronor på sitt AdWords konto, då kan de pengarna försvinna väldigt 
fort utan att någon försäljning görs eftersom företaget betalar per klick. Hon menar att de 
nyckelord företaget väljer har en tydlig koppling till Glitzy. Om företaget skulle ha tillräckligt 
med resurser skulle hon föredra att göra en annons för varje klädgrupp och klädmärke som 
finns i sortimentet samt de kändisplagg de har som är deras nisch. Skulle de dock välja att ha 
jeans som nyckelord, då skulle de få betala väldigt mycket pengar per klick för att placeras 
högst upp på sökmotorns resultatlista eftersom konkurrensen om det nyckelordet är stort och 
dessa pengar har Glitzy inte idag.   
 
Vidare berättar Josefsson att vid sökning på Glitzy borde de komma högst upp, men även där 
finns det faktorer som påverkar, såsom antalet interna länkar. Länkas det mycket internt på 
hemsidan då placeras företaget högre upp. Ett exempel hon ger är vid olika produkt- 
beskrivningar där de kan dirigera kunder vidare till produkter inom samma varumärke som 
troligtvis skulle uppskattas av kunden. Josefsson tydliggör dock att hon anser att det är väldigt 
svårt att lära sig allt om sökmotoroptimering och sponsrade länkar då det regelbundet skapas 
nya funktioner. Hon anser därför att det är bättre att betala någon som vet vad det handlar om 
istället för att göra arbetet själv. Vidare berättar hon att de kommer att börja samarbeta med 
modegallerian.se som är ett företag som gör annonser åt företag. Glitzy betalar en viss procent 
när de säljer något via modegallerian.se. Detta blir därmed marknadsföring som inte kostar 
någonting innan försäljning sker. De ansvariga för modegallerian.se har förutspått att Glitzy 
kommer att öka sin försäljning med 100 procent de första två månaderna, 200 procent kort 
därefter för att sedan öka ännu mer. Josefsson berättar vidare att de just nu skapar en tränings- 
portal som kommer finnas på nätet som ska heta ”Shape me up”, där reklam från Glitzy 
kommer att publiceras samtidigt som de står med som samarbetspartner.   
 
Josefsson förklarar slutligen att de tidigare har haft tävlingar på bloggen med syftet att locka 
fler besökare till webbshoppen. Detta misslyckades och istället har de börjat arrangera 
tävlingar på hemsidan för att på det viset attrahera fler och nya besökare. Ett företag som har 
varit hjälpsamma är OBH Nordica som är oerhört generösa och ger produkter till Glitzy vid 
olika evenemang och tävlingar så att de kan ges bort eller lottas ut. Detta är en win-win 
situation för båda parter då det lockar fler besökare till båda företagen. 
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Bilaga 4 - Intervju med Jesper Svensson  
 

Selvage är en modebutik för män som öppnades våren 2008 med visionen att erbjuda den 

lokala marknaden ett koncept och en varumärkesmix för den modeintresserade kunden. 

Selvage ägs av Jesper Svensson och Enrique Sanchez som tillsammans grundade och idag 

driver butiken som är lokaliserad i Kalmar. Utöver butiken driver de även Selvages 

webbshop.  

 
Svensson berättar att det är en väldigt varierad geografisk spridning på de som handlar via 
webbshoppen och att fler skulle handla via webbshoppen om den marknadsfördes mer. Han 
menar dock att webbshoppen i sig även kan ses som en marknadsföringskanal. Han förmodar 
att många använder sig av den för att se vad de har i butikens lager och sedan vet de det när de 
kommer in i butiken. Han påpekar att deras nuvarande webbshop inte är tillräckligt bra 
utformad och att det till månadsskiftet kommer finnas en ny version. Den nya hemsidan 
kommer att se ungefär likadan ut som den förra men den har ett mer professionellt utseende 
samtidigt som delafunktionen kommer att finnas med, vilket innebär att personer kan visa upp 
produkten för andra på Facebook. Svensson ville egentligen inkludera fler delnings- 
funktioner men fick nöja sig med Facebook till att börja med. Den nya hemsidan kommer 
även att vara bloggvänlig på så vis att kunder kommer att kunna klippa ut koden och klistra in 
den på sin blogg. De kommer att börja arrangera tävlingar i samband med att den nya 
hemsidan introduceras, då det kommer finns möjlighet för kunderna att få rabattkoder. 
Svensson betonar betydelsen av att vara uppdaterad om vad som händer på nätet. Han menar 
att det viktigaste är att kunderna erbjuds att dela produkterna, sen om de sedan använder 
funktionen är svårt att avgöra, men just att de har möjligheten anser han vara mycket viktigt. 
Företaget använder sig inte av Twitter idag men de skulle kunna tänka sig att göra det i 
framtiden. 
  
Svensson förklarar att Selvage idag har en integrerad blogg på företagets hemsida men att den 
inte kommer finnas kvar på den nya hemsidan eftersom de inte uppdaterar den. Tanken var 
från början att de skulle publicera nyheter och intervjuer med designers men de kommer 
istället inkludera en ”nyhetssida” på den nya hemsidan då Svensson inte anser att de är 
tillräckligt bra bloggare för att ha den kvar. Han anser att det är bättre om andra bloggare 
länkar till deras hemsida, samtidigt som han påpekar att de kan tänka sig att anställa någon 
som bloggar vid sidan av om de växer, men han tydliggör att detta inte är aktuellt i dagsläget.  
 
Svensson berättar att de har planer på att etablera sig i andra städer i framtiden men samtidigt 
framhåller han att det är svårt eftersom det krävs mycket pengar för att öppna en butik och då 
de inte har någon extern finansiär krävs det mer av dem. Han menar att det finns fler städer i 
Sverige där deras varumärken saknas. Han betonar vikten av att ha tillräckligt med pengar och 
att känna sitt eget företag innan man väljer att expandera. Han menar även att deras nya 
hemsida förhoppningsvis kommer ha en positiv effekt på försäljningen på webbshoppen.   
 
De som Svensson anser vara de största konkurrenterna i Kalmar är Companiet, Erik och 
Alexander, JC och Carlings. Den största konkurrensfördelen som Svensson lyfter fram är 
deras varumärken som skiljer sig mycket från konkurrenternas. En annan konkurrensfördel 
anser han vara att de känner många i Kalmar, det vill säga det breda nätverket som de byggt 
upp. Han betonar återigen den personliga relationen med kunderna. Han framhåller att det är 
väldigt viktigt att vara trevlig mot kunderna. Han menar även att det är positivt att det är de 
själva, det vill säga Svensson och Sanchez, som arbetar i butiken eftersom att även de tillhör 
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målgruppen. Då Selvage är ett mindre företag har de i många fall möjligheten att skicka efter 
en storlek om den saknas vilket de inte gör i många andra större butiker.  
 
Svensson menar att företagets första kunder framförallt utgjordes av ägarnas egna kontaktnät 
som hade hört att de skulle öppna en butik. Han förklarar att Word-of-Mouth är ett effektivt 
sätt att nå ut med ett budskap till många personer och att det är vanligt att information sprids 
på det viset i Kalmar. Han anser även att deras medverkan vid evenemang, såsom mode- 
visningar, har gjort att fler personer uppmärksammat deras företag.  Svensson menar att det är 
viktigt att arbeta tillsammans med andra aktörer och då speciellt mindre företag för att på så 
vis hjälpa varandra att utvecklas.  
 
Selvage har sedan de öppnade sin butik både marknadsfört sig via traditionell media och via 
internet. Svensson menar att de har använt sig av olika typer av radioreklam och annonser 
tidigare men att de i år varken använt sig av tryckt reklam eller radio. För tillfället visar de till 
exempel reklam via TV-skärmar i bussar och i köpcentrum samtidigt som de använder sig av 
internet för att nå ut med sitt budskap. Idag använder de sig i allt större utsträckning av 
internet för att nå ut till sina befintliga och potentiella kunder. De har bland annat skapat en 
grupp på Facebook och idag har gruppen 473 medlemmar. Svensson förklarar att anledningen 
till att de valde att starta upp Facebookgruppen var för att samla potentiella kunder på en plats 
och för att kunna skicka ut information till dem och på så vis marknadsföra butiken.  
 
Svensson menar även att de skulle kunna tänka sig att söka personal via Facebook när det blir 
aktuellt. Det är viktigt att vara mottaglig för allt nytt både vad gäller att marknadsföra och att 
rekrytera. De har som avsikt att använda gruppen då den blivit större för att informera 
medlemmar om nyheter och aktuella erbjudanden. Han framhåller att många av medlemmarna 
i Facebookgruppen anmälde sig i samband med att gruppen startades. Svensson anser att 
nackdelen med Facebook är att informationen endast är synlig för de som är medlemmar i 
gruppen och några få som har hittat gruppen på annat sätt. Han framhåller att det sällan är 
någon som inte tillhör gruppen som får tillgång till informationen. Medlemmarna i gruppen är 
nödvändigtvis inte kunder till butiken utan vänner till ägarna.  
 
Svensson anser att det är det mycket viktigt att optimera sin hemsida både idag och i 
synnerhet i framtiden. Han förklarar även att många hittar till hemsidan på grund av de 
sponsrade länkarna. Under de senaste månaderna har de dock inte haft några sponsrade länkar 
på grund av att de byter teknik. Han tydliggör dock att de är förberedda när den nya sidan 
lanseras då de har många nyheter som de kommer visa upp samtidigt som den är bättre 
uppbyggd och mer sökvänlig. Selvage kommer återigen använda sig av sponsrade länkar på 
Google för att få trafik till webbshoppen vilket Svensson anser vara det bästa sättet att locka 
till sig kunder på webben. Han menar att har man bara tålamod så kommer budskapet att 
spridas. Då de väljer nyckelord utgår de oftast från de varumärken företaget har i sitt 
sortiment. Enligt Svensson vet kunden oftast vilket varumärke han/hon är intresserad av och 
söker efter det specifika varumärket på Google. När en kund exempelvis sett ett intressant 
varumärke i en tidning resulterar det i många fall i att han/hon gör en sökning på det 
varumärket på internet för att få mer information. Utöver olika typer av varumärken förklarar 
Svensson att de i mindre utsträckning använder sig av klädtyper. Det är många företag som 
använder sig av olika klädtyper som nyckelord vilket gör att konkurrensen är stor. Detta är 
anledningen till att de istället valt att framförallt använda sig av varumärkesnamn som 
nyckelord där de har större möjligheter att placeras högt på sökmotorerna. Svensson fram- 
håller att deras varumärken är mindre vanliga och att det inte är många företag som säljer de 
via nätet vilket gör att Selvage har en fördel då de valt att fokusera på den typen av nyckelord. 
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Han menar vidare att det är positivt att det går att mäta antalet träffar och på så vis mäta 
resultat vid användningen av sponsrade länkar.  
 
Det faktum att deras kunder även har möjlighet att lämna sina e-postadresser när de använder 
sig av webbshoppen anser han vara positivt, då företaget kan använda sig av dem för att skapa 
relationer till sina kunder. Svensson belyser betydelsen av att skapa relationer med sina 
kunder och han menar att det är den bästa marknadsföringen då kunderna kommer tillbaka till 
företaget och sprider budskapet vidare till andra. Han förklarar att mindre företag som 
Selvage som inte har en stor marknadsföringsbudget kan satsa på att bjuda in stamkunder till 
mindre evenemang där de spelar musik och bjuder på mat. Vidare menar Svensson att internet 
är ett annat effektivt sätt att nå ut med sitt budskap till ett lågt pris.  
 
Enligt Svensson finns det många företag som inte hänger med i utvecklingen och är dåliga på 
grafiska profiler. Vidare menar han att det är dyrt att annonsera i tidningar och att genom- 
slagskraften inte väger upp det höga priset. Ett exempel på detta var när de marknadsförde sig 
via en tidning och då hade en annons där de som klippte ut en kupong och tog med sig den till 
butiken skulle få rabatt. Detta gav ingen positiv respons då ingen kund visade upp den i 
kassan vid betalning. Svensson belyser än en gång hur viktigt det är med internet- 
marknadsföring och berättar att det är internet och evenemang som de framförallt kommer att 
satsa på för att nå ut till kunderna. Han menar att internet kommer att bli involverat i all den 
marknadsföring de gör. Han framhåller dock att det är svårt att genomföra någon seriös 
marknadsföringskampanj eftersom det inte finns resurser varken tidsmässigt eller humanitärt.  
 
Vidare berättar Svensson att de kommer att börja använda sig av YouTube. De kommer 
använda YouTube för att publicera bilder och filmer från deras varumärkens modevisningar. 
Svensson förklarar att de även funderar på att spela in egna filmer och att de har lite idéer på 
hur de filmerna skulle kunna se ut. Dessa skulle de kunna publicera på YouTube vilket de i 
sin tur skulle kunna länka till från Selvages hemsida. Samtidigt framhåller han att det handlar 
om att finna tid till detta vilket är svårt. Han menar att de skulle behöva en extra tjänst för att 
hinna med allt de skulle vilja göra. 
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Bilaga 5 - Intervju med Joanna Caird 

  
The Lonesome Pine är ett företag i Växjö som ägs av Joanna Caird. Företaget har både en 

webbshop och en fysisk butik. The Lonesome Pine verkar som importör, distributör och 

försäljningskanal av westernprodukter i Europa och har sin bas i Växjö. De säljer bland 

annat westernkläder, westernhattar, bältesspännen och presentartiklar.  

 
Caird skriver att The Lonesome Pine använder sig av både traditionell marknadsföring och 
internetmarknadsföring för att nå ut till sina kunder. Den traditionella marknadsföringen 
utgörs av annonserar i tidningar, flygblad och sponsring. Internetmarknadsföringen utgörs 
istället av sökoptimering, banners, den egna hemsidan och de sociala medierna, Twitter och 
Facebook. Det finns länkar till både Facebook och Twitter på företagets hemsida och på 
Twitter har de 87 personer som följer företaget. Caird menar att det är viktigt att veta vad 
företaget har för målgrupp för att veta hur de på bästa sätt ska kommunicera med dem genom 
olika medel. Hon anser inte att den traditionella marknadsföringen skiljer sig mycket från 
marknadsföringen på internet men menar trots det att marknadsföringen på internet är mer 
personlig och direkt då det till exempel är lätt att nå personer via Facebook. För tillfället är 
3590 personer registrerade som medlemmar. Facebook gruppen startades i november 2009 
och anledningen till att The Lonesome Pine valde att bilda gruppen var för att de ansåg att det 
var ett bra sätt att nå kunder på och för att de hade möjlighet att få feedback direkt samtidigt 
som mediet är mer informellt än många andra marknadsföringsverktyg. Caird menar dock att 
företaget har planer på att börja använda sig av fler sociala medier så som en blogg och 
YouTube. Anledningen till att de vill använda sig av dessa är för att de vill synas mer på 
internet där många av deras kunder är verksamma.  
 
Enligt Caird har Lonesome Pine tagit hjälp av ett företag för att optimera sin hemsida. Hon 
menar även att de tänker på utformningen av hemsidan för komma högt på sökmotorns 
resultatlista. De använder sig av sökmotoroptimering för att locka fler kunder till hemsidan.  
Företaget har tidigare använt sig av sponsrade länkar men ansåg att det inte lönade sig att 
fortsätta vilket medförde att de valde att sluta med det.  
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Bilaga 6 - Intervju med Joakim Jardenberg  
 

Joakim Jardenberg var med och startade upp aftonbladet.se. Han är en aktiv bloggare i både 

nya och gamla medievärlden samt VD för utvecklingsbolaget Mindpark. Han arbetar även 

som rådgivare i internetfrågor, föreläser och debatterar om de nya medierna. 

 
Enligt Jardenberg är alla medier sociala, så tillvida att någon publicerar någonting och sedan 
pratar personer om det. Vidare förklarar han att skillnaden mellan traditionella och sociala 
medier framförallt är att producenten i de sociala medierna förväntas vara med i diskussionen. 
Producenten förväntas delta i samtalet på ett mer jämställt vis. I den sociala mediesfären är 
alla lika mycket producenter som de är konsumenter. Detta betyder att det är ett helt annat 
jämviktsförhållande än vad det är i de traditionella medierna och det är det här som utmärker 
sociala medier. Jardenberg menar att sociala medier har funnits ett tag. Den första internet- 
varianten av sociala medier var något som kallades för ”usenet news” vilket var diskussions- 
grupper på internet. Han framhäver också att bara för att uttrycket sociala medier inte 
användes tidigare betyder inte det att det inte fanns sociala medier. Sociala medier blev ett 
aktuellt ämne på sent 1990-tal och under 2000-talet och då med hjälp av bloggar. Jardenberg 
understryker att ”sociala medier fick en spridning för första gången genom Facebook”. Det är 
Facebook som har satt sociala medier på den breda agendan med 400 miljoner användare i 
världen och en halv miljon aktiva svenskar. Han menar att Facebook är den första mass- 
rörelsen som har satt sociala medier på kartan. 
 
Jardenberg klarlägger att det inte går att säga vilken social media som är mest effektiv för 
företag då det är någonting som måste anpassas efter varje företags unika egenskaper. Han 
framhåller att det för vissa företag är självklart att de ska ha en aktiv blogg och att det då är 
den som är deras digitala nav som allting kretsar kring. Men det betyder inte att företag ska 
välja bort medier såsom Facebook, Twitter och YouTube. Bloggen kan fortfarande vara navet, 
men är det ett företag som inte har så mycket berättarkraft i sig själv och som inte har någon 
möjlighet att få en egen position i bloggosfären rekommenderar Jardenberg att företaget 
utesluter bloggen och istället ägnar sig åt att vara en god Facebook medborgare.  Bloggar 
ställer högre krav på att företaget verkligen har något intressant att säga till skillnad från 
Facebook, Twitter och YouTube som är mer lyssnande sociala medier som inte ställer samma 
krav. Dock understryker Jardenberg att personalen måste se över företagets förutsättningar. 
De måste veta vart deras målgrupp finns någonstans och ha kunskap om företagets produkter 
samtidigt som de bör undersöka de individer och förutsättningar som företaget har. 
Exempelvis om en person bland personalen är riktigt kunnig inom ett specialområde, då 
rekommenderar Jardenberg att den personen startar upp en blogg för att därmed få möjlighet 
att bygga upp sitt egna varumärke samtidigt som företagets varumärke konstrueras. Men 
skulle en sådan person inte existera inom företaget, ska de inte starta upp en blogg bara för att 
det är populärt, då det med stor sannolikhet inte kommer att generera ett positivt resultat. 
”Företaget måste undersöka sina egna förutsättningar för att lyckas”.  
 
Vidare förklarar Jardenberg att anledningen till att företag börjar använda sig av sociala 
medier är för att de börjar förstå att det är där publiken finns. Han menar att ”det är ett 

alldeles utmärkt sätt att kommunicera med sin publik”. Att tala om varför företag ska använda 
sig av sociala medier, anser han, är ungefär som att fråga varför företag ska ha en telefon eller 
en brevlåda. Anledningen är med andra ord att det finns en publik där ute som är intresserad 
av att kommunicera med företag. Jardenberg tar återigen upp Facebook som exempel, då 
någon i företagarens omgivning, om han/hon själv inte är en aktiv medlem på Facebook, är 
företagarens fru/man, barn eller golfkompis säkerligen en aktiv användare av Facebook. Är 
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det då så att det pratas om det, då börjar även företagaren förstå att det är något som han/hon 
måste ägna sig åt då det har blivit lite grand som en naturlag. Han berättar att det idag är en 
självklarhet att inkludera företagets hemsida och e-postadress i annonser, till skillnad från i 
mitten av 1990-talet då man hoppade till när ett företag inkluderade det. Företaget ska finnas 
på nätet och det ska gå att skicka e-post till dem. Jardenberg påpekar att de sociala medierna 
är på väg att få samma position idag. ”Det är inte längre någonting som man är hipp för att 

man sysslar med, det är mer så att man är väldigt dum om man inte sysslar med det”. Enligt 
Jardenberg är sociala medier ingen fluga, det är en trend. Han förklarar en trend som 
någonting som har förutsättningar att bli etablerat och faktiskt bli något. ”Sociala medier 

kommer garanterat inte att försvinna”. Det är något som är väldigt hett nu och som bara 
kommer bli hetare och hetare. Jardenberg klargör att det inte finns någon som helst ursäkt för 
företag att inte ägna sig åt det, då det förser företag med många möjligheter.         
 

Enligt Jardenberg är den stora fördelen med sociala medier att företaget får ytterligare ett sätt 
att kommunicera med sina kunder samtidigt som det är väldigt ”kostnadseffektivt” då 
företaget inte betalar något för sin närvaro på de sociala medierna, förutom sin tid och energi. 
Han menar även att det gör en stor skillnad om företaget är duktig på att använda sociala 
medier eller inte. Nackdelen med sociala medier är, enligt Jardenberg, att det fortfarande är 
väldigt nytt. Som tidigare nämnts så kostar det ingenting i pengar, men det kostar väldigt 
mycket tid och energi. Företaget måste lägga ned den kraft som krävs för att ta reda på hur de 
ska agera på bästa sätt och det handlar då inte om att gå en kurs på fyra timmar och sedan vara 
färdig. För att det ska vara till någon nytta krävs det att det är genomgripande i hela företaget 
och då kan det vara ansträngande i processinledningen eftersom det kräver mycket av 
personalen och företaget initialt. Det kräver mer än vad många är beredda att satsa och det 
kräver kanske även mer än vad företaget trodde när de först började kika på det. Jardenberg 
förklarar att det finns en tröskel som företaget måste komma över för att det sedan ska bli 
väldigt spännande, nyttigt och intressant. Alla som jobbar aktivt och är drivna med sina 
företag idag har inte mycket tid över. Den tydligaste frågan är ”Hur ska jag hitta tid till 

detta?” Det är det som är det stora problemet. Men det är inte något företag har att välja 
mellan då de under en period måste avsätta den här tiden. När företaget har skaffat sig ett 
ordentligt underlag, det tar drygt två till tre månader, kanske de konstaterar att det inte är 
något som de borde göra då det inte gynnar företaget. Jardenberg klarlägger att de då i alla fall 
har gjort en analys och provat och vet därmed om det fungerar eller inte. Han nämner Twitter 
som ett exempel då alla som börjar med det är väldigt frågande till vad det egentligen är för 
något under första veckan för att sedan förstå hur effektivt det är.  
 
Jardenberg förklarar att det inte går att dra en rak linje och säga att det är just de här sociala 
medierna som klädbutiker ska använda sig av, det skiljer sig från butik till butik då alla har 
olika förutsättningar. Men han anser att generellt sett till klädbranschen så är det mode- 
bloggarna som har en enorm kraft. Företag inom klädbranschen måste veta vad som sker i 
modebloggsfären. Däremot är det inte sagt att de måste etablera en egen blogg utan de kan 
hitta egna sätt att närma sig modebloggsfären och genom detta bli en del av den. Han 
tydliggör detta genom att förklara att alla inte kan bli Blondinbella eller Kissie då det krävs 
speciella typer för det. Jardenberg anser samtidigt att det bör vara en del av rekryterings- 
processen och förklarar att klädföretag kan anställa ett butiksbiträde som dessutom har visat 
sig vara en väldigt duktig bloggare och på det viset kan företaget bli en del av bloggsfären. 
”Man ska inte tro att den gamle butikschefen på Hennes & Mauritz kan kicka igång en blogg 

och vinna någonting på det”. Det är återigen individen som gör det.  
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Enligt Jardenberg är nästan 100 procent av en genomsnittlig klädbutiks målgrupp på 
Facebook. Detta leder då till att företaget måste ha någon slags närvaro där med. Det bör då 
användas som en slags motor i företagets kampanjer och erbjudanden. Vidare argumenterar 
han för att ”den gamla traditionella kundklubben ska kastas ut och korten ska rivas då de är 

hopplöst ute, ingen gillar dem”. Han menar att företag ska planera och skapa en ordentlig 
Facebook ”fansida” och ha en närvaro där och se till att utnyttja det ordentligt. Han 
rekommenderar klädföretag att använda sig av ”fansidan” på Facebook och de som registrerar 
sig där som en eventmotor, där inbjudningar till exempelvis förhandsreor sker. Facebook ska 
användas för att skapa en äkta klubbkänsla istället för, som han anser, den påklistrade klubb- 
känslan med plastkorten. Vidare ger Jardenberg ett förslag till företag som lyckas presentera 
en fansida med lokala följare som verkligen gillar det företaget gör. Han förklarar att de kan 
skapa en logotype för Facebookgruppen och denna logotype kan sedan tryckas upp på t-
shirtar för att på det viset knyta ihop en elektronisk närvaro med en fysisk. ”Det finns oerhört 

många möjligheter”.        

 

Jardenberg förklarar att den stora massan finns på Facebook och YouTube och vill företaget 
nå en yngre röst är det Bilddagboken som gäller. Han rekommenderar att den lilla företagaren 
framförallt har koll på Facebook och Google. De ska se till att företagets nätnärvaro är så pass 
optimerat att de ligger bra till på Google samtidigt som en bra närvaro finns på Facebook. Det 
är detta som gäller just nu. Jardenberg framhåller att det säkerligen kommer ske saker 
framöver, men ”den lilla företagaren har just nu fullt upp med Facebook”. Till de som vill 
göra någonting mer som detaljist, rekommenderar han att företaget börjar titta på det som 
kallas för Location Based Services (LBS). Det är tjänster som Foresquare och Gowalla och 
det handlar om geografisk position. Han förklarar det som att man checkar in hos ett företag, 
och den person som checkar in flest gånger via Foresquare eller Gowalla blir borgmästare och 
den personen får då ett särskilt erbjudande hos det företaget som han/hon har checkat in hos. 
Jardenberg ser detta som en blandning av den traditionella konversationen och dialogen som 
är omtyckt i de sociala medierna, samtidigt som det är som ett spel där man försöker knuffa 
ner borgmästaren från tronen. På samma gång skapas spontana fysiska möten eftersom ens 
vänner ser när man checkar in, exempelvis på Facebook och Twitter, och detta kan då leda till 
att de också tar sig ner till företaget. Enligt Jardenberg är poängen för företagen att det blir 
som gratis reklam och det är en väldigt effektiv form av viral marknadsföring i den lilla 
skalan. Det handlar inte om att ha sju miljoner tittare på YouTube, utan det handlar om att få 
den nära kretsen vänner omkring sig. Han anser att det är ”väldigt intressant och spännande” 
och tycker att företag ska ta detta som ett nästa steg när de tycker att de har utnyttjat 
möjligheterna på Facebook. 
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Bilaga 7 - Intervju med Henrik Wilnersson 

 
Henrik Wilnersson är projektledare och PPC expert på Guava Sweden AB i Kalmar. Guava 

är en digital marknadsföringsbyrå som hjälper företag med digitala mediestrategier och 

sökmarknadsföring. 

 
Wilnersson berättar att det i de flesta fall är Guava som tar kontakt med företag via deras 
fältsäljare. Dock har de inga telefonförsäljare, istället har de så kallade lead generatorer som 
bokar möten med kunder, därefter tar fältsäljaren över och åker ut på kundmötena. Vidare 
förklarar han att det endast är en minoritet av kontakten som uppstår genom att kundföretagen 
tar den första kontakten. Han påpekar att det egentligen inte finns någon ”normalkund” i deras 

kundkrets. Det kan vara allt ifrån en liten bilverkstad i Umeå till ett stort företag som omsätter 
flera miljarder om året. Trots detta framhäver han att en ”normalkund” ändå skulle kunna vara 

ett medelstort företag som har någon sorts e-handel eller som gör en stor del av sina affärer på 
nätet. Wilnersson förklarar att Guava först och främst marknadsför sig via digitala medier, så 
som PPC, SEO, e-postutskick, pressmeddelanden samt nyhetsbrev men de satsar även mycket 
på seminarier och event för att på så vis ta kontakt med företag. Han nämner även att Guava 
arbetar med uppföljning då de har kontakt med kundföretagen två till fyra gånger om året. 
Skulle de inte ha någon återkoppling med kunderna menar han att snittkunden förmodligen 
inte skulle stanna i mer än 1-1½ år. 
 
Enligt Wilnersson arbetar Guava i 95 procent av fallen med Google eftersom Google täcker 
80-90 procent av den svenska marknaden. Han gör en jämförelse mellan Yahoo och Google 
genom att förklara att en likadan annonskampanj på båda sökmotorerna inte genererar samma 
resultat. Annonsen på Yahoo frambringar endast en tiondel av trafiken jämfört med annonsen 
på Google. Detta gör att Wilnersson inte rekommenderar företag att annonsera på Yahoo om 
de inte redan satsar 100 procent på Google. Dock påpekar han att det finns undantag genom 
att förklara att det beror på vilken målgrupp företaget har. Skulle det vara så att målgruppen är 
äldre och inte vana internetanvändare kan sökmotorn Bing vara ett alternativ eftersom den är 
standardsökmotor för Internet Explorer användare.  
 
Wilnersson förklarar att den största skillnaden mellan traditionell marknadsföring och 
marknadsföring på internet är mätbarheten, det vill säga att det är möjligt att mäta effekten av 
marknadsföringen och på så vis se vilka marknadsföringskanaler företaget tjänar pengar på. 
Till sin hjälp kan de ta Google Analytics. Han menar att en annan skillnad är att internet- 
marknadsföring nästan alltid är billigare än traditionell marknadsföring eftersom marknads- 
föring på internet ger mer effekt och går att mäta. Om ett företag exempelvis köper en helsida 
i tidningen Dagens Nyheter, kan de inte riktigt veta hur mycket de får tillbaka på den 
satsningen till skillnad från nätet där i stort sett allt går att mäta. Wilnersson påpekar dock att 
Guava förespråkar att det faktiskt går att mäta offline marknadsföring genom att företaget 
lägger upp en kampanjsida på nätet, exempelvis .se/tevekampanj. Använder företaget sig då 
av tevereklam och lockar kunder att gå in på denna sida får de ett resultat på hur många som 
har sett tevereklamen.         
 
Vidare förklarar Wilnersson att Guava har tre fokusområden; SEO, PPC och Google 
Analytics. När en diskussion förs om vilken metod (PPC eller SEO) som ska användas brukar 
det handla om långsiktiga och kortsiktiga mål. Båda metoderna har för- och nackdelar men 
han framhäver att till skillnad från PPC är SEO långsiktigt samtidigt som han påpekar att 
Guava arbetar med något som kallas för länkstrategier vilket innebär att de har ett länknätverk 
bestående av olika hemsidor där de placerar ut länkar som leder till kundernas hemsidor. Han 
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menar ändå att man inte bara kan slänga ut tusentals länkar till hemsidan eftersom det ser 

misstänksamt ut. Google måste tro på att det är en naturlig tillväxt som sker och därmed måste 
det göras över en lång tid. Wilnersson framhäver även att det kan ta lång tid för sökmotorerna 
att hitta förändringarna som gjorts på hemsidan, därför rekommenderar han att företag ger 
SEO tre till sex månader och efter det bör resultat synas. Därmed är SEO långsiktigt vilket gör 
att placeringarna på sökmotorerna ofta blir bättre med tiden samtidigt som antalet sökord kan 
utökas för att förbättra placeringen ytterligare. Wilnersson förklarar vidare att PPC 
annonsering ger ett snabbt resultat, det kan ta en timme att få upp en annons på sökmotorn. 
PPC är ett utmärkt verktyg när företag arbetar med särskilda kampanjer till skillnad mot SEO 
som inte ger samma möjlighet till punktmarknadsföring. Med PPC kan företag välja exakt när 
de vill visa annonsen; exempelvis på kontorstid måndag till fredag eller mellan tre och fyra på 
eftermiddagen. Han upplyser om att det även finns nackdelar med PPC då företaget betalar 
per klick vilket gör att de alltid betalar lika mycket och detta medför att det i längden kan bli 
tämligen dyrt. Om ett företag exempelvis får 5 000–10 000 klick per månad på en annons som 
kostar tre till fyra kronor kan den annonsen i slutändan kosta mellan 20 000–40 000 kronor i 
månaden. Vidare förklarar Wilnersson att de flesta användare av sökmotorer vet att de 
sponsrade länkarna är köpt resultat och han menar att de företagen nödvändigtvis inte har den 
bästa informationen och detta betyder att fler klickar på det organiska resultatet. Det är en stor 
skillnad på klickfrekvensen mellan de sponsrade länkarna och det organiska resultatet och de 
senaste siffrorna Wilnersson har hört är 80/20 där det organiska resultatet har högst klick- 
frekvens. Dock förklarar han att det inte har lika stor betydelse för e-butiker då deras mål- 
grupp inte är ute efter utförlig information om produkterna.  
  
Wilnersson rekommenderar att företag använder sig av en kombination av PPC och SEO då 
summan av de två delarna blir större och företaget får mer tillbaka från marknadsförings- 
satsningen. Dock föredrar företag olika, vissa satsar 100 procent på båda metoderna medan 
andra fokuserar mer på en av dem. Vidare poängterar Wilnersson att Guava aldrig kan lova 
sina kunder ett visst resultat med SEO, vilket de kan göra med PPC. Detta på grund av att 
Guava endast är en tredje part då det är Google som i slutändan bestämmer placeringen. Vid 
SEO kan de endast rekommendera företagen att göra vissa åtgärder för att på så vis förbättra 
placeringen på sökmotorn. Väljer företag att använda sig av PPC kan Guava garantera att de 
får ett antal klick då han förklarar att detta är en produkt som kunden kan ta på till skillnad 
från SEO som det råder en osäkerhet kring vilket även gör den svårsåld. Wilnersson berättar 
dock att de som är insatta i internetmarknadsföring väljer båda metoderna medan de företag 
som endast vill ha ”gröna siffror längst ner på pappret” föredrar PPC. 
 
Wilnersson berättar att Guava inte har många klädföretag som kunder men påpekar att det är 
en ganska tuff bransch och att det är de som har skapat sig stora namn som överlever. 
Anledningen är att det är svårt att sälja kläder via nätet eftersom det råder en hög konkurrens. 
För att lyckas krävs det därför en speciell affärsidé.  
 
Vid val av nyckelord förespråkar Wilnersson ”return on investment”, vilket betyder att det 
alltid ska resultera i ett överskott när satsningar på marknadsföringen har gjorts. ”De flesta 

företag vill att det i den andra änden ska komma ut mer pengar än vad de stoppade in i 

marknadsföringen”. Han förklarar att det gäller att vara effektiv. Ett tips han ger klädföretag 
som arbetar mot en yngre målgrupp är att det fungerar bra att marknadsföra sina varumärken, 
det vill säga ha varumärkesnamnen som nyckelord. Ett sökord som exempelvis kläder 
fungerar mindre bra då det inte är särskilt specifikt. Det viktiga för företag är att de är 
specifika och känner sin målgrupp. Han påpekar att annonsering på sökordet mode kan 
fungera bra om företaget har en yngre målgrupp med märkeskläder i sortimentet. 
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Drömscenariot menar Wilnersson är att använda SEO och PPC i kombination med Google 
Analytics så att de på så vis kan få uppgifter om vad annonsering på ett visst sökord kostar 
och vad företaget i slutändan tjänar på att annonsera på det ordet.  
  

Wilnersson förklarar vidare att det handlar om en ”liveauktion” på nyckelorden. För att 
företaget ska få en bra placering på de platser som är avsedda för sponsrade länkar på Google 
krävs det att de är ett av de företagen som lägger högst bud. Google har elva placeringar på 
startsidan för sponsrade länkar och tio för det organiska resultatet. Det företag som är villig att 
betala mest per klick hamnar högst upp. Han menar att det även finns de som sänker sitt bud 
för att få en sämre placering för att på så vis få billigare klick. Annonserna som placeras på 
högersidan på sökmotorns resultatlista är billigare än de som placeras över det organiska 
resultatet. För att företaget ska placeras över det organiska resultatet, påpekar Wilnersson, att 
det inte bara krävs att företaget lägger högst bud, de måste även uppnå vissa kvalitetskriterier.  
 
Ett begrepp somWilnersson nämner att det talas mycket om är CTR som står för Click 
Through Rate, det vill säga genomklicksfrekvens. Med andra ord handlar det om hur många 
av de som har sett annonsen som klickar på den, och ju högre sådan procent annonsen har 
desto högre kvalitet har företaget i sin annons. Dock framhäver Wilnersson att Google inte 
vill avslöja vilka kriterier de går efter, det enda de säger är att företaget ska ha en hög kvalitet. 
Vidare förklarar han att Google har något som kallas för kvalitetspoäng som innebär att även 
om ett företag inte betalar mest per klick, kan de ändå vara etta i sökresultatet. Detta klargörs 
genom att Google tar kvalitetspoängen och multiplicerar poängen med företagets bud. Google 
är måna om att det ska vara bra annonser som visas eftersom de har byggt upp sitt varumärke 
på att de levererar bra resultat i sökmotorn. Han nämner även att Google har säkerhetsåtgärder 
för att motverka fejkade klick. Det går exempelvis inte att sitta vid samma dator och klicka på 
samma annons eftersom Google upptäcker att något inte stämmer. Detta leder till att 
annonsören endast behöver betala för två till tre av klicken. Därmed anser Wilnersson inte att 
företag behöver oroa sig så till vida att det inte är en väldigt avancerad attack, men han menar 
att företag inte kan vara så illa sinnade.        
 
Vidare berättar Wilnersson att ett grundläggande uttryck vid optimering av en hemsida är 
”content is king” vilket innebär att det är innehållet på hemsidan som är viktigast. Han 
förklarar att det är en spindel som automatiskt söker av internet efter hemsidor för att hämta 
information åt Google. Då detta är ett program vet inte den vad exempelvis en bild föreställer. 
Google kan inte uppskatta grafiska element på en hemsida utan det är ren fakta, text, som är 
nyckeln för att lyckas på Google. Vidare förklarar han att det som företag måste göra för att 
synas på ett sökbegrepp är att nämna dem på hemsidan, annars kommer företagets hemsida 
aldrig att synas på resultatsidan. På Guava märker de ofta att företag skriver en text om en 
produkt på hemsidan, utan att nämna själva produkten och detta gör då att de inte är synliga 
på sökmotorerna för just det sökordet.  
 
Wilnersson ger några rekommendationer när det kommer till SEO och det är att företaget 
nämner sökordet relativt ofta i texten på hemsidan. De viktigaste sökbegreppen ska finnas i 
nyckelpositioner som i exempelvis rubriken. Han menar att det finns något som kallas för 
titlar, den text som står i fönsterlisten högst upp, som är väldigt viktig då sökmotorerna tittar 
på dessa och därför bör sökordet även finnas med där. Vidare förklarar han att en skrivregel är 
att hemsidan ska ha en rubrik, en ingress och en brödtext och sökordet ska nämnas i alla 
nivåer. Det ska finnas en röd tråd igenom det. Guava tar ibland hjälp från textförfattare för att 
skriva texten och i andra fall kommer de med rekommendationer till företagen. De skriver 
aldrig texten själva utan överlåter det till textförfattare eller företagen. Wilnersson nämner att 



86/87 
 

Guava även arbetar med länkstrategier och att de har ett länknätverk där de placerar ut länkar 
som leder till deras kunders hemsidor. Det ska finnas en röd tråd från länken till titeln, 
rubriken, ingressen och brödtexten och den röda tråden är därmed sökordet. Finns det en röd 
tråd igenom detta har företaget lyckats.  
 
Framtiden för SEO och PPC är enligt Wilnersson oviss på grund av att konkurrensen hårdnar. 
Det finns trots allt inte många placeringar på första resultatsidan. Samtidigt förklarar han att 
en stor utveckling inom branschen har skett de senaste två, tre åren. Idag vet nästan alla vad 

PPC och SEO är, men för två år sedan var det 50/50 och går man ännu längre tillbaka i tiden 
var det nästan ingen som visste vad det var. Vidare påpekar han att PPC blir allt dyrare på 
grund av konkurrensen och därför har han föraningar om att det kommer gå mot det 
demografiska hållet. Det vill säga, att förutom att välja sökord, ska företag kunna välja ålders- 
grupp, vilket kön eller vilken typ av utbildning målgruppen ska ha för att därmed sänka 
konkurrensen på resultatlistan på sökmotorns förstasida.  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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