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Abstrakt 
 

Internet har under de senaste åren blivit allt större och mer företag har tagit 

steget att skapa sig en Internet närvaro. Internet skapar nu ett tillfälle även 

för de mindre företagen att marknadsföra sig på samma nivå som de stora. 

Denna studie har undersökt de möjligheter som Internet idag erbjuder de 

mindre företagen. I sju veckors tid följdes en mindre företagare som 

försökte skapa en Internetnärvaro för sitt företag. Till sin hjälp har 

företagaren haft en steg metod som tagits fram specifikt för denna studie. 

Denna stege har använts för att ge företagaren olika mängder hjälp när 

företagaren fastnat. Vissa av stegen har även haft en simulerad prislapp.  

Genom att observera Företagarens försök att ta sitt företag ut på Internet har 

möjligheterna som Internet idag erbjuder mindre företag undersökts. Denna 

studie har visat att den studerade företagaren valde att utföra största delen 

av arbetet själv både vad gäller sökande och implementering av olika 

tjänster och program. Till viss del behövdes hjälp av vänner som användes 

när företagaren fastnat helt i processen för att skapa en närvaro på Internet. 

 

Nyckelord: Småföretagare, Internet, närvaro, hjälp, sociala medier  



   
 

   
 

Förord 

 
Till att börja med vill jag tacka den företagare som jag har fått följa under 

denna period. Han har gett mig en stor inblick i vad som krävs för att driva 

ett eget företag. Det har varit en intressant och givande period för mig själv 

där jag insett att saker som jag själv tar för givna inte alltid är så självklara i 

andras ögon.  

 

Mitt eget intresse i denna undersökning ligger i att jag har en förälder som 

själv vill ta sitt företag ut på Internet men inte riktigt vet hur han skall bära 

sig åt och hur mycket arbete det tillför. Därför vill jag undersöka detta. 

 

Sist men verkligen inte minst vill jag tacka min handledare Martin Östlund 

som hela tiden satt mig på rätt spår.
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1 Introduktion  
 

Mer och mer företag tar sig ut på Internet (Porter, 2001). För de stora och 

medelstora företagen är det mer eller mindre en nödvändighet att ha en 

närvaro på Internet eftersom det är så pass välspritt (Frankel. 2007). Internet 

har blivit alltmer lättillgängligt och många gånger ett billigt verktyg att 

marknadsföra sitt företag på (Chaston, 2004). Detta har gett småföretagarna 

möjligheten att konkurrera med de stora företagen på samma nivå (Frankel. 

2007).  Denna uppsats kommer att undersöka vilka möjligheter som finns för 

småföretagare att ta sitt företag ut på Internet med fokus på småföretagare 

som idag inte använder Internet i sin verksamhet. Ett småföretag har mellan 

10 och 49 anställda och omsätter under sju miljoner euro varje år (EU-

lagstiftningen, 2006). Uppdragsgivaren för detta projekt är en småföretagare 

som vill bilda en större kundkrets och tror sig kunna göra detta genom att 

skapa en Internetnärvaro. Detta företag handlar om att hyra ut stugor i 

svenska fjällen och kommer hädanefter att kallas för företaget. 

 

1.1 Inledning 

 

På Internt finns det en stor mängd olika tjänster och program. En tjänst är 

något som erbjuder en paketerad service eller lösning för att tillgodose ett 

behov (utskottet för terminologi, 2010; businessdictionary, 2011). Program eller 

programvara definieras som en uppsättning instruktioner som berättar för en 

dator vad den ska göra så att användaren kan få ett önskat resultat 

(businessdictionary, 2011).  Facebook, Twitter, Blogger, Wordpress, Joomla 

och så vidare är bara en liten del av den mängd möjligheter som finns ute för 

företagaren att använda sig av. 
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Hur många tjänster/program klarar en företagare av att underhålla samtidigt? 

För som småföretagare har man oftast inte den tid eller arbetskraft det krävs 

för att hålla igång hur många tjänster som helst. Mitt intresse för den här 

undersökningen grundar sig i hur Internet hjälpt småföretagen att utvidga sina 

verksamheter och hur den lille företagaren kan dra nytta av de olika medel 

som finns idag för att ytterligare hjälpa sitt företag att expandera. Främst hur 

Internet hjälpt de småföretag som tidigare inte behövt använda Internet i sin 

verksamhet så som bilmekaniker, snickare och i detta fall en stuguthyrare.  I 

denna studie kommer företagaren förbli anonym eftersom hans identitet inte 

bidrar med någon relevant information i just denna studie. 

  
 

1.2 Tidigare forskning 

 

I just detta område finns det mest tidigare forskning som tittar på stora 

företag där de fokuserar på vilka fördelar som Internet medför och vad man 

bör tänka på för att skapa sig en närvaro på Internet. Anders Frankel säger i 

sin bok att man med nätförsäljning ger sina kunder enkla och effektiva medel, 

då talar Frankel allmänt om alla företag oavsett storlek, att söka och jämföra 

ens verksamhet med konkurrerande företag och att detta visserligen gör att 

konkurrensen blir tuffare men att den som lyckas bäst har ordentliga vinster 

att hämta (Frankel. 2007). Jag har därför valt att titta på den forskning som 

kretsar kring just vilka fördelar eller nackdelar det finns för de stora företagen 

och jämföra den med de småföretagen som försöker få ut sin verksamhet på 

Internet.  

 

Internet har många användningsområden men de saker som framförallt är 

intressant för den lilla företagaren är:  
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 Kontaktskapande (exempelvis samarbetsmöjligheter med andra 

företag, leverantörer, eller myndigheter) 

 Kundkontakt 

 Utveckling 

 Direktförsäljning 

 Reklam 

 

Det finns också en del marknadsundersökningslitteratur som tar upp vad man 

som företagare bör akta sig för under processen att skapa närvaro på Internet 

och på vilket sätt företagare borde gå tillväga för att göra just sitt företag 

attraktivt. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Det ökande intresset för Internet har även avspeglat sig på företagen som nu 

har möjligheten att inte bara marknadsföra sig mot en bredare massa utan kan 

också föra dialoger med både kunder och leverantörer (Porter, 2001). För den 

lilla företagaren kan det många gånger vara lättare att använda sig av sociala 

medier än det är för större företag. Det här beror dels på att de är mindre och 

låter dem därför vara snabbare och smidigare i de svängningar som kan 

uppstå i detta område men framförallt så har mindre företag en annan 

trovärdighet i denna miljö än större företag som många ofta är 

misstänksamma och kritiska emot. Detta ger den mindre företagaren en fördel 

över de större företagen (Frankel. 2007). Företagen använder i många fall 

även Internet som säljstödsystem. Idag finns det företag som helt och hållet 

existerar enbart på Internet och bedriver allt där igenom (Porter, 2001). I 

motsatts till de företagen så finns det småföretag som tidigare inte behövt 

Internet för att utföra sina verksamheter men som på senare tid börjat få upp 

ögonen för Internet. Därför ligger mitt intresse i att utforska:  
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Vilka möjligheter erbjuder Internet den lilla företagaren? 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka en småföretagares arbete med att 

skapa en närvaro på Internet. För att även förstå småföretagarens behov av 

stöd under processen har en 5-stegsmodell tagits fram. 

 

De frågeställningar som ligger tillgrund för studien är: 

 

 Hur går en småföretagare tillväga för att synliggöra sitt företag 

på Internet? 

 Vilket behov av stöd behöver småföretagaren? 

 

 

1.5 Avgränsning 

 

För att kunna få en så korrekt och djup inblick som möjligt i den företagaren 

som har observerats på den tid vi blivit tilldelade har jag valt att avgränsa mig 

till att observera endast en företagare. Den här företagaren arbetar med att 

hyra ut stugor i svenska fjällen och jobbar således inte med någon typ av 

försäljning där produkter övergår till någon annans ägo. Jag har valt denna 

avgränsning eftersom det är intressant att titta på hur någon som inte jobbar 

med produktförsäljning skulle gå tillväga för att skapa sig en Internetnärvaro. 

Jag kommer inte att titta på de tekniska aspekterna inom de olika tjänsterna 

eller programmen som företagaren väljer att arbeta med eftersom studien 

riktar sig mot hur företagaren i praktiken kan arbeta med dessa tjänster och 

program. Därför ligger det inte något intresse i att undersöka hur de fungerar 

på en teknisk nivå. 
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1.6 Målgrupp 

 

Denna studie riktar sig mot småföretagare som intresserar sig för information 

kring möjligheterna som Internet idag kan erbjuda dem och ge praktiska råd 

för hur man bör gå tillväga och vad man bör tänka på när man skapar en 

närvaro på Internet. Det resultat som framkommer är också intressant för 

forskare som intresserar sig för Internet möjligheter för småföretagen i 

dagens samhälle. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

I början på detta avsnitt förklaras de begrepp som används i studien. Efter 

detta följer den teori som ligger till grund för studien. 

 

2.1 Begrepp 

 

I denna studie finns det olika begrepp som belyser olika områden.  Här nedan 

förklaras de begrepp som använts med en kort beskrivning om vad de innebär 

för småföretagaren. Eftersom fokus i denna text ligger på att se vilka 

möjligheter som finns ute på Internet för småföretagarna så förklaras 

begreppet Internet och vad det är. Internet är ett begrepp med ganska luddiga 

kanter och efter att det blivit förtydligat i denna text så förklaras även Sociala 

medier och bloggar. Sociala medier och bloggar är tjänster som förekommer 

inom Internet och eftersom de kan gynna småföretagarens verksamhet har 

även dessa blivit beskrivna. Bloggar räknas i vanliga fall till de sociala 

medierna men har i denna studie blivit särskilda eftersom det finns så många 

typer av bloggande idag. Den typen av blogg som fokus kommer ligga på i 

den här studien är den vanliga textbaserade. 

 

2.1.1 Internet 

 

Begreppet Internet är hos många människor ganska svårt att definiera och 

blandas ofta ihop med Webben och nätet. Internet är grunden för all 

kommunikation genom datorer och tillåter miljontals användare skicka 

information mellan varandra (Chaffey, 2009). Internet är ett omfattande 

internationellt system av ihopkopplade nätverk. Webben eller The World 

Wide Web är en tjänst inom Internet. Nätet är tillskillnad från de båda andra 

snarare ett slarvigt uttryck som beskriver både Internet och webben. (nimade, 

2011; Chaffey, Chadwick, Johnston, Mayer, 2006). Denna undersökning 
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använder begreppet Internet eftersom det finns många tjänster som använder 

sig av Internet men inte nödvändigtvis av webben.  

 

2.1.2 Sociala medier 

 

I grund och botten är sociala medier ett verktyg för att kommunicera med 

andra människor. (Web trends about, 2011: Foretagande, 2011) Ett socialt 

media ger användaren inte bara information utan är också en kanal för andra 

människor att interagera med och tillåter även användaren själv att interagera 

med dem. Den interaktionen som görs kan vara väldigt enkel i form av att 

den låter användaren kommentera på något inlägg, bild, videoklipp och så 

vidare men det kan även vara så pass avancerad att den rekommenderar olika 

länkar, bilder, videor och så vidare beroende på andra människors aktiviteter. 

Det sociala i sociala medier baseras alltså på interaktionen med andra 

människor (Web trends about, 2011; Foretagande, 2011).  

 

Sociala medier förekommer i flera former exempelvis sociala nätverk eller 

sociala foto och video delningar (Web trends about, 2011; Foretagande, 

2011). 

 

Sociala nätverk 

Ett socialt nätverk är en tjänst som låter användaren hålla kontakten och 

kommunicera med vänner och bekanta. Exempel på denna typ av sociala 

medier är: Facebook, Twitter, Myspace(Web trends about, 2011; 

Foretagande, 2011).Vissa människor har gått så långt som att påstå att en 

Facebooksida är viktigare än en vanlig hemsida för företagen (Foretagande, 

2011; Pattison, 2009; Korhonen, 2011). 
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Social bild och video delning 

Dessa är precis vad de heter, tjänster som låter människor dela med sig av 

sina videos och fotografier. Här kan användaren också kommentera och ofta 

betygsätta det material som läggs upp (Web trends about.com, 2011).  

Exempel är: Youtube och flickr. 

 

Som företagare vill man använda sociala medier till att:  

 

 Skapa en dialog mellan företaget och ens kunder (för att visa på 

god service och att företaget faktiskt bryr sig om sina kunder). 

(Björkman, 2010) 

 Skapa en större Kundkrets (Björkman, 2010) 

 Stärka sitt varumärke (Björkman, 2010) 

 

Som företagare finns det en del saker som man bör akta sig för när man 

använder sig av sociala medier. Reklam bör man vara avhållsam med 

eftersom det generellt sett ogillas av människor, speciellt på en plats som de 

anser vara personlig. Den enskilde individen i sociala medier har precis lika 

stor röst som företaget själv har så både bra och dåliga omdömen kan spridas 

till mycket hög grad. Riskerna med att marknadsföra sitt företag genom 

sociala medier blir således ganska stora och man bör vara försiktig som 

företagare (Foretagande, 2011). 

 

2.1.3 Facebook som marknadsföring 

 

I Sin artikel: ”How to Market Your Business With Facebook” så skirver 

Kermit Pattison (2009) att det på Internet finns många olika metoder för 

företag att skapa sig en närvaro för att nå ut till bredare massor. Facebook är 

ett exempel som har blivit en demografisk informations guldgruva för både 
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små och stora företag. För de mindre företagens del handlar det mest om att 

utöka sin kundkrets. ”Du måste vara där dina kunder och blivande kunder är” 

(Pearson. Education. 2009; Korhonen, 2011). Med mer än 500 miljoner 

användare och fortfarande växande är Facebook ett bra ställe att vara 

(Facebook, 2011; Lindén, 2011). 

 

Pattison (2009) säger också att Facebook gör det möjligt för företag att enkelt 

skapa sig en närvaro på Internet även om de inte använder sig av en egen 

hemsida men påpekar att större företag borde ha en egen hemsida för de 

människor som fortfarande inte känner sig bekväma med Facebook. Här blir 

frågan om företagaren kommer klara av att hitta till de tjänster som har rätt 

målgrupp för företaget. 

 

Vänner och bekanta borde bli fans av ens Facebooksida för att det skall 

finnas en respektabel mängd anhängare vid sidans start. Efter det följer det en 

naturlig ökning på egen hand dock så kan detta ta tid och man kanske inte ser 

något resultat på ett tag, man måste ha tålamod (Pattison. 2009).  Det handlar 

dock inte om att sälja på Facebook utan det blir mer som en kundtjänst. Det 

viktiga är att lyssna till den stora massan, ge dem vad de vill ha och hela tiden 

hålla innehållet nytt och fräscht. Bra är också att skriva om event, tävlingar 

och annat som kan vara av intresse för läsarna (Pattison. 2009; Företagande, 

2011). Här kommer det att analyseras om företagaren förstått hur man skall 

använda de olika tjänsterna. 

 

 

2.1.4 Blogg 

 

Ordet blogg är en svensk översättning från engelskans blog och är en 

förkortning på ordet Web-Log. Web-Log betyder i sin tur web journal eller 
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online dagbok. Det är dock en typ av dagbok som är öppen för allmänheten 

att läsa och skall inte tolkas som om den vore privat. En blogg kan vara 

mycket saker för många olika människor, den kan till exempel fungera som 

en tabloid eller debattinstrument (Börja blogga, 2011). Frankel (2007) säger 

att en blogg kan vara ett smidigt verktyg för företagare att nå ut med sin 

marknadsföring men att den även kan fungera som ett arkiv för företaget som 

gör det lättare att leta reda på material för ett visst datum eller liknande. Han 

påstår också att den enda egentliga kostnaden för en blogg är den tiden som 

företagaren lägger ner för att skriva den.  

 

Fördelarna med att skapa en blogg som företagare kan vara för att engagera 

kunder, bloggen är en plats där kunder, företag och andra med intresse för 

verksamheten kan träffas.(foretagande, 2011). 

 

2.1.5 Bloggens nytta för företag 

 

Ett annat alternativ för företagen att skapa närvaro och som dessutom den 

senaste tiden blivit allt mer vanligt att företag gör är att skriva bloggar. 

Genom bloggar kan man hitta nya affärspartners. De ökar även marknads 

exponering för företag och introducerar nya produkter och tjänster 

exempelvis RSS flöden och Widgets. Bloggar är en plats där man kan 

diskutera företagens utveckling och utöka kund relationerna. Bloggen i sig 

kan generera pengar om företagaren recenserar produkter och tjänster. Ett 

annat sätt att tjäna pengar på sin blogg är att lägga upp reklam. Dock finns 

det även risker med att blogga. Gör man som företag ett misstag så finns det 

en risk att detta förstoras och ger dålig publicitet för företaget. Det finns 

dessutom ett flertal regler som man måste vara på sin vakt för exempelvis 

copyright(Ives et al. 2005). Precis som tidigare blir målet här att se om 

företagaren förstår hur allt ska användas. 
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2.2 Teori 

 

Eftersom tekniken ständigt utvecklas så finns det inte någon absolut sanning 

vad gäller Internet. Hemsidor och tjänster som är stora idag kan mycket väl 

vara gamla och glömda i en nära framtid (Porter. 2001). Den teori som denna 

undersökning utgår ifrån kommer dels från forskare och vetenskapsmän som 

har tittat på vad man i egenskap av företagare bör tänka på om man vill ta sitt 

företag ut på Internet men också nyare tidskrifter och artiklar. Anledningen 

till att undersökningen också tittat på tidskrifter är just på grund av Internets 

snabba utveckling och trots att dessa texter är mer spekulativa än exempelvis 

en vetenskaplig artikel så har de trots detta oftast den senaste informationen 

vad gäller trender, tjänster och program.  

 

Den teori som tas upp riktar sig främst mot marknadsföring och det finns en 

del stora namn att titta på när det gäller just marknadsföring på Internet. 

Michael E. Porter och även svensken Anders Frankel är de personer som 

lägger grunden för teorin i denna studie. Studien tittar också på Dave 

Chaffey, Paul Bocij och Ian Chaston. De sistnämndas undersökningar riktar 

sig till största delen mot den tekniska biten av Internet och marknadsföring så 

de har därför inte fått ta lika stor plats som de andra. Denna studie har tittat 

på flera mindre teorier som kopplas samman i diskussionen och analysen. 

 

2.2.1 För och nackdelar med Internet 

 

Michael E. Porter är en professor vid Harvard universitetet och har skrivit en 

artikel kring för och nackdelarna med att marknadsföra sig på Internet. Porter 

(2001)  menar att Internet är ett kraftfullt verktyg som man kan använda för 
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att både ta sitt företag till skyarna eller driva det ner i grunden. Han säger 

också att man inte ska se Internet som den enda platsen att marknadsföra sig 

på eftersom företaget i sin helhet kan förlora på det.  Med det menar Porter 

(2001) att etablerade företag som redan har en traditionell verksamhet 

kommer att ha det lättare att smälta samman deras traditionella verksamhet 

med Internet och utnyttja detta bättre än företag som helt har deras 

verksamhet på Internet. Dock kan Internetföretag som har bra koll och förstår 

fördelarna med ett traditionellt system vinna på att skapa en strategi som har 

de traditionella metoderna i åtanke. Det som företagen förlorar på att enbart 

marknadsföra sig på Internet är bland annat de kunder som fortfarande 

föredrar att komma till butiker för att utföra sina ärenden (Porter. 2001). 

Eftersom den företagare som är den studerade i denna studie enbart har 

använt sig av traditionella metoder för att marknadsföra sitt företag så 

kommer denna teori användas för att titta på om det är lättare för denna 

företagaren att ta till sig Internet med dess olika tjänster och program. 

 

Många av de företag som har lyckats på Internet har varit dem som använt 

det som ett komplement till deras vanliga verksamheter och inte heller skiljer 

på deras Internet-service mot den de använder i deras traditionella 

verksamheter (Porter. 2001). Det här kommer jämföras med de 

observationerna som görs för att se om företagaren väljer att särskilja sin 

traditionella affärsplan mot det som skapas på Internet. 

 

Det finns människor som tror att Internet kommer att ta över marknaden helt 

från de traditionella företagen. Detta är dock en stor överdrift. De största 

vinsterna ligger i att blanda de traditionella metoderna med Internet. Även 

om Internet förändrat och tagit över stora aspekter av branscher så kommer 

det aldrig att kunna ta över helt (Porter. 2001). Porter (2001) ger ett exempel 

på detta i musik branschen. Han menar att även om Internet gjort att t.ex. 
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produktionen av cd-skivor minskat så kommer det fortfarande att behövas 

folk som letar och upptäcker nya talanger, det kommer att behövas göra 

inspelningar av musik och det kommer behövas radiotider för låtar och så 

vidare (Porter. 2001).  

 

Virtual activities do not eliminate the need for physical activities, but often 

amplify their importance. (Porter. 2001. S.16) 

 

Frågan här blir om företagaren kommer vilja flytta över sin marknadsföring 

till Internet och i så fall till hur stor utsträckning detta kommer göras. 

 

Porter (2001) nämner att när Internet kom trodde människor att det aldrig 

skulle bli någon strategisk fördel för företag men har kommit att bli den en av 

de viktigaste om inte den viktigaste. Han säger också att det finns två fakta 

med Internet: 

 

 Internet är en strategisk fördel att ha. 

 

 Internet skapar en ekonomisk fördel. 

 

Av dessa två kommer fokus främst att ligga på den senare. Ekonomi 

förekommer i många former utöver rena pengar och detta kommer tas upp 

senare i studien. 

 

2.2.2 Internet skapar större konkurrens 

 

Ett ämne som både Porter (2001) och Frankel (2007) diskuterar är att Internet 

har skapat en svårare miljö för företagen på grund av att det skapar 

konkurrens och rivalitet i högre grad eftersom det är lika lätta att komma åt 
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alla företag och därför måste de konkurrera med pris, service och 

erbjudanden. Det är just den egenskapen att alla företagen är lika lätta att 

komma åt som har gjort det möjligt för småföretagen att synas på ett nytt sätt 

som inte varit möjlig tidigare. Internet har då blivit den möjliggörare som 

tillåter småföretagaren att konkurrera med de stora företagen. Den fortsatta 

tillväxten av Internet kommer sätta press på den vinst som företag vill ha, ju 

mer företag desto mer konkurrens (Porter. 2001). Enligt Porter (2001) så har 

under den senaste tiden redan etablerade företag blivit mer bekväma med 

Internet och har på grund av detta börjat skapa egna tjänster online. De har 

dessutom skapat nya mindre företag som både ägs och drivs av 

grundföretaget. Detta skapar ännu mer press på marknaden och slutligen 

kommer de företag som inte är starka nog att ge upp.  



   
 

19 
 

3 Metod 
 

Under sju veckors tid följdes en företagare som hade som mål att skapa en 

Internetnärvaro för sitt företag. Eftersom intresset låg i att få reda på vilka 

möjligheter det finns för småföretagaren att ta sig ut på Internet med den egna 

kunskapen så gjordes ett medvetet val att inte styra företagaren. Företagaren 

har själv fått ta initiativet att styra en process där företagaren har blivit 

erbjuden hjälp på olika nivåer utifrån en stege. Denna stege beskrivs mer i 

nästa avsnitt. Fokus har legat på att företagaren helat tiden ska vara den som 

bestämmer. Detta för att göra det till en så naturlig och verklighetstrogen 

process som möjligt.  

 

I starten på dessa sju veckor påbörjades observationerna. Sammanlagt blev 

det tolv observationstillfällen. Vid slutet av alla dessa tillfällen hölls en kort 

diskussion med företagaren kring de upplevelser som företagaren haft under 

arbetets gång. Data samlades in genom observationer och slutligen en semi-

strukturerad intervju. Den semi-strukturerade intervjuguiden finns som 

bilaga. Intervjun hölls efter att observationstiden var slut för att sammanfatta 

företagarens arbete med att ta skapa en Internetnärvaro för sitt företag. 

Frågorna i den byggde på det som kommit upp under observationerna. När 

allt datasamlande var över gjordes en innehållsanalys på de anteckningar som 

skrivits under observationerna samt på de svar som företagaren hade gett 

under den semi-strukturerade intervjun. Figur 3.1 ger en överblick på vad 

som gjordes och när det gjordes. 

 

 

Figur 3.1 En tidslinje som sammanfattar vad som gjordes och under vilken vecka det 

gjordes.  
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3.1 Fallstudieobjekt 

 

Det företag som följs i denna studie har för tillfället inte något namn utan är 

en del av ett större företag vars namn inte kommer tas upp i den här texten 

eftersom det då avslöjar vem den företagaren som blivit studerad är. Det 

studerade företaget handlar om att hyra ut stugor i svenska fjällen. Stugorna 

införskaffades av företagaren år 2001 och har sedan dess främst hyrts ut av de 

lokala uthyrningsfirmorna beroende på vilken stuga det gäller. Företagaren 

har under de senaste åren velat bli mer aktiv i deras uthyrning och vill kunna 

sköta den helt på egenhand för att slippa de kostnaderna som tillkommer när 

stugorna hyrs ut av andra firmor. 

3.2 Stegen 

 

Under denna studie har företagaren fått använda sig av olika hjälpmetoder. 

Dessa har delats upp i olika steg och varje steg innebär nya förutsättningar för 

företagaren. Dessa sammanfattas i figur 3.2. Stegen togs fram av både den 

studerade företagaren och mig själv i syfte att skapa en verklighetstrogen 

hjälpmetod och samtidigt skapa en kännbar skillnad för varje steg. De olika 

stegens innehåll diskuterades fram där företagaren argumenterade för vad 

som var rimligt för varje steg. Tanken med denna stege var att se hur mycket 

hjälp som företagaren behövde i de olika innehållshanteringsprogram och 

tjänsterna som företagaren valde att använda sig av. Denna stegmetod visade 

hur det i praktiken fungerar för företagare att skapa en Internetnärvaro och 

vilka tjänster eller innehållshanteringsprogram som företagaren kunde 

använda sig av utan att be om hjälp och vilka tjänster och 

innehållshanteringsprogram som kräver extra hjälp. 
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Figur 3.2 En kort sammanfattning på de olika stegens funktion. 

 

Steg 1 

I det här steget så gör företagaren allting helt själv helt utan inblandning av någon 

annan. Allt från att hitta tjänsten eller programmet till att implementera det. 

Kostnader som tillkommer i detta steg är den tiden som företagaren lägger ner. 

 

Steg 2 

I detta steg är det fortfarande företagaren som står för det mesta av arbetet med den 

skillnaden att företagaren kan ringa och fråga en vän om tips och lättare hjälp. 

Företagaren kan dock inte ringa hur många gånger som helst utan endast någon 

enstaka gång per vecka för att inte det ska bli för likt en konsult tjänst. Precis som i 

första steget så blir även här kostnaderna den tid som företagaren själv lägger ner. 

 

Steg 3 

Här har företagaren möjligheten att bjuda hem en vän som har möjlighet att hjälpa 

företagaren med de tjänster och eller program som företagaren valt. Det här får 

företagaren enbart använda sig av maximalt två gånger i veckan för att det så mycket 

som möjligt ska efterlikna en vänskaplig hjälp. Kostnaderna för detta steg är precis 

de som förekom i förra steget. 
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Steg 4 

Det här steget skiljer sig en aning från de tidigare på det sätt att företagaren nu 

lägger över en stor del av arbetet på en konsult och eller utvecklare. Företagaren 

lägger dock inte över allt arbete då företagaren får stå för det grundläggande 

materialet som skall vara med i tjänsten/innehållshanteringsprogram så som text, 

bilder och grafiska profiler. Här blir konsultens och eller utvecklarens uppgift att 

skapa och dra igång allt som ligger i bakgrunden för själva tjänsten eller 

innehållshanteringsprogrammet. Är det så att företagaren känner sig säker på det 

som ligger i bakgrunden men istället vill ha hjälp med det grafiska eller terminologi 

så finns självklart möjligheten att få hjälp med den biten istället. Först i detta steg 

kommer de fiktiva pengarna in och i det här steget kommer det att kosta 500 kr per 

påbörjad timme. Priserna är anpassade efter vad en konsult eller tjänsteman skulle ta 

för den här typen av arbete. 

 

Steg 5 

Detta steg blir en rak motpol till steg ett. I det här steget beskriver företagaren exakt 

vad det är som ska göras och vad tjänsten/programmet skall ha för syfte men utöver 

det så överlåter företagaren allt arbete till en utvecklare med undantag om det finns 

någon speciell bild eller textremsa som företagaren absolut vill ha med. Skulle detta 

vara fallet får företagaren ta fram de så att utvecklaren kan implementera dem. 

Kostnaden för den här hjälpen blir också den dyraste eftersom företagaren knappt 

lägger någon egen tid.700 kronor per påbörjad timme. 

 

Varje steg är utformat så att de ska bli en märkbar skillnad för företagaren 

men också så att företagaren är medveten om vilka konsekvenser varje 

höjning eller sänkning medför.  Det är jag som har stått för den hjälpen som 

finns i de olika stegen och har därför fått göra diverse undersökningar i de 

tjänster och program som företagaren valt att arbete i.  

 

I de stegen som företagaren ber om mer hjälp och där företagarens insatts inte 

är fullt så stor har det funnits en summa pengar som företagaren behövt betala 
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för att simulera en konsults eller utvecklares kostnader. Det har dock varit 

helt fiktiva pengar dels för att företagaren skall ha vetskap om hur mycket 

andra konsulter och tjänsteutvecklare skulle ta betalt för deras arbete och dels 

för att företagaren skulle kunna avgöra om det var värt investeringen. 

Kostnader kan komma i många former utöver rena pengar, tid är en kostnad 

som kan bli dyrt i längden för en företagare dessutom finns det kostnaden 

som hjälpen av en kompis kan medföra. Detta kan innefatta gentjänster men 

också vänskapen i sin helhet beroende på hur mycket hjälp man ber om. 

 

Under själva processen så har företagaren haft möjlighet att hoppa mellan de 

olika stegen eftersom samma mängd hjälp inte behövts hela tiden. Den här 

stegen var inte låst på det sätt att ett steg gällde all den hjälp som företagaren 

kunde få och med detta menas att om företagaren har flera tjänster eller 

program där det behövs hjälp så har möjlighet funnits att välja olika steg för 

varje tjänst/program. Detta förklarades också tydligt för företagaren. 

 

3.3 Vetenskaplig ansats 

 

Detta är en beskrivande studie där jag utifrån en fallstudie har beskrivit och 

resonerat kring de olika möjligheter som finns tillgängliga för småföretagen 

på Internet och hur de använder dessa för att marknadsföra sig och skapa en 

dialog med sina kunder. 

 

Denna studie har varit kvalitativ eftersom det inte funnits något intresse av 

kvantitativa data. Fokus har legat på vilka möjligheter som en småföretagare 

har för att skapa sig en Internetnärvaro och hur de bär sig åt för att ta sitt 

företag ut på Internet. 

3.4 Datainsamling  
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Denna studie har använt sig av observationer och semi-strukturerade 

intervjuer. Dessa gick hand i hand eftersom de frågor som ställdes byggde 

mycket på de data som utvanns under observationerna. De data som samlats 

in har varit kvalitativ och studerat företagarens beteende och 

tillvägagångssätt. 

 

Observationer 

 

Det finns generellt sett två typer av observationsmetoder den ostrukturerade 

och den strukturerade. Skillnaden mellan dessa två är att den ostrukturerade 

försöker uppfatta ”vad som händer” medan den strukturerade studerar en 

företeelse utifrån exempelvis en mall där man noterar händelsesekvenser, 

frekvens, hur långa sekvenserna är och så vidare. Observationer är ett bra sätt 

studera beteenden och ageranden när människor använder sig av olika 

föremål och produkter. 

 

Ostrukturerade intervjuer användes i denna studie eftersom det inte fanns 

något specifikt att söka efter. Saker som tid och svårighetsgrad vad gäller 

tjänsterna/programmen har uppkommit under observationstillfällena. De data 

som samlats in under dessa tillfällen har antecknats ner på plats vid själva 

observationstillfället. 

 

 

Semi-strukturerade intervjuer 

 

Detta är en metod som används för att samla in kvalitativ data. Till skillnad 

från en strukturerad intervju så tillåts respondenten att utveckla och förklara 

sina svar till den grad att de känner att de fått säga vad de egentligen menar. 

En semi-strukturerad intervju låter forskaren välja vart man skalla lägga 
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fokus genom att denne kan lägga följdfrågor kring de områden som 

intresserar forskaren. Målet med en semi-strukturerad intervju är att man 

skall få en så god förståelse som möjligt av sin respondent. En annan skillnad 

mellan en strukturerad intervju och en semi-strukturerad intervju är att själva 

intervjun mer blir som en konversation. Till en semi-strukturerad intervju så 

finns oftast ett antal grundfrågor som behandlar det ämnet som forskaren har 

undersökt men under själva intervjun så dyker det oftast upp följdfrågor efter 

att respondent diskuterat grund frågan. 

3.5 Urval 

 

I sökandet efter företag gjordes valet att kontakt med enbart en företagare 

dels för att då kunna komma närmare och på så sätt få en djupare förståelse 

för detta företagets behov och möjligheter. Denna företagare togs kontakt 

med genom att fråga runt bland de firmor som finns i det området som jag 

bor i. 

 

 

 

3.6 Genomförande  

 

Efter att kontakt hade tagits med företagaren beskrevs min roll som var att jag 

skulle observera, intervjua och även handleda företagaren utefter vilket steg 

som valdes i den stegen som beskrivits tidigare. Under sju veckorsperioden 

gjordes ett antal observationer vid olika tillfällen. Det skedde två 

observationer i veckan. Vilka data som samlades och vid vilka tillfällen kan 

man se i Figur 3.3. Tider och dagar för dessa berodde på när det passade för 

företagaren. Sammanlagt blev det tolv observationstillfällen där det 

antecknades vilka vägar som företagaren tog för att komma vidare och sedan 

hur företagaren arbetade för att komma igång med tjänsterna/programmen. 
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Figur 3.3 Den här tabellen visar vad företagaren gjorde under varje 

observationstillfälle och hur lång tid det tog. 

 

Observationerna utfördes hemma hos företagaren för att skapa en trygg miljö 

för företagaren och trovärdig miljö för studien. Med trovärdig menas att 

företagaren satt i en miljö där idén om att skapa en Internetnärvaro skulle 

kunna uppstå och utföras.  

 

Observationer gjordes inte under alla de tillfällen som företagaren satt och 

arbetade med de olika tjänsterna eller innehållshanteringsprogrammen 

eftersom företagaren vid några tillfällen bestämde sig för att sitta med dem 

utan att det fanns möjlighet att observera.  

 

Mot slutet av studien så utfördes en semi-strukturerad intervjuguide för att 

sammanfatta hela perioden som företagaren gjort försök att skapa en 

Internetnärvaro. Frågorna i den var utformade efter de data som kommit fram 

Tillfälle 
Tid i 
timmar Insamlad data 

1 3 Sökande av tjänster 

2 4 Fortsatt sökande av tjänster samt annons upplagd på blocket. 

3 3,5 Efterforskning kring olika bloggtjänster 

4 3 Implementering av bloggsida 

5 5 Efterforskning kring Twitter och Facebook samt försök att till att skapa konto 

6 4 Skapande av Facebooksida samt konto 

7 2,5 Underhåll av blogg 

8 3 Försök till att lära sig Facebook 

9 2 Underhåll av blogg 

10 3 Ännu ett försök att lära sig Facebook 

11 5 Facebooksida nedlagd och frun tog över Facebook uppgiften 

12 2 Underhåll av blogg 
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under observationerna. Det sista som gjordes var en innehållsanalys på de 

data som samlats in under dessa sju veckor. 

 

3.7 Analys 

 

På de data som samlats ihop i form av anteckningar från observationer, 

diskussioner samt den slutliga intervjun gjordes en innehållsanalys.  Av en 

innehållsanalys så vill forskaren koda texten i vissa teman och 

ämnesområden och efter det kategorisera de företeelser som är av intresse. En 

innehållsanalys kan användas för att hitta mönster och trender i de data som 

man samlat in. Innehållsanalys är en systematisk metod som är användbar när 

stora mängder data har blivit insamlade (Krippendorf, 2004). 
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4 Resultat 
 

Detta avsnitt börjar med en genomgång av observationerna och kommer 

senare in på den semi-strukturerade intervju som genomfördes i slutet av 

studien. 

4.1 Observationssammanfattning 

 

Här sammanfattas det som uppkom under observationerna. 

 

 Google var den sökmotorn som användes genom hela 

undersökningsperioden. Alla sökningar gjordes på svenska förutom 

när det gällde specifika tjänster som till exempel Twitter eller 

Facebook. 

 Företagaren fastnade ofta i sina sökningar och hakade även upp sig på 

vissa sökord. 

 Det fanns en skeptisk inställning till alla sökträffar där det stod att 

tjänsten eller programmet var gratis. Till en början så sållades dessa 

tjänster bort. Efter att företagaren gått upp ett steg så räknades även 

gratistjänsterna in igen. 

 Vissa begrepp var svåra att förstå för företagaren exempelvis vad 

skillnaden var på konto, grupp och sida. 

 Skapade en Blocket annons på egenhand. Detta flöt på utan att 

företagaren fastnade någonstans. 

 Företagaren behövde hjälp när han skulle skapa en blogg dock var det 

bara i början där vissa begrepp behövdes förklaras. Wordpress var 

inte något alternativ då det krävde kod-kunskaper. Valet föll på 
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tjänsten Blogger som hade kopplings möjligheter till bland annat 

Facebook. 

 Vid försöken att skapa en sida på Facebook så var företagaren 

förvirrad. Här behövdes också mer hjälp än tidigare. 

 När företagaren kommit igång med bloggen så flöt användningen av 

den på utan några problem. 

 Efter flera försök att lära sig Facebook så lades ansvaret för den 

tjänsten på företagaren fru. 

 

4.1.1 Användandet av stegen 

 

I början av projektet så ville företagaren se hur mycket som kunde göras på 

egenhand och använde sig enbart av första steget på den stege som tagits 

fram. Detta var också det steg som användes oftast. Jag sammanfattar hur 

ofta stegen användes i figur 4.1. 

 



   
 

30 
 

 

Figur 4.1 Här syns vilka steg som användes och även hur ofta dem gjorde det. Figuren 

tar inte hänsyn till vilken tjänst som användes för varje steg. 

 

I Figur 4.1 så framkommer det att steg ett användes flitigas. Detta berodde på 

att företagaren så långt det var möjligt ville jobba själv med varje tjänst. Steg 

två användes när företagaren blev osäker och kände att det behövdes tips och 

information om olika tjänster. Detta inträffade två gånger varav den första 

gången företagaren ringde så diskuterades vilka tjänster man kunde lita på. 

Vid andra tillfället som företagaren tog kontakt efterfrågades en förklaring på 

skillnaden mellan att skapa en Facebooksida, ett Facebook konto och 

slutligen en Facebook grupp. Steg 3 användes även det vid två tillfällen och 

detta var när ett Google konto skulle skapas för att göra det möjligt att senare 

skapa en blogg. Andra tillfället var vid skapande av en Facebooksida samt 

konto. 

 

4.1.2 Svårt att hitta rätt tjänster 
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De observationerna som utfördes under den perioden visade på att 

företagaren hade svårt med att hitta till rätt tjänster och program. Google var 

den sökmotorn som företagaren använde sig av men var till en början osäker 

på vad det var för träffar som skulle användas. Företagaren var ofta skeptisk 

till när det stod att tjänsterna eller programmen var gratis och litade inte 

heller på den information som stod om varje tjänst eller program. Språket 

spelade också stor roll då företagaren ofta valde länkar där texten var skriven 

på svenska. Företagaren ansåg inte sig själv behärska det engelska språket 

tillräckligt bra. 

 

På egenhand lyckades företagaren skapa en annons på Blocket.se. Att valet 

föll på Blocket var dels av tidigare erfarenheter men också att företagaren 

upptäckt att det fanns många företag som hade lagt upp annonser där. 

Företagaren ansåg att det kan vara en bra plats att börja en annonsering på 

eftersom de är Sveriges största köp och sälj marknad. Processen att lägga upp 

en annons gick snabbt och smidigt, företagaren kände aldrig någon osäkerhet 

eller förvirring utan tyckte att det var ganska rakt på sak.  

 

4.1.3 Undersökning av blogger 

 

Företagaren hade bestämt sig för att skapa en blogg som skulle innehålla 

information om vad som händer och vilka evenemang som pågår i området 

kring stugorna. För att skapa en blogg så gick företagaren upp till steg två. 

Steg två tillät företagen att ringa och fråga eller diskutera om vad som var bra 

respektive dåligt. Frågorna som uppkom handlade även denna gång om vilka 

tjänster som var att lita på men även hur mycket arbete det krävdes att starta 

och sköta en blogg. Som svar på frågorna undrade jag hur mycket företagaren 

ville kunna göra med sin blogg och om det fanns möjlighet för företagaren att 

sätta sig ner och koda för att kunna skräddarsy en egen sida även om det inte 
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gällde mycket kod, för då hade innehållshanteringsprogrammet Wordpress 

varit ett alternativ. Detta var inget alternativ eftersom företagaren inte har 

någon kunskap om koder eller liknande. Då rekommenderades istället 

Blogger.se där det finns möjligheter att koppla till Facebook och Twitter. 

 

4.1.4 Skapandet av Google konto och blogg med hjälp av steg 3 

 

Mot slutet av den veckan ringde företagaren igen och ville gå ännu ett steg 

upp i stegen. Nu efterfrågades lite handledning med att skapa ett Google 

konto. Endast ett fåtal frågor uppkom om vad som menades med vissa 

begrepp, resten av processen för att skapa kontot och bloggen blev som en 

vanlig observation då företagaren klarade av det andra på egen hand. 

Eftersom företagaren hade gått upp till steg tre så fanns möjligheten att fråga 

om hjälp dock så valde företagaren att hellre försöka på egenhand. Efter att 

bloggen blev klar så diskuterades lite kort om vilka andra möjligheter det 

fanns och här kom Facebook och Twitter upp. 

 

Under nästa period undersökte företagaren de tjänster som diskuterats. Efter 

att ha tittat närmare på Twitter så ansåg företagaren att just den tjänsten inte 

att det var något av intresse.  

 

4.1.5 Försök att komma igång med Facebook 

 

Precis som skapandet av ett Google kontot och en blogg så förstod 

företagaren inte hur man skulle gå tillväga för att skapa en Facebooksida och 

gick först upp till steg två. Handledningen per telefon fungerade okej men tog 

ganska lång tid så företagaren gick istället upp till steg 3. Under dessa 

observationer så upptäcktes det att företagaren i förvirring inte vetat vad som 

skulle göras. Företagaren fick hjälp med att skapa både ett Facebook konto 
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och sida, efter en period så kände dock företagaren att det var lite för 

komplicerat. Problemet med Facebook var att det fanns för mycket saker på 

sidan som företagaren inte visste vad det skulle användas till och hur det 

skulle användas. 

 

Under slutskedet av undersökningsperioden togs Facebooksidan och kontot 

ner för att företagaren inte helt förstod hur det skulle användas och att tiden 

inte räckte till. Istället för att sköta en egen sida på Facebook så började 

företagarens fru att använda sitt eget Facebook konto för att marknadsföra 

stugorna.  

 

För att överhuvudtaget få några resultat började företagaren med att höra av 

sig till sina närmaste och bad dem att ta en titt på både bloggen och hans frus 

Facebook.  

 

 

4.2 Intervjusammanfattning 

 

Kort sammanfattning av intervjun i punktform. 

 

 Vill använda Internet för att nå en bredare massa men vill inte hyra in 

hjälp för att åstadkomma detta. 

 Det är svårt att förstå alla begrepp som finns på Internet. Exempelvis 

vad det är för skillnad på konto och sida? 

 Ansåg att Facebook är ett bra ställe att marknadsföra sig men att det 

krävs någon som har mer tid att sitta och lär sig alla funktionerna. 
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 Inte riktigt räknat med att det krävs så pass mycket tid som det 

faktiskt gjorde. 

 

Företagaren vill använda Internet och dess olika möjligheter för att nå ut till 

mer människor men ville helst inte behöva hyra in någon hjälp för att 

åstadkomma detta. Han anser sig själv inte ha speciellt bra eller djupgående 

datorkunskaper men ändå tillräckligt för att sköta enklare program och 

tjänster. 

 

4.2.1 Svårt på egenhand 

 

Företagaren ansåg inte att han kunnat klara av att komma igång med de 

tjänster som användes på egenhand eftersom det finns väldigt många begrepp 

inom datorvärlden som för den mindre insatte personen är svårbegripliga.  

 

Företagaren anser att Facebook är en bra plats för marknadsföring men att det 

kräver mer tid och större kunskaper av personen som använder det. 

Företagaren blev dock nöjd med den lösningen som gjordes, nämligen att 

hans fru tog över Facebook. Företagaren sa att om man jämför Facebook med 

Blocket så är Blocket relativt okomplicerat och sköter sig mer eller mindre 

själv men kanske inte ger lika stor slagkraft som en Facebooksida.  

 

Tjänster som Twitter hade företagaren aldrig hört talas om och kände att det 

var fel forum för detta företag. Företagaren tror dock precis som i fallet med 

Facebook att det skulle ge en större slagkraft och nå ut till fler personer.  

 

Företagaren var mycket positivt inställd till hur enkelt det var att komma 

igång med bloggen och hur lätt det har varit att sköta den men insåg även 
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problem med den eftersom människor inte kan hitta den lika lätt som om den 

vore på Facebook.  

 

4.2.2 Mer tid än förväntat 

 

Företagaren var väldigt förvånad över hur lång tid det faktiskt tar att sitta ned 

med tjänster och program. ”Det är som att jobba på sin lediga tid”. Den tid 

som lades ner för att komma igång med de olika tjänsterna presenteras i Figur 

4.2. Som ensam person skulle företagaren kunna tänka sig att sköta tre 

tjänster samtidigt men det skulle då vara den absoluta gränsen. 
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Figur 4.2 Här visas hur mycket tid för att komma igång som lades på varje enskild 

tjänst. Tiden är avrundad till närmaste halvtimme.  

 

4.2.3 Effekten av ansträngningarna  

 

På dessa veckor som har gått påstår företagaren att tjänsterna gett resultat. 

Stugorna har blivit uthyrda under många fler sommar veckor än tidigare. För 

att kunna se detta resultat har företagaren jämfört antalet uthyrningar med 

tidigare års uthyrningar under samma period. Företagaren säger att när 

människor ringer börjar de ofta samtalet med att säga att de hittade stugorna 

på Internet. Företagaren har dock svårt att avgöra vilken tjänst som bidragit 

mest eftersom alla länkade till varandra.  Företagaren trodde inte att det 

skulle ta så mycket tid som det gjorde men känner sig nöjd med resultatet av 

ansträngningarna.   
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5 Analys och diskussion  
 

I början av detta avsnitt så diskuteras och analyseras resultatet utifrån 

forskarens perspektiv. Avsnittet fortsätter med en teoriåterkoppling där 

resultatet har jämförts med de valda teorierna. Som avslutning blir det en 

metodreflektion. 
 

5.1 Resultats diskussion 

 

Under de första veckorna som företagaren valde att arbeta själv så tog arbetet 

ofta lång tid och det var inte ovanligt att företagaren satt i två timmar bara för 

att kolla upp olika sidor. Många gånger gav företagaren också upp på grund 

av osäkerhet. Vad gäller just tiden som allting tog så blev företagaren ofta 

förvånad övar att timmarna flög iväg och vissa gånger blev det inte heller 

något speciellt utfört. Här skulle det nog ha varit bättre för företagararen att 

ha gått upp några steg om man ser det ur ett rent effektivitetsmässigt 

perspektiv. 

 

5.1.1 Fast i steg ett 

 

Det språkliga, inte bara engelska utan också de olika begrepp som fanns på 

olika hemsidor, ställde till det för företagaren vid sökandet av tjänster. Här 

hade företagaren med fördel kunnat gå upp något steg för att underlätta och 

effektivisera letandet. Anledningen till att företagaren aldrig gick upp till de 

stegen som medförde kostnader var att det i början kändes onödigt och dyrt. 

Dock finns det en möjlighet att företagaren hade tjänat på att ha börjat med 

lite konsulthjälp där de hade kunnat visa ett tillvägagångssätt för att söka 

olika tjänster och också ge tips. Den största faktorn till att det tog väldigt lång 

tid var att företagaren var osäker och fastnade, med lite mer i grunden skulle 

det kanske flutit på bättre och kanske hade företagaren inte heller behövt 

någon större hjälp av vänner och bekanta.  
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5.1.2 Kostnader 

 

Anders Frankel(2007) tar upp att det enda man förlorar på ekonomiskt när 

man jobbar med de tjänster och program som denna företagare har gjort är tid 

och Frankel anser att detta inte är någon större förlust. Här skulle jag vilja 

ställa mig i direkt kontrast mot vad de säger eftersom allt är relativt. De 

timmar som företagaren lade ner på att leta och försöka förstå hur allt 

fungerade kunde blivit utnyttjade på ett bättre och mer effektivt sätt. Visst var 

det bara tid som förlorades men det var såpass mycket tid att det inte var 

ekonomiskt hållbart. Självklart kan man se detta som en engångskostnad för 

så småningom lär sig företagaren hur det fungerar och med tiden blir det mer 

rutin. Utöver tid fanns det ännu en kostnad nämligen de gånger som 

företagaren behövde hjälp. Företagaren använde sig enbart av de stegen där 

det var vänner som stod för handledningen. Detta kan sätta press på 

vänskapen eftersom även vänner har gränser för vad de orkar ställ upp med. I 

den här studien så var det på gränsen till att det skulle vara för påfrestande för 

en kompis. 

 

5.1.3 Företagarens val och tillvägagång 

 

På egenhand lyckades företagaren skapa en annons på blocket som 

tillskillnad från de andra tjänsterna är en renodlad säljsajt. Företagaren hade 

nyligen upptäckt att det även var företag som använde sig av blocket för att 

marknadsföra sig på. Blocket.se är ingen dum plats att marknadsföra sig på 

som liten företagare. Med enkla metoder kan företagarens annons hamna 

bland de nyinkomna. Det finns också möjlighet att lägga sin annons i något 

som heter galleriet som tillåter ens annons att synas hos dem som tittar på 
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annat. Såhär kan intresse skapas hos en bredare massa och dessutom 

konkurrerar med de stora företagen om plats.  

 

Vid det tillfälle som företagaren lade upp sin annons på blocket diskuterades 

blockets enkla upplägg. Det finns inga jobbiga begrepp utan allt är tydligt och 

enkelt att förstå. Nya begrepp och ord växer ofta fram med nya applikationer 

och tjänster, för en generation av datoranvändare som inte har följt 

utvecklingen på samma sätt som de som växt upp med tekniken kan det vara 

svårt att förstå vad allt betyder.  

 

5.1.4 Hitta och välja rätt 

 

Företagaren sökte bland olika bloggsidor som erbjöd i stort sett samma sak.  

De olika sidorna gjorde företagaren skeptisk eftersom de många gånger stod 

att de var gratis. Detta var en förståelig skepsis eftersom företagaren under 

sin tid med datorer hela tiden blivit varnad för att klicka på länkar och sidor 

som det stod gratis på. Hur ska man veta vilken sida som är bra eller dålig? 

Var en fråga som ofta uppkom när företagaren satt och sökte på olika tjänster 

och program. Denna fråga var inte helt enkel att svara på då många får 

rekommendationer på tjänster, sidor eller program av släkt, vänner och 

bekanta. I företagarens utgångsläge där det inte fanns några 

rekommendationer blev det ytterligare lite svårare att välja rätt tjänster och så 

vidare. 

 

5.1.5 Nästa steg 

 

Det var först i bloggfasen som företagaren valde att släppa första steget och 

gå upp till steg två för att det blev för svårt för att gå vidare. I det första 

samtalet så frågade företagaren helt enkelt vilka tjänster som var att lita på. 
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Som det nämns i resultatet så rekommenderades programmet Wordpress.  

När kodning nämndes så blev företagaren avskräckt och programmet var inte 

längre intressant. Här påpekades även för företagaren att möjligheten att 

lägga över arbete på en konsult fanns men företagaren var ändå inte 

intresserad. Istället blev det Blogger som fick stå för företagarens blogg. 

Funktionerna som finns i tjänsten diskuterades och företagaren fick ett 

intresse för Facebook som går att kan koppla till sin blogg.  

 

För att få skapa en blogg på Blogger behövdes ett Google konto. Företagaren 

ville så långt som möjligt klara sig själv utan att behöva gå upp i stegen. I en 

timme försökte företagaren skapa ett Google konto utan att lyckas och valde 

senare att gå upp ett steg. 

  

5.1.6 Olika svårighetsgrader 

 

Vad gäller Blogger i sig så hade företagaren inga som helst problem med att 

skriva och lägga upp inlägg. Det jag själv såg under mina observationer var 

att Blogger är väldigt rent, tydligt och relativt pedagogiskt. Som det nämns i 

resultatet så var företagaren väldigt positivt inställd till hela tjänsten. Som 

motpol till Blogger var Facebook vilket var mer svårförståeligt för 

företagaren och det märktes tidigt att Facebook skulle behöva mycket tid. 

Som ovan användare kan det bli väldigt förvirrande redan efter inloggningen 

eftersom det finns flera länkar, valmöjligheter, texter och så vidare. Facebook 

kräver således en bättre förståelse för alla begrepp. Vilket kan vara svårt för 

en generation som inte vuxit upp med detta. 

 

5.1.7 Hitta ut till den bredare massan 
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För att kunna nå ut till människor så är det inte bara att lägga upp inlägg och 

bloggar utan detta kräver en grupp människor som följer dem och i det här 

fallet så kontaktade företaget sina närmaste och bad dem titta på  den blogg 

och Facebooksida som tagits fram, senare rekommendera dem till sina 

närmaste. Enligt företagaren själv stugorna blivit mer uthyrda under den 

kommande sommarsäsongen. Detta resultat fick företagaren fram genom att 

jämföra mängden uthyrningar för samma period från tidigare år. Det finns 

dock flera variabler som inte tas hänsyn till i detta resultat som exempelvis 

om det kommer vara en ovanligt händelserik sommar i de områden som 

stugorna befinner sig i. Företagaren påstod att det ringt ett flertal människor 

som hade hittat stugorna på Internet och blivit intresserade av att hyra. 

 

5.1.8 Bra Möjligheter 

 

Möjligheterna som finns ute på Internet är bra och mångsidiga men det 

behövs hjälp för att komma ut på Internet om kunskaper inom området 

saknas. De kostnader som förekom i denna studie var främst tid men även de 

påfrestningar som företagaren skulle kunna ha gjort på en vän. Vad gäller 

tiden så är detta oftast en engångskostnad. Är det dock så att företaget inte 

har möjlighet att avvara så pass mycket tid som behövs i början så skulle de 

tjäna på att hyra in hjälp. 

 

5.2 Teoriåterkoppling 

 

Precis som Porter (2001) säger så är Internet ett mycket kraftfullt verktyg och 

trots den korta tiden för denna studie så fick faktiskt företagaren ett märkbart 

resultat. Att företag som enbart har handlat med traditionella metoder tidigare 

skulle ha det lättare att få ut sitt företag ställer jag mig dock lite skeptiskt till. 

Det skiljer sig väldigt mycket mellan alla företag och kompetensen inom dem 

är alldeles för olika för att det skulle gå att bekräfta det som Porter säger. I 
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detta företagets fall var det inte speciellt lätt att ta sig ut på Internet utifrån de 

egna kompetenserna.  Efter detta talar Porter (2001) om att de företag som 

använder Internet med dess tjänster och program som ett komplement till 

deras traditionella verksamhet kommer lyckas bra förutsatt att företagen inte 

skiljer för mycket på dem. Av det framkom under studien och vad 

företagaren själv sa så använde företagaren tjänsterna utefter samma mall 

som han vanligtvis marknadsförde sig på och utav resultatet att döma så gick 

det bra.  

 

Även om företagaren lyckades ganska bra med att ta ut sitt företag på Internet 

så tänker företagaren inte förända sina traditionella metoder. Med tiden 

kommer kanske bitar av kundtjänsten flytta över om det skulle fungera bra i 

framtiden men mer än så tror sig företagaren inte göra. Detta bekräftar också 

vad Porter (2001) säger, Internet är en bra plats att marknadsföra sig på men 

att den skulle ta över helt är just nu en överdrift. 

 

Att Internet skapar en ekonomiskfördel, som porter (2001) säger, har också 

bekräftats eftersom företagaren faktiskt fick hyrt ut sina stugor något mer än 

vad som var vanligt genom dessa tjänster. Men detta medförde även 

kostnader för företagaren. Först och främst så tog det väldigt lång tid som 

skulle kunna ha använts för att tjäna pengar med hjälp av de vanliga 

metoderna. Men också att hela tiden ringa en kompis och be om hjälp kan 

sätta press på vänskapen och i värsta fall få den att upphöra. Då blir det också 

en kostnad i sig. 

 

Det som både Porter (2001) men främst Frankel (2007) diskuterar kring 

pressen av konkurrensen och skötandet av olika tjänster kan komma att bli 

prövande för företagaren. Till att börja med så hade företagaren svårt att hitta 

tjänsterna och efter det så var det inte helt enkelt att komma igång med dem. 
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Efter ett tag kommer företagaren självklart att lära sig dem men som det 

diskuterades tidigare så är sociala medier väldigt ombytliga i sin natur och 

kunderna kan mycket väl flytta sig till andra platser. Fråga blir då om 

företagaren kommer ha fått tillräckligt med kunskap till dess så att företaget 

klarar av att följa strömmen.  

 

Med bloggen som komplement till den Facebooksida som företagaren nu 

använder finns det stora möjligheter att företagaren kan komma att klara sig 

utan en egen hemsida men ändå känna att de får en ökad mängd kunder. Det 

som Pattison (2009) säger om att stora företag behöver en egen hemsida 

gäller nog just stora företag. För det företaget som studerats nu kan 

funktionen av en egen hemsida bli för mycket och möjligen vara till mer 

stress än nytta. Dessutom saknas den kunskapen som krävs för att sköta en 

hemsida i företaget. Att hitta till Facebook var inte det svåra med tjänsten 

utan snarare att komma igång och sköta den. Det som Pattison (2009) tar upp 

om att vänner och bekanta ska börja med att bli ”vänner” på ens 

Facebooksida för att få en respektabel mängd anhängare när den går igång 

stämde också in ganska bra. Pattison (2009) säger också i samband med det 

att företag måste ha tålamod eftersom alla anhängare inte kommer på en 

gång. Precis så var det också i detta fall, under de sista veckorna hade antalet 

vänner ökat något och med mer tid kommer de att växa sig större. 

Företagaren använde varken sin blogg eller Facebook för att göra reklam för 

sina stugor utan de står Blocket annonsen för. Istället så använder företagaren 

dem för att uppdatera om vad som händer, hur det ser ut och vad det är för 

nytt på väg. Även detta menar Pattison (2009) är den rätta typen av 

marknadsföring vad gäller sociala medier. 

 

I fallet med bloggen var det den som fungerade smidigast för företagaren och 

det tog inte speciellt lång tid att komma på hur den skulle användas. 
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Innehållet i all typ av text som stod inte bara i Bloggen utan på Blocket och 

Facebook var också väldigt väl genomtänkt och företagaren sa själv vid en av 

våra korta diskussioner att det är viktigt att vara försiktig med vad som skrivs 

för att inte skapa onödiga kommentarer och liknande. Detta stämmer överens 

med vad Ives (2005) tar upp i sin artikel.  

 

 

5.3 Metodreflektion 

 

Under de första veckorna då företagaren ville försöka själv med att söka 

möjligheter så hade företagaren en tendens att fråga mig saker när jag satt och 

observerade. Efter att ha påmint ett fåtal gånger om att företagaren måste gå 

upp ett steg för att jag skulle kunna hjälpa så fungerade observationerna mer 

eller mindre felfritt.  

 

Observationsmetoden var ett bra sett för mig att förstå hur företagaren 

navigerade för att leta efter tjänster och program men också för att se när det 

blev lätt respektive svårt. Efter varje observationstillfälle så hade vi en kort 

diskussion för att företagaren skulle få möjlighet att tycka till om varje 

moment som utförts. På detta sätt så fick jag även företagarens synvinkel på 

det som gjorts medan det var färskt i minnet hos företagaren och minimerade 

risken att viktig information skulle glömmas bort. Det var dels av 

observationerna och dels av dessa diskussioner som grunden för min 

intervjuguide togs fram. 

 

Själva intervjun fungerade mycket bra och de frågor som tagits fram kom upp 

som de skulle men inte i den ordning de blivit skrivna dem. Det blev en 

väldigt lång diskussion som gav väldigt mycket och sammanfattade hela 

denna period på ett bra sett. Några saker som togs upp under intervjun var 
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saker som det redan fanns en aning om vad svaret skulle bli men det var bra 

att kunna få en bekräftelse på dem. 

 

Det som förvånade mig mest av mina metoder var stegen. Jag hade hoppats 

på att företagaren skulle hoppa mer. Gärna upp till högre steg men 

företagaren kom aldrig längre än upp till steg tre. 



   
 

46 
 

6 Avslutning 
 

Här avslutas denna studie genom att svara på forskningsfrågan och ge förslag 

på fortsattforskning. 

 

6.1 Slutsats 

 

Sammanfattningsvis så valde företagaren att försöka utföra mestadels av 

arbetet på egenhand. Genom att söka på Google efter olika tjänster och 

program samt be vänner om tips, råd och en del handledning så kunde 

företagaren skapa en närvaro på Internet för sitt företag. Företagaren gick 

aldrig upp till de steg som medförde att arbetet lades på någon annan än 

företagaren själv. Av det att döma så är de möjligheter som Internet erbjuder 

småföretagen bra men att det för en person som inte är speciellt insatt i 

datorer och internet kan behövas en viss mängd hjälp. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Under denna studie uppkom det flera områden som skulle gå att fördjupa sig i 

om det hade funnits mer tid. Vissa delar skulle till och med kunna bli en helt 

egen undersökning. Till att börja med skulle det vara intressant att utföra en 

undersökning där forskaren tittar djupare på och analyserar de alternativa 

kostnaderna. I denna studie skulle forskaren exempelvis kunna dyka ner i 

varför företagare väljer att utföra vissa uppgifter själv och varför de väljer att 

ta hjälp i vissa lägen.  

 

En studie kring förhållandet mellan nytta och kostnad där forskaren ser vilken 

typ av insatts som ger bäst effekt är ännu ett exempel. I kombination med 

detta skulle forskaren försöka göra en standardiserad modell för hur man 

kategoriserar och jämför olika typer av nytta och kostnader. Denna modell 
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skulle kunna göra det lättare att utföra en objektiv bedömning av vilken 

fördelning av eget/andras arbete som är optimal men också vilka tjänster som 

ger mest nytta i förhållande till kostnaden. Kostnad skulle då inte bara 

innefatta rena pengar utan också andra saker som exempelvis tid. 
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http://www.driva-eget.se/ska-jag-starta-en-grupp-eller-sida-pa-facebook-

9293056 

Hämtad [2011-05-22] 

 

Blocket (2011) 

http://www.blocket.se/omblocket.htm?ca=18 

Hämtad [2011-05-22] 

 

Facebook (2011) 
http://www.facebook.com/facebook?sk=info  

Hämtad [2011-05-22] 

 

About (2011) 

http://google.about.com/od/googleblogging/fr/bloggerreview.htm 

Hämtad [2011-05-22] 

 

About (2011)  

http://webtrends.about.com/od/web20/a/social-media.htm 

Hämtad [2011-05-22] 

 

Blogger (2011)  

http://www.blogger.com/about   

Hämtad [2011-05-22] 

 

Nimade  (2011)  

http://www.nimade.info/Internet/2010/05/Ar-Internet-och-World-Wide-Web-

samma-sak.html  

Hämtad [2011-05-22] 
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Bilaga 
 

Intervju guide 

 

Frågor: 

 

1. Varför vill du marknadsföra dig på Internet? 

2. Hur bra eller dålig datorvana skulle du säga att du har? 

3. Hur mycket använder du datorn i ditt arbete? 

4. Av det som du gjort den senaste tiden vad har varit svårt respektive 

enkelt? 

5. Hur tänkte du när du skulle söka efter möjligheter att skapa en 

Internet närvaro 

6. Vilket syfte kommer de tjänster/program du valt att använda dig 

fylla? 

7. Har du börjat se något resultat? Om ja: vilken typ av resultat? Om nej: 

tror du att det kommer visa nått resultat? 

8. Tycker du att arbetet har varit värt den tiden som du behövt lägga ner 

och varför? 

9. Hur kom det sig att du aldrig gick upp till de stegen som innefattade 

kostnader? 
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