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ABSTRAKT 

Titel: Mikroföretag och dess marknadsföring – Thermo Steel i fokus. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.  

Författare: Andreas Petersson, Per Puhls.  Handledare: Annika Strömberg. 

Datum: 2009 – 12.  

Bakgrund: Vi fick under hösten i uppdrag att hjälpa till med en marknadsföringsplan till 

mikroföretaget Thermo Steel. När vi gick igenom den teori som fanns på området 

marknadsföring märktes ett stort gap när det gällde marknadsföring för mikroföretag. Det finns 

ett flertal rapporter som ifrågasätter den traditionella marknadsföringens relevans för 

mikroföretag. Det motiverade oss att först undersöka hur mikroföretag marknadsför sig och om 

det finns några generella riktlinjer att följa när det gäller mikroföretags arbete med 

marknadsföring.  

Syfte: Med stöd av ovanstående resonemang är syftet med föreliggande uppsats: 

1. Att undersöka hur mikroföretag marknadsför sig samt om möjligt försöka fastställa några 

generella rekommendationer när det gäller marknadsföring i mikroföretag. 

2. Att använda det som framkommer vid litteraturstudien och den empiriska undersökningen 

för att ge förslag på delar ur en marknadsföringsplan anpassad till mikroföretaget Thermo Steel. 

Metod: Kvalitativ undersökning, aktörssynsätt, induktion, fallstudie, intervjuer. 

Resultat & slutsats: De flesta mikroföretag använder inte en formell marknadsföring. Istället 

framgår att de ofta jobbar informellt, flexibelt och drivna av intuition. Networking är en av de 

viktigaste metoderna för mikroföretag att utbyta information, utvecklas och göra affärer. Trots 

kritiken mot traditionell marknadsföring för mikroföretag tycker vi oss hitta delar som kan 

användas vid marknadsföringen. Exempelvis den formella marknadsföringsplanen som ger ett 

bra verktyg för att få företagare att sätta sig in i skapandet av visioner, mål och strategier. Den 

måste dock anpassas till mikroföretagens unika situation. Thermo Steel har ett behov av att öka 

marknadsföringens roll inom företaget för att finna fler målmarknader och öka sin försäljning. 

Detta bör ske genom en kombination av införandet av en marknadsföringsplan och genom att 

mer aktivt bedriva proaktiv networking.  

Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att det saknas en definition av marknadsföring för 

mikroföretag. Området är stort och komplext och det finns inget litteratur på ämnet som 

specifikt går in på mikroföretags situation när det gäller marknadsföring. Vi anser därför att all 

forskning som hjälper till att fylla detta gap är välkommen.  

Uppsatsens bidrag: Vi bidrar med kunskap genom att identifiera relevanta teorier på området 

marknadsföring för mikroföretag. Vi presenterar också förslag som är tänkta att hjälpa Thermo 

Steel vid arbetet med en marknadsföringsplan.  

Nyckelord: Mikroföretag, marknadsföring, networking, marknadsföringsplan. 



ABSTRACT  

Title: Micro companies and their marketing – Focusing on Thermo Steel. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

Author: Andreas Petersson och Per Puhls. Supervisor: Annika Strömberg. 

Date: 2009 -12. 

Background: During the autumn of 2009 we were asked to help with a marketing plan for a 

micro-company named Thermo Steel. When we went through the theory that existed in the 

area of marketing we noticed a large gap in terms of the connection to micro enterprises. There 

are several reports questioning the relevance of traditional marketing theories for micro-

companies. It motivated us to first examine how micro-companies handles their marketing, and 

if there are some general guidelines to follow regarding marketing in micro-companies. 

Aim: With the support of the above reasoning, the purpose of this thesis is:  

1. Examine how micro-companies handle their marketing, and if possible try to establish some 

general recommendations concerning the use of marketing in micro-companies. 

2. Using the theory and empirical findings to provide suggestions on how some parts out of a 

marketing plan adapted to the micro-enterprise Thermo Steel might look like.  

Method: Qualitative research, actors’ point of view, induction, case study, interview. 

Result & Conclusions: Most micro-companies do not use a formal marketing. Instead it shows 

that they often work informally, flexible and driven by intuition. Networking is one of the most 

important methods for micro-enterprises to exchange information, develop and do business. 

Despite the criticism of traditional marketing for micro-companies we do find elements that can 

be used in marketing. The formal market plan provides a good tool to get company owners to 

familiarize themselves with the creation of visions, goals and strategies. It must however be 

adapted to the micro-companies unique situation. Thermo Steel has a need to increase the role 

of marketing within the company to find more target markets and increase sales. This should be 

done through a combination of the introduction of a formal marketing plan and to more 

actively engage in proactive networking. 

Suggestions for future research: We believe that there is no definition of marketing for micro-

companies. The area is large and complex and there is no literature on the subject specifically 

going into the micro-companies situation with regard to marketing. We therefore believe that 

any research that helps to fill this gap is welcome. 

Contribution of the thesis: We contribute by identifying relevant theories in the field of 

marketing for micro-companies. We present a proposal that is intended to help Thermo Steel 

with its work with a marketing plan. 

Key words: Micro-companies, marketing, networking, marketing plan. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer vi att redogöra för bakgrunden till uppsatsen. Vi kommer ta upp 
syftet samt de frågställningar vi tänker svara på. Några definitioner förklaras också för att förtydliga 
viktiga termer vi använder genomgående i uppsatsen. För att underlätta den fortsatta läsningen 
avslutar vi kapitlet med att illustrera uppsatsens upplägg och hur de olika delarna hänger ihop.   

 

1.1 Bakgrund 
Vi fick under hösten i uppdrag att hjälpa till med en marknadsföringsplan till ett mikroföretag som 

heter Thermo Steel. Vi har beskrivit företaget utförligare i empiridelen under avsnitt 4.4. När vi gick 

igenom den teori som fanns på området marknadsföring märktes tydligt en fokusering på större 

företag. Efter vidare efterforskning hittade vi ett flertal rapporter som ifrågasatte relevansen av 

traditionella marknadsföringsteorier för mikroföretag (se t.ex. Carson et al 2001, Frecknall-Hughes et 

al 2006). Kelliher & Reinl (2009) framförde också nyligen i en rapport att det inom forskarvärlden 

historiskt sett saknas akademisk forskning som riktar in sig på mikroföretag och dess 

marknadsföring. Troligtvis är det en av huvudorsakerna till att marknadsföring anses vara det i 

särklass största problemet som mikroföretag ställs inför (Simpson & Taylor, 2002). 

Med dessa faktorer i åtanke kände vi oss tvungna att utreda vad forskningen på området sa innan vi 

kunde arbeta med en marknadsföringsplan åt ett mikroföretag. Vi ville utreda vilka svårigheter inom 

marknadsföring som mikroföretag ställdes inför och hur de hanterade dessa samt om det gick att 

utröna några speciella riktlinjer när det gäller marknadsföring i mikroföretag. 

Svaret på dessa frågor får stor betydelse för hur man lägger upp och effektiviserar en 

marknadsföringsplan anpassad till mikroföretag, och därmed hur man bäst utnyttjar de givna 

tidsmässiga och ekonomiska resurserna för att förbättra situationen för mikroföretag.  Vi ansåg att 

det område vi utforskade, förutom att bidra till arbetet med en marknadsföringsplan till Thermo 

Steel, även kunde ge kunskap inom det företagsekonomiska ämnet.  

1.2 Syfte 
Med stöd av ovanstående resonemang är syftet med föreliggande uppsats: 

1. Att undersöka hur mikroföretag marknadsför sig samt om möjligt försöka fastställa några 

generella rekommendationer när det gäller marknadsföring i mikroföretag. 

2. Att använda det som framkommer vid litteraturstudien och den empiriska undersökningen för att 

ge förslag på delar ur en marknadsföringsplan anpassad till mikroföretaget Thermo Steel. 

1.3 Problemformuleringar 
Vad inom traditionell marknadsföring är relevant för mikroföretag? 

Vilken roll har marknadsföring för mikroföretag? 

Hur marknadsför sig mikroföretag och hur bör de marknadsföra sig?  



 
 2 

Vilka delar bör en marknadsföringsplan anpassad till mikroföretaget Thermo Steel innehålla? 

1.4 Definitioner 
En del av de begrepp vi använder är komplexa och definieras olika beroende på sammanhanget där 

de förekommer. Vi har därför valt att visa vilken betydelse vi anser begreppen har i den här 

uppsatsens sammanhang.  

1.4.1 Traditionell marknadsföring  

När vi använder termen traditionell marknadsföring syftar vi till American Marketing Associations 

definition:  

Marknadsföring är alla de aktiviteter som vidtas och processer som genomförs i syfte att skapa, 

kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som har ett värde för kunder, partners och samhället 

i stort (fritt översatt från: American Marketing Association, 2007). 

1.4.2 Mikroföretag 

Vi har i den här uppsatsen använt oss av den Europeiska kommissionens definition som säger att ett 

mikroföretag har mindre än 10 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 

2 miljoner euro per år (Kommissionens rekommendation 2003/361/EG). Denna definition används 

också som bas när det gäller jämförelselitteratur och där författare definierar “små företag” i 

sammanhang med denna definition, förutsätter vi att deras slutsatser hänför sig till mikroföretagets 

miljö trots småföretagsetiketten.  

1.4.3 Marknadsföringsplan 

Vi menar med marknadsföringsplan det praktiska genomförandet på kort sikt som syftar till att svara 

på tre frågor: Vem riktar sig olika insatser till? Vilka resurser står till vårt förfogande? Vad ska göras, 

när och av vem? Med andra ord är marknadsföringsplanens roll att koordinera och kraftsamla ett 

företags totala resurser mot de delar i marknaden där största sannolikheten för framgång finns 

(Eriksson 1997, Andberg & Eliasson 2002). 

1.4.3 Networking (nätverkande) 

Med networking menas, i den här uppsatsens kontext, den process som hanterar och skapar nya 

relationer, både planerade och slumpartade, med syftet att samspela och utbyta information. Vi 

använder, beroende på sammanhanget, både begreppen nätverk, nätverkande, network och 

networking. Definitionen vi syftar till är dock densamma.  
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1.5 Disposition 
I uppsatsen tar vi inledningsvis upp det vi anser vara grundläggande teori inom traditionell 

marknadsföring. Därefter övergår vi till den teori inom marknadsföring vi anser beröra mikroföretags 

specifika situation. Utifrån detta har vi identifierat ett antal teman som vi anser beröra 

problemområdet och dessa teman utgör sedan grunden i vår intervjuguide. Empirin och teorin 

analyseras sedan utifrån vad som framkommit och vi presenterar delar till en marknadsföringsplan 

för Thermo Steel, samt några generella riktlinjer vi anser framkomma när det gäller mikroföretags 

marknadsföring.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

Modell 1.1 (Egen modell) 
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2. Metod 
 

Metoddelen kan ses som den grund som forskningen vilar mot. I det här kapitlet tar vi upp 
tillvägagångssättet och de metoder som vi använt genom hela arbetet. Vi beskriver också den 
teknik vi använt för informationsinsamling. Vi har medvetet skrivit metodavsnittet korfattat och 
koncentrerat oss på att beskriva vårt tillvägagångssätt. För vidare läsning om allmän vetenskaplig 
metodlära rekommenderas t.ex. Patton (1990), Gummesson (1991) eller Bryman & Bell (2005). 

2.1 Översikt av metodval 
För att ge läsaren en klar bild över de olika vetenskapliga val vi gjorde under genomförandet av 

uppsatsen presenterar vi en metodkarta. Det ska tilläggas att det finns många fler synsätt och inrikt-

ningar och metodkartan nedan bygger främst på det som tas upp i Carson et al (2001). Modellens 

upplägg är hämtat från Goreta (s 13, 2007) och våra val illustreras av de blå rutorna. 

 

Val av ämne 

Kvantitativ Kvalitativ 

Analytiskt synsätt Systemsynsätt Aktörssynsätt 

Induktion Deduktion Hypotetisk deduktion 

Survey Fallstudie Experiment Skrivbordsundersökning 

Primärdata Sekundärdata Tertiärdata 

 

Enkäter Observationer 

Grupp intervju Telefon intervju Personlig intervju E-post-intervju 

Intervjuer 

Förklarande 

intervju 

Målinriktad 

ämnesintervju 

Fördjupad 

intervju 

Fokuserad 

intervju 

Djupintervju 

Semi-strukturerad Ostrukturerad Strukturerad 
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2.2 Ett kvalitativt tillvägagångssätt 
”Qualitative methods are first and foremost research methods. They are ways of finding out what 

people do, think, and feel by observing, interviewing, and analyzing documents” (Patton 1990, s 94). 

Vi har i undersökningsarbetet inspirerats mycket av Carson et al (2001)och deras bok om kvalitativ 

marknadsföringsforskning. De inriktar sig på undersökningar som främst berör, ”…management 

studies  and most specifically the marketing domain.”  (Carson et al 2001, preface). De betonar att 

området marknadsföring är under ständig förändring och i stort behov av att konstant insamla och 

tolka information.  De anser att den kvalitativa forskningsmetoden är bäst lämpad för att klara av 

detta. 

För att kunna utforska, tolka och analysera ett forskningsproblem på djupet krävs vanligtvis ett 

mindre antal respondenter (Carson et al, 2001). En sådan kvalitativ metod är också att föredra när 

man söker förståelse för hur småföretag hanterar beslutsfattande (Carson et al, 1998). Det föll sig 

därför naturligt att vi följde ett kvalitativt tillvägagångssätt med en strävan efter att induktivt försöka 

finna generella samband utifrån empirin. 

Våra huvudsakliga källor har varit intervjuer och studier av befintlig litteratur. Tillvägagångssättet 

med arbetet med källorna kan beskrivas som i mindre grad strukturerande och specificerande. Den 

öppenheten ger respondenterna en möjlighet att själva föra fram den information de tycker är viktig 

på olika områden. Detta leder också till en hög validitet, något som i kvalitativ forskning är viktigare 

än reliabilitet (Gummesson, 1991, Carson et al 2001). 

Vi har valt att presentera teoriavsnittet innan empirin eftersom vi anser att det underlättar för 

läsaren att följa med i resonemanget.  

2.3 Aktörsynsättet 
Begreppet metod innehåller olika metodsynsätt. Ett av dessa är aktörsynsättet som bygger sitt 

antagande om verkligheten på att förstå helheten utifrån delarnas egenskaper (Alvesson & 

Sköldberg 1994). Vi har valt detta metodsynsätt för att kunna studera problemområdena utifrån 

individuella utgångspunkter. Alvesson & Sköldberg (1994) skriver att aktörsynsättet ger forskaren en 

möjlighet att ta del av aktörens syn och tolkningar på ett problem.  Eftersom vi i vår undersökning 

var intresserade av att få reda på hur de som är verksamma i branschen ser på saken och höra vad 

de har för åsikter och eventuella lösningar, kändes de naturligt att använda aktörsynsättet. Vi har 

alltså i den empiriska undersökningen baserat oss på respondenternas personliga uppfattning och 

tolkning gällande mikroföretag och dess marknadsföring.  Utifrån detta synsätt planerade vi också 

urvalet av företag och upplägget av intervjufrågorna. Nedan tar vi upp detta. 

2.4 Urvalskriterier 
Eftersom vi i arbetet dels ville studera marknadsföring i mikroföretag, men även få fram hur en 

marknadsföringsplan för Thermo Steel kunde se ut, försökte vi ta hänsyn till detta i urvalet. En annan 

viktig del vi ville få med i uppsatsen var att belysa frågeställningarna även ur ett kundperspektiv. De 

undersökningar och rapporter vi studerade i litteraturgenomgången riktade enbart in sig på företag. 

Vi ville därför också få fram information om hur potentiella kunder till Thermo Steel resonerade när 

det gäller olika marknadsföringstekniker. För att uppnå detta ställde vi därför upp följande 

urvalskriterier: 
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1. Ska känna till företaget Thermo Steel 

2. Ska ha arbetsuppgifter som rör beslutsfattande gällande inköp av produkter eller beslutstagande 

inom marknadsföringsaktiviteter. 

3. Ska befinna sig inom Thermo Steels potentiella kundkrets 

4. Ska ha erfarenhet av affärsrelationer med mikroföretag  

Vi lyckades uppfylla samtliga kriterier på alla intervjuer utom en. Skistar AB kände inte till Thermo 

Steel och uppfyllde därför inte det första kriteriet. Tabellen nedan illustrerar de företag som vi har 

med i vår empiri: 

 

Företag 
 
Skistar AB 
Gavlegårdarna 
X-trafik 
Gävle kommun 
Landstinget i Gävle-
borg 
Thermo Steel 

Verksamhetsområde Intervjupersons arbet-
sområde 

Kontakt med Thermo 
Steel 

Turism Marknadsföring/inköp Nej 
Hyresvärd Inköpsansvarig Ja 
Lokaltrafik Inköp/infrastruktur Ja 
Kommun Utredare/investeringar Ja 

Anläggning/Mark 
 

Offentliga 
utomhusmöbler 

Markansvarig/inköp 
 

Entreprenör/ekonom 

Ja 
 
- 

 

 Modell 1.2 (Egen modell). 

2.5 Intervjuer 
Eftersom vi var intresserade av att få reda på aktörernas synpunkter och tolkningar gällande 

problemområdet valde vi att planera intervjuerna efter detta.  Vi började därför med en generell 

definiering av vilket mål vi hade med intervjuerna. Vi ville att samtalen skulle beröra vårt 

problemområde varför vi skrev en intervjuguide med olika teman som skulle hjälpa till att leda in 

samtalen på vårt intresseområde. De teman vi valde att utgå ifrån beskrivs under bilagor i kapitel 8. 

Intervjuprotokollet skulle fungera som ett stöd för oss och de olika teman kunde tas upp utan en 

speciell ordning, mycket beroende på den infallsvinkel aktören kom in på.  

Vi försökte genomgående följa en semi-strukturerad intervjuprocess. Detta ger enligt Carson et al 

(2001) möjlighet att följa vissa teman samtidigt som det ger intervjupersonerna en stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt och tonvikten läggs på hur de uppfattar och förstår frågor och 

skeenden. Vi lämnade också utrymme för respondenterna att ta upp teman som de var speciellt 

intresserade av. Under avsnittet bilagor presenterar vi den intervjuguide vi använde oss av. 

Alla intervjuer utom en var personliga intervjuer. Skistar AB befinner sig relativt långt bort från Gävle 

därför föredrog vi att genomföra intervjun via telefon. En intervju utfördes med varje respondent på 

företagen och de tog mellan 30 minuter och en timme.  
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2.6 Sekundärdata    
De sekundärdata som använts har hämtats från litteratur och rapporter inom marknadsföringsområ-

det, teori om mikroföretag och relationsmarknadsföringslitteratur. Den databas vi använt för att 

söka rapporter är Emerald. De sökord vi använde var bl.a. micro-companies, SME:s, marketing for 

small organisations, marketing, marketingplan, marketingmix och networking. 

2.7 Redovisning av svagheter i arbetet 
Tanken med intervjuerna var att låta aktörerna i så stor grad som möjligt bidra med sin syn och 

tolkning på det området vi undersökte. Vi valde därför att inte göra färdiga intervjufrågor eftersom 

vi ansåg att detta kunde begränsa aktörernas svar. Det visade sig dock vara svårt att få ut så mycket 

information om de olika temana som vi önskade. Aktörerna gick inte in på djupet och tolkade i den 

grad vi hade hoppats.  Det resulterade i en svagare empiri än vad vi från början hoppats på. Vi tror 

att det skulle ha kunnat lösas genom t.ex. en strukturerad uppföljningsintervju med färdiga specifika 

frågor. Vi hade på så sätt i ett första skede kunnat analysera det vi fick fram vid den semi-

strukturerade intervjun med olika teman, och i ett andra skede med hjälp av den informationen 

kunnat konstruera specifika frågor på de områden där vi önskade få ut mer.  

En annan svaghet vi märkte vid skrivandet av analysen var det faktum att vi valt att låta responden-

terna vara anonyma. Företagen redovisades men inte vem som sa vad. Tanken med detta var att ett 

område som vi ville ta upp var kontakters betydelse vid affärer. Specifikt om nära vänner, andra 

personer i kontaktnätet eller sedan tidigare kända leverantörer kunde påverka inköpsprocessen eller 

valet av leverantör.  Detta kan vara ett känsligt område, med tanke på t.ex. lagen om offentliga 

upphandlingar och den översyn som konkurrensverket genomför. För att inte riskera att information 

undanhölls pga. detta valde vi att informera om anonymiteten. I efterhand märkte vi att detta 

område inte gav särskilt mycket information och det kändes som en svaghet att inte kunna visa i 

analysen vem som hade sagt vad. 
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3. Teori  
 

Det här kapitlet speglar den arbetsgång som vi genomfört vid vår litteraturstudie. Vi börjar med att 
presentera traditionell marknadsföring och dess relation till mikroföretag. I samband med den 
litteraturstudien framkom en del referenser till vetenskapliga rapporter som ledde oss vidare till 
teori som berör marknadsföring för mikroföretag. Vi ansåg oss kunna urskilja två viktiga aspekter. 
Den första tar upp marknadsföringens roll och relevans för mikroföretag och den andra berör en 
specifik marknadsföringsteknik för mikroföretag – networking.  

 

3.1 Traditionell marknadsföring 
Den traditionella marknadsföringen kännetecknas av en strategisk och operationell ansats främst 

bedriven av stora organisationer och deras marknadsföringsavdelningar (Carson et al 2001). I teorin 

finns ingen definition av marknadsföring för mikroföretag och de kopplingar som görs handlar främst 

om entreprenörens beteende och dennes kontakt med marknadsföring (Carson et al 2001).  

En marknadsföringsplan ingår i alla traditionella beskrivningar av marknadsföring (Eriksson1997, 

Kotler 2005, Keller 2008) och innehåller kända teorier som t.ex. marknadsmixen. Definitionen och 

innehållet kan dock skilja sig åt men gemensamt är att de oftast beskrivs som formella och 

anpassade till stora företag med mycket resurser. Vi kommer nedan kortfattat att presentera de 

centrala delarna i en marknadsföringsplan och vi kommer även följa samma upplägg när vi 

presenterar förslag till delar ur Thermo Steels marknadsföringsplan under analysen.   

3.1.1 Den formella marknadsföringsplanen  

Uppbyggnaden av en marknadsföringsplan skiljer sig bland författarna, men innehållet är ungefär 

lika. Marknadsföringsplanens roll är att koordinera och kraftsamla ett företags totala resurser mot 

de delar i marknaden där största sannolikheten för framgång finns (Eriksson 1997, Andberg & 

Eliasson 2002). 

Ett känt formellt upplägg på en marknadsföringsplan presenteras av Kotler (2005) Han framför att 

varje område, produkt eller varumärke behöver en detaljerad plan som bl.a. innehåller följande 

delar: 

Nulägesbeskrivning 

En nulägesbeskrivning är till för att lyfta fram kärnan i företagets marknadssituation. En SWOT-

analys kan vara ett verktyg i detta arbete. Den identifierar styrkor och svagheter för företaget i 

nuläget, samt möjligheterna och hoten. 

Målformulering 

En målformulering skall bestå av delmål som senare leder till ett eller två huvudmål. Målen ska vara 

realistiska och prioriterade efter hur viktiga de är. För att uppnå kravet om realism bör de baseras på 

företagets möjligheter och styrkor. De är också en fördel om målen är mätbara, till exempel i 

procent eller mängd, och en flexibilitet krävs av företaget då kompromisser kommer att vara 

nödvändiga. 
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Marknadsföringsstrategi 

Med hjälp av en marknadsföringsstrategi hoppas företagets marknadsföringsavdelning kunna uppnå 

de uppsatta marknadsföringsmålen. Det är viktigt att man medvetet och aktivt väljer bort alternativ 

som inte anses realistiska. Att hålla alla vägar öppna beskrivs inte vara en bra strategi. 

Under den här delen presenteras också t.ex. de strategier man har för positionering och 

målgruppen. Marknadsmixen och de fyra p: na (pris-produkt-promotion-plats) tas upp som bra 

verktyg för att ge en översikt över de taktiska delar som finns inom företaget.  

Planer för utförandet 

Om strategin presenterar de taktiska verktygen och de vägar man ska välja så tas i plan för 

utförandet upp hur de ska organiseras i detalj. Viktiga punkter som ska besvaras är t.ex. 

 Vad som ska hända 

 Vem som ska göra det 

 När det ska hända 

 Vad det kommer att kosta 

Implementering, uppföljning och kontroll 

När en strategi implementeras måste omgivningen samtidigt observeras eftersom denna anses vara 

under ständig förändring. Uppföljning och kontroll av strategins relevans till omgivningen och 

målens eventuella framsteg behöver kontinuerligt mätas. Efter ett tag kommer marknaden att 

ändras och det är inte säkert att strategin fortfarande är lika aktuell. 

3.2 Kritik mot användandet av traditionell marknadsföring för 

mikroföretag 
Ett flertal forskare hävdar att det inte går att sköta marknadsföringen i mikroföretag på samma sätt 

som i stora företag (Carson & Cromie, 1990; McCartan-Quinn & Carson, 2003; O´Donnel, 2004). Det 

poängteras också att det i litteraturen inte finns någon definition för marknadsföring för mikroföre-

tag (Carson et al 2001). Det innebär att det finns ett behov av att utreda hur mikroföretag bör ställa 

sig till marknadsföring.  

Det som skiljer marknadsföring i mikroföretag gentemot den i större företag är att marknadsaktivite-

terna i ett mikroföretag ofta är inbäddade i den övriga verksamheten. Det finns ingen separat 

marknadsföringsavdelning, som hos större företag, utan ofta är det entreprenören själv som också 

arbetar med marknadsföringen. Det innebär att marknadsföringen påverkas av och anpassas till 

entreprenörens eller ägarens egenskaper och karaktärsdrag. Något som inte anses ske i lika stor grad 

i stora företag med egna marknadsföringsavdelningar (Frecknall-Hughes et al 2006). Mycket av 

standardmarknadsföringen som vi tagit upp ovan är också inriktad mot företag som har resurser och 

kan använda expertis inom området. Därför är marknadsföringen också kraftigt begränsad av 

mikroföretags begränsade resurser (Carson et al 2001, Björk et al 2007). 

Mikroföretag anses också verka under kraftig konkurrens där förändring, kaos och motsägelser 

tillhör vardagen (Morris, Schindehutte & LaForge, 2002 ur Björk et al 2007). Allt detta leder till en 

svårhanterlig situation för mikroföretag när det gäller marknadsföring. Det är också en viktig orsak 

till denna uppsats där vi försöker utreda det komplexa förhållandet mellan marknadsföring och 

mikroföretag. Det finns en del forskning som till och med ifrågasätter marknadsföringens betydelse 
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för en del mikroföretag. Pelham (2000) poängterar att det finns många mikroföretag som är 

framgångsrika utan att lägga någon större vikt vid marknadsföring. Även Henderson (1998) ifrågasät-

ter vikten av ett marknadsorienterat synsätt och ställer sig frågande till huruvida det finns en 

koppling mellan ett marknadsorienterat synsätt och ett mikroföretags framgångar.  

Det ska dock poängteras att det i vår litteraturstudie framgår att en majoritet av forskarna lägger 

stor vikt vid marknadsföring även för mikroföretag. Carson et al (2001), Simpson & Taylor (2002), 

Frecknall-Hughes et al (2006), Björk et al (2007) och Kelliher & Reinl (2009) framför alla att 

marknadsföring är viktigt för mikroföretag och nödvändigt för att det ska kunna överleva och växa. 

Problemet uppstår när de ofta resurskrävande traditionella marknadsföringsteorierna ska appliceras 

på mikroföretag vars hela organisation ofta bara består av en eller ett fåtal personer.  

Så om de befintliga teorierna och modellerna vi tagit upp under traditionell marknadsföring är 

gjorda för större företag, och inte kan appliceras på mikroföretag, vad finns det då för forskning som 

fokuserar på mikroföretag och dess marknadsföring? 

Simpson & Taylor (2002) anser vi bidra med en intressant modell anpassad för mikroföretag som 

också tar hänsyn till huruvida företaget behöver satsa på marknadsföring, och i så fall till vilken grad. 

I kapitel 3.4 tar vi först upp mikroföretags betydelse för samhället och sedan presenterar vi Simpson 

& Taylors modell som de kallar ”Marknadsföringens roll och relevans”.  

3.3 Marknadsföringens roll och relevans för mikroföretag 
Simpson & Taylor (2002) tar i sin rapport inledningsvis upp mikroföretagens betydelse för samhället. 

Flera andra forskare betonar också att det är viktig att forska inom området marknadsföring för 

mikroföretag.  Anledningen är att småföretag är viktiga för ett lands ekonomi eftersom de bidrar 

med arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt (Bjerke & Hultman, 2002). Många av de företag som 

hamnar under benämningen småföretag är i enlighet med EU:s definition i realiteten mikroföretag. 

Så många som nio av tio företag inom EU går under benämningen mikroföretag (Schmiemann, 2006) 

vilket tydligt visar dess betydelse för samhället. 

Det i särklass största problemet mikroföretag ställs inför är inom marknadsföring och försäljning. I en 

undersökning där 973 mikroföretag analyserades visade sig 40,2 procent av företagen lida av 

problem på området marknadsföring och försäljning. På andra plats kom Human Resource 

Management där 15,3 procent av mikroföretagen ansågs ha problem (Simpson & Taylor, 2002).   

Anledningen till att marknadsföring är ett så dominerande problem för över 40 procent av 

mikroföretagen anses i grund och botten vara en resursfråga. Traditionell marknadsföring är ett 

omfattande område som ställer stora krav på företaget. Det finns inte pengar till att anställa 

experter inom marknadsföring och utan experter görs inte den analys och informationsinsamling 

som ofta ligger till grund för utveckling av strategier och handlingsplaner (Simpson & Taylor, 2002).   

En marknadsanalys och den information som den ger är ett viktigt verktyg för att kunna sälja sin 

produkt. En studie på 150 småföretag i England visade ett tydligt positivt samband mellan 

marknadsanalys och försäljning. Studien visade också att ju mer formell marknadsanalysen var desto 

högre var försäljning och vinst (Simpson & Taylor, 2002).  

Simpson & Taylor (2002) försöker i sin forskning reda ut vilken roll och relevans marknadsföring har 

för olika företag. Det som vi anser vara intressant med deras forskning, och anledningen till att vi 
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valde att beskriva deras modell, är att de har med teorier och strategier som anpassas efter ett 

mikroföretags behov av marknadsföring.  

De anser att graden av marknadsföring ska spegla det individuella företagets behov. Det som är 

avgörande är den marknad där mikroföretaget är verksamt och det är det som bestämmer hur stor 

vikt som bör läggas på marknadsföring. Det ska dock tilläggas att en del av de teorier och strategier 

som Simpson & Taylor (2002) framför som passande för mikroföretag verkar kräva en hel del 

resurser. Resursbrist är som vi nämnt tidigare en av de avgörande faktorerna till varför mikroföretag 

inte anser sig kunna genomföra marknadsföringsaktiviteter. Vi återkommer mer till detta under 

analysen där vi försöker lyfta fram de delar som inte är speciellt resurskrävande. 

Den dynamiska situation ett mikroföretag befinner sig i gör att olika tillvägagångssätt och strategier 

fungerar olika beroende på situation och omständighet. Simpson & Taylor (2002) anser precis som 

Pelham (2000) att marknadsföring är en onödig kostnad för en del mikroföretag. Detta anses vara 

fallet när företaget verkar på en stabil marknad med låg konkurrens. Resurser bör då istället läggas 

på t.ex. produktutveckling eller kostnadsorientering. 

Om företaget däremot är på en dynamisk marknad som förändras ofta eller där hård konkurrens 

råder är marknadsföring viktigt för att kunna konkurrera om marknadsandelar och inte drabbas 

negativt av oförutsedda förändringar. Som vi tog upp under kapitel 3.2 så anser Morris, 

Schindehutte & LaForge (2002) att de flesta mikroföretag verkar på en sådan marknad.  

För att överblicka resultatet och bidra till mikroföretagets marknadsföringssituation har Simpson & 

Taylor (2002) konstruerat en modell som presenteras i modell 1.2 nedan. Den är tänkt att förklara 

och beskriva förhållandet mellan marknadsföringens roll och relevans hos både mikroföretag och 

småföretag. Enligt författarna ska modellen hjälpa företagsledare att välja om marknadsföring 

behövs och i så fall till vilken grad. Modellen urskiljer sig därför från traditionell marknadsföringste-

ori anpassad till större företag där marknadsföring oavsett omgivning ofta beskrivs som nödvändig 

(Kotler 2005). Hur vi anser marknadsföringen sedan ska genomföras, och hur den skiljer sig 

gentemot traditionell marknadsföring, i de mikroföretag där den anses ha hög relevans återkommer 

vi till under analys och slutsats.  

Dimensionen på marknadsföringens roll är beroende av interna faktorer inom företaget och 

dimensionen på marknadsföringens relevans är beroende av externa faktorer inom företagets 

affärsmiljö. Modellen erbjuder en ny typologi när det gäller mikroföretags satsningar på marknadsfö-

ring och den externa affärsmiljön. Den föreslagna modellen ger också ett redskap för att ställa 

diagnos på den rådande situationen och ett val av strategier för att uppnå företagets framtida mål 

(Simpson & Taylor, 2002). 

Modellen arbetades först fram genom en kvalitativ undersökning för att några år senare testas 

genom en kvantitativ studie där den i rapportens resultat beskrivs vara en praktisk och användbar 

teori för mikro, små och medelstora företag (Frecknall-Hughes et al, 2006). 
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Modell 1.3 (”Role and relevance of marketing”, Simpson & Taylor 2002, s372). 

 

3.3.1 Marknadsföringens roll – intern fokus 

Den vertikala axeln är tänkt att visa om marknadsföringens roll inom företaget är hög eller låg. För 

att mäta marknadsföringens roll och veta på vilken plats på den vertikala axeln företag ska 

klassificeras i modellen har Simpson & Taylor (2002) använt sig av följande begrepp i sin forskning:  

* Tid och satsning spenderat på att: 
- Producera affärsplaner 
- Skapa marknadsföringsplan och strategi 
- Utveckla nya produkter eller tjänster 
- Planera marknadsföringskampanjer 
- Producera publicitet och pressreleaser 
- Analysera konkurrenters erbjudanden 
- Utvärdera genomförda 
marknadsföringsplaner och strategier 
- Följa upp resultat av kampanjer 

* Marknadsföringsstruktur inom företaget: 
- Marknadsföringsavdelning 
- Anställda personer inom marknadsföring 
- Marknadsföringsdatabas 
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3.3.2 Marknadsföringens relevans – extern fokus  

Den horisontella axeln är tänkt att visa huruvida relevansen av marknadsföring är hög eller låg. Ett 

företag som t.ex. placerar sig långt till höger på den horisontella axeln anses ha stor behov av 

marknadsföringsåtgärder för att vara ett framgångsrikt företag. För att mäta marknadsföringens roll 

och klassificera in företag i modellen har Simpson & Taylor (2002) använt sig av följande begrepp i 

sin forskning:  

 
* Bedömning av ett företags 
marknad/affärsområde: 
- Garanterad affär 
- Överlevnad mot konkurrens 
- Vikten av att expandera 
- Konkurrens på marknaden 
- Kan inte överleva utan marknadsföring 
- Klarar sig bra utan marknadsföring 
- Mer hjälp behövs med marknadsföring 
- Skarp rivalitet mellan konkurrenter 
- Hot från substitutprodukter eller tjänster 
- Hot från nya inträden på marknaden 

* Ambitionen hos företaget: 
- Behov av att växa 
- Behov av marknadsgenomslag 
- Behov av marknadsandel 
- Behov av nya produkter på marknaden 
- Behov av att differentiera sig 
 
 
 
 
 

3.3.3 Matrisens fyra olika delar 

1. MLO - Marketing Led Organisation 

I en MLO är marknadsföring mycket viktig för företagets framgång och spelar en betydande roll i 

organisationens strategiska styrning. Marknadsföring är ansett som högeffektivt i denna typ av 

organisation då konkurrensen är mycket skarp inom de marknader organisationen är verksam. 

2. MDO - Marketing Dominated Organisation 

I en MDO domineras företagets strategi av marknadsföringsaktiviteter och stora resurser läggs ner 

på att analysera och planera. Strategin är dock inte särskilt användbar med tanke på de marknader 

där företaget är verksamt. Detta är ett obalanserat eller omatchat tillvägagångssätt som förbrukar 

resurser i onödan. 

3. MWO – Marketing Weak Organisation 

I en MWO är företaget i behov av marknadsföringsexpertis och satsning för att behålla sin 

marknadsandel. Marknadsföring är ytterst relevant för företagets överlevnad på lång sikt mot 

existerande konkurrenter, men företaget spenderar lite tid och ansträngning på 

marknadsföringsåtgärder. Ett sådant företag skulle bli klassat som en MWO i modellen och som 

sådan vara felorienterad när det gäller marknadens behov. 

4. MIO – Marketing Independent Organisation 

En MIO liknar en MDO förutom att den inte har blivit belastad med ett omfattande 

marknadsföringsåtagande. Här kan vi se att det finns balans mellan företagets strävanden och 
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affärsmiljöns behov. Rollen som marknadsföringen spelar är mindre och relevansen av 

marknadsföring är mindre på grund av att konkurrensen är liten eller obefintlig. Ett sådant företag 

skulle kunna klassas som ett MIO eftersom det inte är beroende av marknadsföringsstrategier eller 

marknadsföringsinitiativ för att generera försäljningar. 

3.3.4 Rekommenderade strategier för mikroföretag med utgångspunkt i modellen 

Utifrån modellen identifierar Simpson & Taylor (2002) tre huvudsakliga förlopp som beror på 

företagets situation:   

 Utveckla företaget i en eller flera dimensioner 

Här befinner sig ett företag som inser att de antingen satsat för lite på marknadsföring, eller att de 

underskattat vilken grad av marknadsföring som affärsmiljön kräver. Det kan vara att de behöver öka 

engagemanget och spendera mer tid till marknadsföring och således röra sig uppåt i matrisen. T.ex. 

från en MWO till MLO och rollen av marknadsföring inom företaget ökas. Eller att de rör sig längs 

med matrisen, från MDO till MLO, pga. att de bättre uppfattat de externa faktorerna och vill utnyttja 

den roll som marknadsföring spelar.  

 Stanna i samma position 

Här anser företaget att man är på rätt plats i matrisen - marknadsföringens roll och relevans är 

matchad. Företaget är då antingen en MLO eller MIO beroende på omständigheterna.  

 Minska engagemanget från företaget i en eller flera dimensioner 

Det här är en strategi där företaget inser att man satsat för mycket på marknadsföring med tanke på 

vad affärsmiljön kräver. Företaget kan t.ex. försöka att flytta sig från en MDO till en MIO eller en 

MLO till MIO. Det kan t.ex. vara ett företag som satsat på marknadsföring och lyckats få ett stort 

kontrakt på lång sikt med t.ex. en myndighet eller stor organisation.  

För ett mikroföretag anses det finnas tre huvudstrategier för att bli en MLO, den position som anses 

vara mest fördelaktig på lång sikt.  

Strategi A – (MIO till MDO till MLO) 

Det är en strategi som till en början konsumerar mycket resurser. Fördelen är att det ger företaget 

tillfälle att aktivt söka efter möjligheter inom målmarknaden.  

Strategi B – (MIO till MWO till MLO) 

Den marknad där företaget verkar eller vill verka kräver en större roll av marknadsföring från 

företaget. Det engagemang och tid som läggs ner på marknadsföring måste öka för att kunna slå sig 

in på marknaden.  

Strategi C – (MIO till MLO) 

Detta är den normgivande strategin där marknadsföringens roll och relevans matchas på ett bra sätt 

under förflyttningen. Företaget är nära marknaden och känner av de förändringar som sker och 

anpassar marknadsföringen efter marknadens behov. Rent praktiskt beskrivs den här strategin som 
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svår att genomföra även för stora företag med marknadsavdelningar och stora resurser. Den är 

därför inte heller vanligt förekommande hos mikroföretag.  

 

Modell 1.4 (”Role and relevance of marketing”, Simpson & Taylor 2002, s376). 

 

3.4 Marknadsföring för mikroföretag 
Enligt studier är den största skillnaden mellan mikroföretag och större företag främst resurser. Det 

kan handla om finansiella resurser, tid och/eller kunskap inom företaget (Carson et al 2001). Roll och 

relevans modellen ovan hjälper mikroföretag att ta ställning till marknadsföring och utreda vad 

marknaden kräver och vilken kraft företagen bör lägga ner på marknadsföring. Däremot ger den inga 

konkreta exempel på t.ex. hur ett mikroföretag som anses behöva lägga ner resurser på 

marknadsföring ska göra detta. För de mikroföretag som anses ha behov av marknadsföring är det 

viktigt att de resurser som finns tillgängliga används på rätt sätt. Vi har genom vår undersökning 

identifierat en viktig teori på området marknadsföring som vi anser kan användas av mikroföretag 

som inte har stora resurser till förfogande – networking.   

3.4.1 Marknadsföring med hjälp av networking  

Networking beskrivs som en del av relationsmarknadsföring. Gummesson (1998, s16) resonerar om 

networking: ”Nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara. I 

relationerna – i det enkla liksom i det komplexa nätverket – har parterna kontakt. De utför aktiviteter 

och samspelar med varandra. Detta benämns interaktion.”  

Björk et al (2007) tar upp networking som en av mikroföretagens viktigaste faktorer för att göra 

affärer. Det beskrivs som ett billigt sätt för att långsiktigt bygga en position på marknaden. Resursen 

är ägarens förmåga att kunna hantera networking. Kontakterna sker främst med andra företag 

(inklusive konkurrenter) och kunder. Networking handlar om att bygga relationer med dessa 

intressenter för att på så sätt bygga upp sin plats på marknaden. Networking kan indirekt hjälpa till 

att ge möjligheter till fler tekniker att nå marknaden. Som exempel kan nämnas det Lundén & Svens-

son (2005) tar upp om fördelen med att ha en journalist i kontaktnätet. Det öppnar upp möjligheten 

att få till stånd en pressrelease. Pressreleasen anses vara en bra teknik att få gratis marknadsföring 

för sin produkt. Innovativa, nya eller spektakulära produkter anses ha nyhetsvärde och därför vara 

särskilt lämpade för pressreleaser (Lundén & Svensson 2005).  
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 Björk et al (2007) tar också upp vikten av networking för mikroföretag. De beskriver tre olika grader 

av networking: 

Proaktiv networking: Detta är en planerad och systematisk process för att hantera befintliga kontak-

ter och bygga nya relationer. Detta i sin tur leder till en starkare position på marknaden. Att kunna 

hitta rätt forum, att själv kunna bidra med något och att jobba för att behålla kontakter på lång sikt 

är några viktiga faktorer när det gäller proaktivt networking.  

Latent networking: Detta tyder på att en kontakt finns med en intressent men den är inaktiv. Den 

kan dock aktiveras när det behövs.  

Tillfällig networking: Denna typ av networking handlar om ”timing”. Det kan ske vid t.ex. 

leverantörsbyte, företaget är på rätt plats vi rätt tillfälle. 

I rapporten från Carson et al (2001) framkommer också networking som en viktig faktor för 

mikroföretag. De hävdar att samarbete mellan mikroföretag är vanligare än vad som ofta framkom-

mer inom litteraturen. Företagsledare kommunicerar ofta med varandra och utbyter tips och råd. De 

tar upp att mycket av arbetet med networking handlar om att bygga upp tillförlit gentemot kund och 

andra företag och på så sätt få arbetsmöjligheter. Rekommendationer och utbyte av arbeten sägs 

också vara vanligt förkommande inom networking (Carson et al 2001).  

Som ett exempel kan nämnas mässor som är en del av networking och som med fördel kan användas 

av mikroföretag. På en mässa kan företaget t.ex. nå normala kunder, nya presumtiva kunder, nya 

tänkbara leverantörer, konkurrenter och nya internationella kontakter (Lundén & Svensson, 2005).  
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4. Empiri 
Här kommer vi att presentera de data som framkom vid genomförandet av intervjuerna. Vi har valt 
att strukturera den empiriska studien i underrubriker som relaterar till det undersökta 
problemområdet. 

 

4.1 Traditionell marknadsföring 
Begreppet traditionell marknadsföring är ganska brett och vid intervjuerna framkommer en del olika 

synsätt på konceptet. T.ex. likställde två av intervjupersonerna begreppen reklam och marknadsfö-

ring. En av dessa ansåg sig heller inte påverkas av marknadsföring och respondenten var negativ till 

”alla dessa säljtekniker som inhyrda säger ska öka försäljning si å så mycket men som ofta bara är 

massa tomt prat som kostar pengar”.      

Gemensamt för samtliga intervjupersoner var att traditionell marknadsföring uppfattades som 

bestående av många olika begrepp och strategier. Det framställdes som ett stort och komplicerat 

område som krävde mycket kunskap. Det ansågs också som dyrt att genomföra och en respondent 

ansåg att ”nyttan med marknadsföringen inte alltid överväger kostnaden.” Samma person framförde 

att för ett litet företag tror han att det är viktigare att göra kostnadsanalyser och analysera vad 

produktlanseringen kostar än att lägga pengar på marknadsföring.  

Även om inte traditionella begrepp användes av respondenterna visade sig ändå vissa delar av 

traditionell marknadsföring påverka hur intervjupersonerna reagerar vid t.ex. inköp av produkter. 

Det framkom tydligt när en av respondenterna beskrev hur de ansåg att ett produkterbjudande 

skulle se ut för att vara intressant. T.ex. nämndes vikten av att hitta ett behov och kunna leverera 

något som håller vad som är utlovat. Att finnas tillhands efter försäljning för eventuell feedback och 

problemlösning nämndes också som en viktig punkt framförallt när det gällde en ny produkt som de 

inte tidigare använt.  

Andra delar som kan anses innefattas i traditionell marknadsföring och som framkom var t.ex. vikten 

av att kunna erbjuda produkten till ett konkurrenskraftigt pris, förmågan att kunna berätta om 

produkten utan att framstå som ”en jobbig säljare” och att produkten löser det problem som den är 

tänkt att lösa. Intervjupersonerna inom de större organisationerna framförde mer positiva åsikter 

gällande traditionella begrepp och ansåg det vara nödvändigt att ha någon form av traditionell 

marknadsföring med en ”ordnad stuktur”. En av personerna ansåg också att det skulle vara mer 

sannolikt att han köpte produkter eller gjorde affärer med företag som hade ett känt varumärke. 

Anledningen var att han skulle känna förtroende för produkten och att han inte kände att han tog en 

risk, vilket kunde vara fallet vid inköp från ett litet okänt företag. Däremot ansåg de inte att det hade 

någon betydelse om företaget de köpte av var litet så länge de hade positiva erfarenheter genom 

antingen tidigare affärer med företaget eller om personer i dess närhet kunde rekommendera 

företaget. 

4.2 Marknadsföringens roll och relevans 
Marknadsföringens betydelse ansågs av en av respondenterna som beroende på vilken typ av 

företag det gäller. Hon sa t.ex.  
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”En del företag gör vi upp ramavtal med och när de väl finns på vår lista och håller ett 

konkurrenskraftigt pris så behöver de inte särskilt mycket marknadsföring för att påverka oss i alla 

fall. Det kan såklart fungera som ett sätt att göra produkten eller företaget känt för att i början 

påverka oss att ta med dem i urvalet. Men jag tycker nog att det är viktigare att de kan konkurrera 

med priset eftersom vi oftast går efter en strikt ekonomisk ram.”  

En annan respondent framförde en liknande beskrivning: 

”En del företag har vi långtidskontrakt med och när de väl fått in en fot blir de oftast kvar länge och 

så länge de sköter sig på ett bra sätt och inte ligger för högt i pris behöver de inte oroa sig för att 

konkurreras ut eftersom de ofta innebär ganska mycket jobb för oss att byta företag eller leveran-

tör.” 

4.3 Marknadsföring för mikroföretag 
När det gäller vikten av marknadsföring för mikroföretag framkom tydligt att det ansågs viktigt när 

det exempelvis gäller en okänd produkt. Det sades också att det kan vara svårt för en ny produkt att 

slå sig in eftersom små företag inte har samma möjlighet att marknadsföra produkten och göra den 

känd. Det kan leda till att behovet finns men att produkten inte säljer därför att de inte känner till att 

den finns.  

Två av företagen framförde också svårigheterna med att vara ett litet företag och veta hur de ska 

ställa sig till marknadsföring. De sa t.ex. 

 ”Det inte alltid lätt att veta vilken sorts marknadsföring, hur ofta och hur mycket av olika 

marknadsföringstyper som ska användas.”  

”Man vill ju inte kasta pengarna i sjön… det är viktigt att få valuta för pengarna och att de som läggs 

ner på marknadsföring fås igen i ökad försäljning.”  

”Det känns svårt att veta vilken sorts reklam eller annan teknik som ska användas och allt är ju så 

dyrt, det blir oftast att man lägger ner energin och pengarna på andra saker istället.”  

4.3.1 Networking 

Networking beskrivs lite olika av respondenterna och de personer som förekommer inom 

respondenternas nätverk skiljer sig också åt. En del räknar endast upp arbetskamrater och personer 

inom samma företag medan andra nämner allt ifrån konkurrenter och kunder till vänner och familj. 

Sättet de utnyttjar kontakterna skiljer sig också åt men gemensamt är att det genomgående i 

intervjuerna framträder som en viktig aspekt som ofta används och kan inverka på beslutsfattande.   

En av personerna som sa sig ha gjort flera affärer med mikroföretag tog upp några saker han ansåg 

vara fördelaktiga när vi ställde frågor rörande temat networking och mikroföretag.  

Han sa under intervjun t.ex.  

” … både när vi köper in produkter och när vi säljer dem försöker vi alltid utgå från kunden och om en 

ny produkt kommer att märkas och uppskattas av kunden”. Han fortsätter:    

”Vi är i servicebranschen och därför är det viktigt att kunden känner att den får valuta för pengarna, 

det är viktigt att leverantören eller säljaren stävar åt samma håll som oss. Vi vill kunna samarbeta 
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och diskutera fram lösningar tillsammans, det är en av de stora fördelarna att arbeta med små 

företag. De är ofta mer personliga och flexibla än större företag. Det kanske inte klassas som ren 

marknadsföring men ett företag där jag känner någon och vet att vi arbetar på samma sätt och mot 

samma mål så känner jag mig betydlig säkrare när jag gör affärer”.  

– kan den fördelen du ser med att göra affärer med personer inom ditt network, alltså att du 

känner dig tryggare och har kunskap om personen och företaget, motivera att du betalar ett högre 

pris på produkten? (Följdfråga från författare) 

”Till viss del, givetvis får det inte vara några jätteskillnader eftersom vi är hårt styrda av budget och 

jag måste kunna motivera alla inköp. Men jag väger fördelar och nackdelar och visst, ett högre pris 

kan accepteras om jag känner att jag får valuta för pengarna på andra sätt.”  

En annan respondent resonerade såhär när vi under samtalet kom in på kontaktnätets betydelse för 

att göra affärer: 

”Om någon jag känner väl och vet har kunskap inom området rekommenderar en produkt eller ett 

företag väger det tungt när jag tar beslut. Det gör att jag inte behöver undersöka och lägga ner lika 

mycket tid på att kontrollera. Det kan också vara tvärtom givetvis, om ett företag har dåligt rykte 

från pålitliga källor krävs det väldigt mycket för att jag ska göra affärer med dem.”   

4.4 Thermo Steel 
Företagsbeskrivning 

Thermo Steel startade sin verksamhet i början av 2003 med inriktning mot egentillverkade och 

egendesignade stål och plåtprodukter. Deras kärnprodukt är en uppvärmd och som de själva 

uttrycker det ”vandalsäker bänk” som kallas Thermo Steel värmebänk. I företaget arbetar förutom 

en entreprenör även en ekonom på deltid. Entreprenören Martin har många års erfarenhet av 

utveckling av offentliga möbler för inre och yttre miljö. Efter ett långt utvecklingsarbete med många 

olika prototyper stod den första bänken klar i början av 2008. 

Traditionell marknadsföring 

Det framkom under intervjun att Thermo Steel inte har någon formell marknadsföringsplan. Deras 

strategi är mer baserad på egna tankar och analysen av omvärld och kunder kan beskrivas som 

informell. Det kan t.ex. vara informationssamlande i form av ett samtal med en kund, leverantör 

eller konkurrent. Anledningar till varför inte ett mer formellt tillvägagångssätt används beskrivs 

främst vara pga. tidsbrist och den ekonomiska aspekten. Reklam anser de vara dyrt och de vill inte 

lägga ner pengar på det i nuläget. Även analyser om marknader och andra metoder för att bygga upp 

en strategi anses som komplicerade och resurskrävande. Martin säger, ”Marknadsförare är dyra och 

i nuläget känns det inte som vi kan satsa så mycket på det området. Hade vi haft mer pengar och en 

stabil försäljning så kanske vi skulle våga satsa lite pengar på något sådant…” 

Marknadsföringens roll och relevans 

De har inte lagt ner några större resurser på att marknadsföra sig utan den mesta satsningen har rört 

tillverkning och produktutveckling. Det framkommer att rollen av marknadsföring inom företaget är 

väldigt låg. Den tid och satsning gällande olika aktiviteter rörande marknadsföringens roll som tas 
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upp i ”roll och relevans-modellen” är genomgående låg eller obefintlig. Det som har genomförts 

beskrivs vara en viss analys av konkurrens där bl.a. en resa genomfördes för att studera en av 

konkurrenternas värmebänk. De har också deltagit i en kurs i marknadsplanering och strategi. Det 

ledde dock inte till någon formell plan som används i nuläget. Martin säger att han hoppas att hårt 

arbete och engagemang ska ge resultat och att en bra produkt säljer sig själv.  

Någon större försäljning sägs inte ha skett ännu utan det är endast ett fåtal bänkar som sålts. 

Däremot anses bänkarna ha blivit väl mottagna där de satts ut och feedbacken har övervägande 

varit positiv. Detta visar sig också i intervjuerna med de respondenter som har kännedom om var 

bänken sålts.   

Martin berättar också att de har varit nära några större beställningar, bl.a. då resecentrum i 

Sandviken byggdes. Till en början hade de lyckats sälja in ett flertal bänkar när planeringen för 

ombyggnaden gjordes. Men allt eftersom ombyggnaden slutfördes drogs resurserna ner och 

värmebänken valdes bort till förmån för en billigare ”normal” bänk.  

Relevansen av marknadsföring anser de vara ganska hög. De ser att de har ett behov av att 

marknadsföra sig mer för att göra produkten känd. Det säger sig ha intresse att även rikta in sig i fler 

delar av landet och kanske också i övriga norden men att resurserna för att genomföra detta saknas. 

Jan säger, ”Det var t.ex. en av anledningarna till varför vi vände oss till Högskolan för att kanske få 

hjälp eller förslag på olika strategier och marknadsplaner. Vi har kört fast lite när det gäller det 

området och vi ville försöka få fart på försäljningen.” 

Marknadsföring för mikroföretag 

De anser att marknadsföring för mikroföretag är svårt eftersom det ofta kräver resurser som inte 

finns. De anser att mycket av marknadsföringen för mikroföretag består av att själv vara ute och 

försöka visa upp och berätta om sin produkt. Som exempel säger de sig ha besökt en mässa. Martin 

berättar, ”Vi har varit på en mässa där bl.a. representanter från banverket deltog. Vi samtalade om 

bänken och de var intresserade. I slutändan blev det dock ingen affär eftersom de tyckte priset var 

för högt”.  

Martin säger sig ha ganska bra kontakter eftersom han har jobbat länge som egen företagare och 

med produktutveckling. Jan har också en del kontakter inom näringslivet och är mest inriktad på den 

ekonomiska delen. De har dock inget formellt upplägg när det gäller networking utan de sker mer 

spontant och slumpmässigt. De tycker dock att kontakter alltid spelar en viktig roll i affärslivet. 
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5. Analys och slutsats 
 

I det här kapitlet jämför vi det teoretiska ramverket med den information vi har fått fram genom 
empirin. I analysen identifierar vi, enligt oss, centrala teman inom området marknadsföring för 
mikroföretag. Vi framställer också några gemensamma riktlinjer som vi anser kan appliceras 
generellt av mikroföretag intresserade av marknadsföring. Vi avslutar med ett förslag till några 
viktiga delar vi anser bör ingå i en marknadsföringsplan för Thermo Steel.  

 

5.1 Traditionell marknadsföring vs marknadsföring för mikroföretag 
Vi håller till viss del med om kritiken från Carson & Cromie (1990), McCartan-Quinn & Carson (2003) 

och O´Donnel (2004) där de ifrågasätter användandet av traditionell marknadsföring av 

mikroföretag. Marknadsföringsplanen och det innehåll som bl.a. Kotler (2005) presenterar utgår 

ifrån att företaget har en marknadsföringsavdelning eller åtminstone inhyrda konsulter som jobbar 

med marknadsföring. Det framkommer också i empirin att den traditionella marknadsföringen anses 

som komplex och svårarbetad och ingen av respondenterna kan beskriva en formell 

marknadsföringsplan.  

Vi anser dock att den formella strukturen som en marknadsföringsplan har kan vara användbar även 

för mikroföretag. Den borde dock enligt oss justeras och definieras om för att passa ett 

mikroföretags situation. Detta kan tex ske genom att modeller och teorier som finns i en 

marknadsföringsplan koncentreras till att innehålla saker som visat sig vara viktiga och uppnåeliga 

för ett mikroföretag. Som vi kommer ta upp nedan i kapitel 5.2 och 5.3 så har metoder med 

anknytning till relationsmarknadsföring visat sig vara användbara verktyg för mikroföretag i arbetet 

med marknadsföring. Speciellt networking beskrivs i flera rapporter som ett resurssnålt och effektivt 

sätt för mikroföretag att marknadsföra sig. Vi är övertygade om att det även finns fler modeller och 

teorier som är relevanta för många mikroföretag och de kan tillsammans utgöra en, som vi beskrev 

ovan, formellt strukturerad marknadsföringsplan justerad och definierad för att passa mikroföretag.  

Vi anser därför att det skulle vara viktigt att få fram en generell och accepterad definition av 

marknadsföring för mikroföretag där även marknadsföringsplaner tas upp. För tillfället kan vi inte 

hitta någon sådan. Huges, Taylor & Padmore (2006 s 362) tar också upp detta i sin forskning och 

skriver t.ex. ”However, no definition of marketing for small and medium sized enterprises (SME:s) can 

be readily found in the literature.”  

Det finns mycket forskning som visar att marknadsföringen är viktig för de allra flesta mikroföretag 

och många av de aktiviteter som ingår i en marknadsföringsplan beskrivs av många forskare som 

nödvändig för att företaget ska kunna överleva och växa (Carson et al 2001, Simpson & Taylor 2002, 

Frecknall-Hughes et al 2006, Kelliher & Reinl 2009).  

I empirin framkommer också att de respondenter som köper in produkter från mikroföretag 

påverkas av delar som vi anser tillhöra traditionell marknadsföring. T.ex. tas det upp att de hellre gör 

affärer med ett känt företag eftersom det anses minska risktagandet. Vikten av att produkten är 

kundanpassad och att de har någon form av support och service även efter en försäljning tas också 

upp vilket även kan anses höra till traditionell marknadsföring och speciellt delen som berör 

marknadsmixen.  
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Problemet vi finner är att de flesta mikroföretag begränsas resursmässigt och anses inte kunna 

genomföra de olika delarna inom exempelvis en marknadsföringsplan. T.ex. säger en respondent 

under intervjun att det kostar för mycket pengar och ger för lite resultat i kassan. En annan framför 

svårigheten med att veta om och när tid ska läggas ner på marknadsföring och i så fall hur mycket av 

resurserna som ska användas till detta. Möjligen kan en del negativa åsikter som framkom under 

intervjuerna förklaras av att de marknadsföringsaktiviteter som genomförts varit missriktade 

alternativt inte matchade mot marknadens roll och relevans av marknadsföring. Här tror vi modellen 

som Simpson & Taylor (2002) konstruerat kan vara till hjälp genom att fungera som ett verktyg för 

att fastställa om och i vilken grad marknadsföring bör tillämpas.  

5.2 Marknadsföringens roll och relevans 
Vi tycker att modellen kan hjälpa mikroföretag genom att få dem att relatera marknadens behov av 

marknadsföring till de marknadsaktiviteter som företaget genomför eller bör genomföra. Detta 

anser vi vara ett viktig steg som med fördel kan göras tillsammans med en formellt strukturerad 

marknadsföringsplan. Anledningen är att vi tror att det måste ske någon form av nulägesanalys för 

att kunna använda modellen och ta reda på vilken roll och relevans marknadsföring har beträffande 

det unika företagets situation och dess marknad. Detta kan vara svårt för mikroföretag att göra 

själva eftersom många delar av marknadsföringsplanen kräver kunskap inom området 

marknadsföring. Vi anser dock inte att det kräver en hel marknadsföringsavdelning och stora 

resurser. Det kan räcka med att i ett initialt skede hyra in expertis för att kartlägga företagets 

situation i modellen och tillsammans med mikroföretaget organisera en marknadsföringsplan. Det 

tror vi skulle leda till att företagsledarna blir ”tvingade” att på något sätt strukturera tankegångarna 

gällande marknadsföring och förhoppningsvis se det som en kontinuerlig process. Detta tror vi är 

viktigt eftersom det i särklass största problemet som mikroföretag ställs inför är inom området 

marknadsföring och försäljning (Simpson & Taylor 2002). 

En viss kritik vill vi rikta mot att termerna som används för att mäta graden av marknadsföring 

innefattar många traditionella begrepp som är resurskrävande. Till författarnas försvar kan sägas att 

en tanke kan ha varit att modellen även ska kunna användas av större företag. Vi tycker dock att det 

hade varit bättre med en specifik inriktning mot mikroföretag eftersom teorin rörande marknadsfö-

ring för större företag redan är väldigt omfattande. Dessutom saknar vi en del viktiga termer inom 

roll och relevans-modellen som t.ex. internetmarknadsföring och framför allt networking. Vi tror att 

ett företag som arbetar enligt principerna i proaktiv networking skulle kunna påverka företagets 

placering inom modellen. Det mätvärdet saknas i deras ursprungliga begrepp. Hur networking 

används och hur det påverkar faktorer i affärsmiljön beskrivs också i empirin som omfattande.   

5.3 Networking 
I den teori som försöker koppla marknadsföring till mikroföretag framträder networking som en 

viktig aspekt. Björk et al (2007) beskriver exempelvis networking som en av de bästa möjligheterna 

för mikroföretag att göra affärer. Simpson, Taylor & Hughes (2006) skriver att skapandet av network 

och förmågan att utveckla och driva networking innebär en stor möjlighet för mikroföretag att lära 

känna och komma in på en marknad.  

Vi anser också att det är ett bra och resurssparande sätt för mikroföretag att positionera sig på 

marknaden. Vi anser att mikroföretagen genom att anamma en proaktiv networking metod, i stil 
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med den Björk et al (2007) tar upp, skulle kunna skaffa sig konkurrensfördelar mot andra företag 

som förbiser denna möjlighet. 

Det visar sig också vid intervjuerna att networking spelar in och kan påverka ett företags möjlighet 

att sälja. I intervjuerna framkommer det att respondenterna ofta lägger större vikt vid ett 

produkterbjudande om det kommer från en person inom ens network eller via en rekommendation 

av en person inom samma network.   

I intervjuerna visade det sig också att respondenterna lade stor vikt vid rekommendationer från 

personer inom deras kontaktnät. Nöjda kunder sprider positiva rykten till vänner och bekanta vilket 

är en betydelsefull faktor. Det visar dels att det är viktiga att entreprenören har en förmåga att 

bedriva networking, men också att det är viktig att leverera det kunden vill ha eftersom det lägger 

grunden till en positiv ryktesspridning.  

Vi är övertygade om att en bra kännedom om sitt kundsegment och sin marknad, vilket networking 

bistår med, gör att kostnaderna för marknadsföring minskar. En företagare med många år i 

branschen och ett stort kontaktnät har därför redan mycket gratis i form av den kunskap och 

erfarenhet han besitter. Vi tror att Networking kan fungera som en form av marknadsföringskompe-

tens som kan utvecklas och användas som ett betydelsefullt verktyg i ett mikroföretags arbete med 

marknadsföring.  

5.4 Thermo Steel 
Roll och relevans 

Utifrån intervjuerna som gjordes med Thermo Steel kom det fram att fokus på marknadsföring 

knappt fanns. Detta var en följd av framförallt bristande resurser, ett vanligt problem bland 

mikroföretag. Det finns dock mikroföretag som klarar sig utan ett högt internt fokus på 

marknadsföring (Simpson & Taylor, 2002). Simpson och Taylor skriver att de företag som klarar sig 

utan högt internt fokus på marknadsföring är bl.a. de som säljer produkter och tjänster till statligt 

och kommunalt ägda företag med stora kontrakt säkrade på lång tid. Thermo Steel har hittills 

inriktade sig mot den marknaden men har för tillfället inte lyckats få något stort kontrakt. Försälj-

ningen har gått trögt och de har endast lyckats sälja ett fåtal exemplar av sin värmebänk. Vi anser 

därför att de inte kan anses tillhöra de företag som enligt Simpson & Taylor´s modell inte behöver 

engagera sig i marknadsföringsaktiviteter. Thermo Steel placerar sig enligt oss därför i ”Marketing 

Weak Organisation”, och behovet av marknadsföring är mycket viktigt för att överleva på lång sikt. 

De borde istället befinna sig längre upp på den vertikala axeln och närmare en ”Marketing Led 

Organisation”. 
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Modell 1.4 (”role and relevance of marketing” , Simpson & Taylor 2002, s 376). 

Simpson & Taylor anser att strategi B är den mest passande för mikroföretag som behöver förflytta 

sig inom modellen. Strategi C är egentligen teoretiskt den optimala men den beskrivs som 

rersurskrävande och svår att genomföra även för stora företag. Strategi B innebär att företaget ökar 

det engagemang och den tid som läggs ner på marknadsföring (internt fokus) som ett svar på vad 

affärsmiljön kräver (externt fokus). Konkret innebär det bla att en marknadsföringsplan bör 

genomföras.  

Vi anser att Thermo Steel har behov av en formell marknadsföringsplan med innehållet anpassat 

efter deras specifika situation. Vi har valt att lyfta fram några punkter vi anser vara viktiga i en 

tänkbar marknadsföringsplan anpassad till ett mikroföretag som Thermo Steel. 

Vi har i arbetet med marknadsföringsplanen tagit hänsyn till det som framkommit i arbetet gällande 

marknadsföring i mikroföretag. Det som enligt oss framstår som centrala begrepp i ett mikroföretags 

marknadsföring är först och främst att identifiera marknadsföringens roll och relevans. När detta 

genomförts kan sedan det praktiska upplägget ske beroende på vilken nivå och ansträngning som 

krävs.  

5.4.1 Förslag till upplägg på marknadsföringsplan  

Upplägget bygger på den formella marknadsföringsplanen eftersom vi anser att den är ett bra 

verktyg med viktiga delar som även passar för mikroföretag. I litteraturstudien kan vi inte heller 

finna något liknande upplägg som är anpassat specifikt till mikroföretag. Det är därför viktigt att 

innehållet justeras beroende på mikroföretagets situation. Vi är medvetna om att detta kan vara 

komplicerat och tidskrävande eftersom det i litteraturen saknas klara riktlinjer hur arbetet ska gå till. 

Det är också därför vi anser att det krävs mer forskning inom området och klara definitioner om hur 

de olika stegen bör utformas för att passa mikroföretag.   

Vi rekommenderar Thermo Steel att inleda arbetet med en komplett marknadsföringsplan. Nedan 

presenterar vi några punkter vi anser vara viktiga och som förhoppningsvis kan hjälpa Thermo Steel i 

arbetet med en sådan plan. Upplägget följer strukturen i teoriavsnittet 3.1.1. 

Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen visar en bild av Thermo Steels nuvarande marknadssituation och nedan tar vi 

upp några styrkor, svagheter, hot och möjligheter som vi har identifierat:  
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Internt 

Styrkor:   

 Vi anser att Thermo Steel har bra kompetens och erfarenhet när det gäller produktutveck-

ling inom bl.a. utomhusmöbler. De har lyckats få fram en fungerande bänk som har uppskat-

tats där den placerats ut.  

 Vi anser också att Thermo Steel har en bra resurs i Martins och Jans nätverk med bl.a. 

kontakter inom kommun, landsting och näringsliv. Detta var exempelvis en viktig faktor vid 

de försäljningar som genomfördes. 

 En annan styrka är att de har en unik produkt som vi anser har användningsområden i flera 

olika marknadssegment. Detta gör också att de är mindre utsatta för konkurrens i dagsläget. 

Svagheter:   

 En stor nackdel är att produkten är okänd för de allra flesta potentiella användare. T.ex. så 

efterfrågas inte produkten pga. att tänkbara kunder inte känner till den.  Det visar sig också 

under intervjuerna att flertalet tror att kunderna skulle uppskatta produkten bara de visste 

om den. Vi anser att det är en svaghet att de inte säljer till slutanvändarna.  

 En annan svaghet anser vi vara att priset är för högt för deras målmarknad. Deras nuvarande 

målmarknad är kommuner och landsting. Både kommun och landsting har en väldigt stram 

budget och Thermo Steels värmebänk är fyra gånger så dyr som en vanlig parkbänk. I 

intervjun framkommer att den största anledningen till att fler bänkar inte köpts in är pga 

priset. 

Externt 

Möjligheter:  

 Vi anser att Thermo Steel har stora möjligheter att positionera sig på flera marknader bara 

de når ut med produktens användningsområde till potentiella kunder. Vi menar att de kan 

vända svagheten i att produkten är okänd till en möjlighet att komma in på fler marknader 

genom en riktad marknadsföring mot slutanvändarna. Att behovet finns och att bänken 

uppskattas visade sig både i intervjuer och i den respons från kunder och användare av 

bänken där den placerats ut.  

Hot:  

 Att flera företag börjar tillverka och marknadsföra uppvärmda bänkar vilket skulle leda till en 

ökad konkurrenssituation.  

 En lägre betalningsvilja på grund av finanskris. 

 Under intervjuerna nämndes även problemet med den offentliga placeringen av bänken. 

Detta kan locka personer som värmebänken inte är menad för, och detta i sin tur kan ge 

upphov till att bänken förknippas med något negativt. 

 Ett hot som framkom under intervjuerna var problematiken med strömförsörjningen.  

Bänken är beroende av att det finns möjlighet att dra el och koppla in den vilket under några 

intervjuer framkom som problematiskt. Även frågor om drifkostnad och miljöpåverkan 
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nämndes. Vi anser att Thermo Steel måste tydligare framföra kostnader och eventuell 

miljöpåverkan av bänken.  

Målformulering 

Målen bygger på det som framkommer i nulägesbeskrivningen och det är viktigt att de är realistiskt 

formulerade. Nedan presenterar vi några mål som vi anser Thermo Steel bör försöka sträva mot: 

 Breda ut sig geografiskt och till fler målgrupper. Vi anser att målet bör vara att först och 

främst sikta in sig på kommun och regiontäckning.  

 Genomföra en marknadssegmentering där olika potentiella kundgrupper identifieras. Detta 

är viktigt eftersom vi anser att produkten bör lanseras på olika sätt beroende på vilken 

målmarknad som avses.  

 Arbeta mer aktivt med kontaktnätet och på så sätt få idéer till nya målmarknader. Under 

intervjuerna med de företag som haft kontakt med Thermo Steel framkom flera olika förslag 

på marknader där bänken kunde uppskattas. Några exempel som nämndes är inom 

turistanläggningar, äldreboenden, sportarenor och hamnområden. 

 Ta reda på kontaktinformation och mässor som kommer att besökas av de eventuella 

kunderna. Det framkom genom vår empiri att samtliga intervjuade någon gång besökt en 

mässa.    

Marknadsföringsstrategi 

För att få fler potentiella kunder måste Thermo Steel hitta platser där en värmebänk uppskattas. Det 

är också viktigt att få fram information om produkten till rätt områden där ett behov kan tänkas 

finnas. Genom intervjuer framkom turismanläggningar, äldreboenden, sportarenor och hamnområ-

den. Detta anser vi vara direkta målmarknader för Thermo Steel.  

När det gäller marknadsmixen och de fyra p: na anser vi att det finns vissa delar i den traditionella 

teorin som är relevant och användbara även för mikroföretag som Thermo Steel. Det gäller speciellt 

de delar som inte kräver stora resurser.  

Thermo Steel har med hjälp av t.ex. networking skaffat sig konkurrensfördelar på ett resurssnålt sätt.  

För Thermo Steel har networking även inneburit hjälp med produktutvecklingen och detta har hjälpt 

dem att producera en kvalitativ värmebänk med specifika attribut för de olika användningsområ-

dena som finns. 

Enligt Reichheld (1996) kan företaget ta ut ett högre pris än sina konkurrenter om kunden är en del 

av företagets network. Detta beror på att kunden upplever mindre osäkerhet och värdesätter andra 

förmåner än just priset. Det framgår också i den empiriska undersökningen. Flera respondenter 

betonar att ett högre pris kan motiveras av den trygghet och säkerhet som det innebär att affären 

sker inom kontaktnätet. Detta berör speciellt Thermo Steel eftersom deras produkt ansågs som dyr. 

Ett fungerande personligt network ger en ökad trovärdighet och samtliga intervjuobjekt lyssnade 

oftast på råd inom deras network. Om de köpt en bra produkt så hände det att de spred den positiva 

erfarenheten till vänner och bekanta. Ett bra sätt att skapa nya kontakter och utveckla networking är 

via mässor. Samtliga av de intervjuade hade någon gång besökt en arbetsrelaterad mässa.  

Thermo Steel har en snyggt designad hemsida. Detta ger dem en bra täckning och genom den kan 

kunderna få fram viktig information om företaget och produkten.  
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Martin och Jans expertis inom produktområdet och näringslivet, kombinerat med deras personliga 

network, kan ge Thermo Steel en del starka konkurrensmedel som berör de olika delarna i en 

marknadsmix. Modell 1.5 är tänkt att visa hur networking kan fungera som en del i flödet mellan 

marknaden och företagets taktiska delar.   

 

Produkt Plats Påverkan Pris 

Unik design Hög täckning Starka relationer Trygghet>pris 

Kvalitet  Rykten  

Garantier  Mässor  

 

 

 

Modell 1.5 (Egen modell) 

 

 

 

Planer för utförandet 

Vad ska hända? 

Thermo Steel bör öka rollen av marknadsföringen genom t.ex. 

 Deltagande i mässor som berör intressanta målmarknader. Vi har exempelvis hittat mässor 

som bjuder in företagare inom turistbranschen. Ett intressant förslag kan vara skidanlägg-

ningar. T.ex. sa inköpschefen för en skidanläggning att värmebänken kunde vara mycket 

intressant att placera ut där skidåkarna sitter utomhus och dricker sin choklad. Det skulle 

också genomföras en ombyggnation av uteserveringen vid en av skidbackarna och intresse 

för värmebänken kunde finnas.  

 Exponera Thermo Steel mer genom att synas i de sammanhang de vill förknippas med samt 

göra potentiella kunder medvetna om värmebänkens existens och funktion. En kundgrupp 

som säkerligen skulle uppskatta en värmebänk är exempelvis Gavlegårdarnas områden med 

äldreboende. Det framkom i empirin att en populär aktivitet är att vintertid sitta utomhus 

och mata fåglar. En värmebänk skulle säkerligen uppskattas bara de kände till den. En 

påtryckning från användarna hjälper Thermo Steel i sin marknadsföring.  

 Försöka få till stånd en pressrelease i någon tidning. Detta kan ske både lokalt och nationellt. 

Det är dock viktigt att formulera pressreleasen korrekt. Den anser vi ska vara kortfattad, 

utan reklam och betona nyhetsvärdet. Vi anser att Thermo Steels produkt är av nyhetsvärde 

och mycket väl skulle kunna publiceras i någon tidning eller lokal tv sändning.  

 

 

Networking 

Marknad 
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När ska det hända? 

 Marknadsföringens roll bör omedelbart ökas på de områden som anses vara intressanta. Det 

har gått ett antal år sedan lanseringen av bänken och försäljningen har ännu inte tagit fart. 

Ett förslag på att komma vidare kan vara att besöka några av de mässor som ligger inom 

intresseområdet. Ett exempel är Nordbyggs mässa i Stockholm som går av stapeln i mars. 

Arrangören av mässan skriver: ”Det är uppenbart att många fastighetsägare, byggherrar och 

entreprenörer nu förbereder sig för nya offensiva satsningar med tanke på alla hoppfulla 

signaler”. En värmebänk kan vara intressant för fastighetsägare för att kunna erbjuda något 

extra till sina hyresgäster.  

 En pressrelease handlar mycket om timing och ett bra tillfälle beskrivs enligt Lundén & 

Svensson (2005) vara tidigt på morgonen och dirigerad till nyhetschefen. Söndagar och 

måndagar anser de vara de bästa dagarna eftersom det normalt är mindre ”trängsel” bland 

nyheterna då. Specifikt gällande värmebänken så borde ett bra tillfälle exempelvis vara vid 

kallt väder. Vid skrivande stund har exempelvis nyheter relaterade till väder och kyla stort 

utrymme i pressen.  

Implementering, uppföljning och kontroll 

Det är viktigt för Thermo Steel att bevaka omgivningen för att kunna identifiera en förändring av 

marknaden. Vid uppföljning och kontroll kan de aktiviteter som genomförts utvärderas så att 

strategin fortfarande är relevant. Här kan också upptäckas om marknadsföringens roll och relevans 

ändras och i så fall hur Thermo Steel ska anpassa sig till detta.  

När en strategi implementeras måste omgivningen samtidigt observeras eftersom denna anses vara 

under ständig förändring. Uppföljning och kontroll av strategins relevans till omgivningen och 

målens eventuella framsteg behöver kontinuerligt mätas. Efter ett tag kommer marknaden att 

ändras och det är inte säkert att strategin fortfarande är lika aktuell. 

Aktiviteterna ovan beskrivs ofta i traditionell marknadsföring som en omfattande uppgift där olika 

avdelningar inom ett företag koordinerar och sammanställer information för att ge cheferna 

beslutsunderlag. För att anpassa detta till mikroföretag så menar vi att en del av implementering, 

uppföljning och kontroll kan genomföras med hjälp av den information som  networking ger. Tex 

framkommer i teori och empirin att networking är ett resurssnålt sätt för att skaffa sig kunskap och 

information om kunder, konkurrenter och andra delar av marknaden. Detta är viktig information för 

att identifiera eventuella förändringar av marknaden och således central i en implementering, 

uppföljning och kontroll.  
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6. Avslutande sammanfattning 
 

I avslutningen gör vi en sammanfattande diskussion där vi kopplar vårt syfte till de resultat som 
framkommit i arbetet. Sist i kapitlet presenterar vi förslag till fortsatta studier.  

 

Traditionell marknadsföring är ett stort och komplext område. Vi håller till viss del med om kritiken 

gällande traditionell marknadsföring och mikroföretag. Många delar är anpassade till stora 

organisationer med olika avdelningar. Stora resurser är också något som krävs för att genomföra 

många av de teorier och modeller som återfinns i traditionell litteratur om marknadsföring. Det är 

mycket troligt att marknadsföring och försäljning därför är ett av de största problemen mikroföretag 

ställs inför.  

Vi anser dock att vissa delar inom traditionell marknadsföring är användbara för mikroföretag. T.ex. 

är den traditionella marknadsföringsplanen ett bra verktyg för att öka mikroföretags medvetande 

gällande marknadsföring. Den innehåller dock flera delar som är inriktade mot större företag vilket 

också har kritiserats i tidigare forskning. Dessa delar bör utredas och anpassas till mikroföretagets 

situation. Vi anser att en generell definition av marknadsföring för mikroföretag skulle underlätta för 

både mikroföretag och verksamma inom marknadsföringsområdet. 

Vi tycker att modellen som behandlar marknadsföringens roll och relevans (modell 1.3;1.4 ”role and 

relevance of marketing”) kan hjälpa mikroföretag genom att få dem att relatera marknadens behov 

av marknadsföring till de marknadsaktiviteter som företaget genomför eller bör genomföra. Det är 

viktigt eftersom mikroföretag har begränsade resurser och för att utnyttja dessa på ett bra sätt 

måste marknadsföringen matchas med marknadens behov. Den ger också tänkbara strategier som 

visar vad som krävs för att nå rätt position inom modellen.  

Det vi finner i vår undersökning gällande marknadsföring för mikroföretag är att många företag inte 

medvetet använder sig av någon speciell strategi inom marknadsföring. Det saknas ofta formella 

marknadsföringsplaner och kännedomen om marknadsföringsbegrepp är låg. En lösning som 

framträder och som kan anses som en viktig marknadsföringsteknik som både är effektiv och 

resurssnål för mikroföretag är networking. Det beskrivs som en av de bästa möjligheterna för 

mikroföretag att göra affärer. En företagare med många år i branschen och ett stort kontaktnät har 

redan mycket gratis i form av den kunskap och erfarenhet han besitter. Networking blir därför en 

form av marknadsföringskompetens som kan utvecklas och användas som ett betydelsefullt verktyg i 

ett mikroföretags arbete med marknadsföring. 

För Thermo Steels del anser vi oss ha identifierat några viktiga punkter som kan ingå i en 

marknadsföringsplan. En viktig aspekt som genomsyrar flera delar i marknadsföringsplanen är 

networking. Den anser vi skulle kunna utgöra en bas för den grundläggande strategin och kontakten 

med marknaden. Vi anser också att Thermo Steels roll av marknadsföring bör ökas i enlighet med roll 

och relevansmodellen. Exempel på aktiviteter som omedelbart kan påbörjas är deltagande i mässor 

och arbete med att få till en pressrelease. 
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Vi tycker också det är intressant att nämna att det under intervjuerna framkommer en del negativa 

åsikter när ordet marknadsföring används. Vårt intryck efter arbetet med litteraturstudien och 

empirin är att marknadsföring ofta associeras med negativa aspekter som tex att det är krångligt, 

bara består av jobbig reklam, påstridiga säljare och/eller konsulter som säljer in teorier som inte 

fungerar i praktiken.  Däremot får vi positiv respons och en hel del kreativa åsikter och synpunkter 

när vi diskuterar kommunikation, relationer och networking. Delar som faktiskt ingår i begreppet 

marknadsföring. Detta kan vara intressant att föra med sig till kommande studier där forskaren bör 

överväga hur ordet marknadsföring bör användas i eventuella intervjuer. 

En annan sak vi reagerar över är att det alltid i intervjuerna i samband med samtal om 

marknadsföring tas upp att det anses vara dyrt. Vi håller med om att det i ett initialt skede kan 

belasta resurserna mycket men det är också viktigt att se vad man får för pengarna. Marknadsföring 

tror vi kan vara vinstgivande på lång sikt och att nyttan av de resurser som läggs ner på 

marknadsföring ibland underskattats på grund av ett för kortsiktigt tänkande. Detta menar vi är 

fallet när det gäller Thermo Steel. De säljer en innovativ produkt som inte är känd hos allmänheten. 

Deras situation kompliceras ytterligare i och med att deras kunder inte är de som använder bänken. 

Vi tror Thermo Steel kan ha stor hjälp av att göra produkten mer känd hos de tilltänkta användarna 

eftersom de kan utöva påtryckning på de företag som har möjlighet att köpa in värmebänken. Om 

tex några skidanläggningar i sälen erbjuder sina gäster uteservering med uppvärmda bänkar tror vi 

det kan sprida sig också till övriga skidanläggningar både i Sverige men även i övriga norden. En ökad 

satsning på marknadsföring i ett initialt skede behöver därför inte alls visa sig vara särskilt dyr på 

lång sikt.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning  
Vi anser att det saknas en definition av marknadsföring för mikroföretag. Området är stort och 

komplext och det finns ingen litteratur på ämnet som specifikt går in på mikroföretags situation när 

det gäller marknadsföring. Vi anser därför att all forskning som hjälper till att fylla detta gap är 

välkommen.  

Vi tycker att det skulle vara intressant om det genomfördes en studie där man undersöker hur väl en 

modell för att arbeta med en marknadsföringsplan fungerar på ett specifikt mikroföretag. Granska 

hur modellen fungerar för informationsinsamling, planering, kommunikation, beslut etc. På så sätt 

tror vi att forskarna, förutom att skapa en komplett marknadsföringsplan till ett mikroföretag, även 

hjälper till att bygga upp de teorier och modeller specifikt anpassade till mikroföretags 

marknadsföringssituation som i dagsläget saknas. Vi vill dock poängtera att en sådan uppsats bör 

lägga tonvikten på att analysera och diskutera de problem och möjligheter som uppstår under arbe-

tets gång. Att bara göra en marknadsföringsplan och fylla den med innehåll, utan att reflektera över 

arbetet, tillför lite till det företagsekonomiska ämnet.  
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Intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes under perioden 2009-11-26 till 2009-12-15 med följande 

organisationer: 

Gavlegardarna AB 

Gävle kommun 

Landstinget i Gävleborg 

Skistar AB 

Thermo Steel 

X-trafik 

Studentuppsats 

Goreta, A (2007). Internredovisning och beslut. Kandidatuppsats. Managementhögskolan Blekinge. 
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8. Bilagor 
 

Teman som vi utgick ifrån under intervjusamtalet:  

Del 1, inledning 

 Företagsbeskrivning, verksamhetsområdet, arbetsuppgifter, inköpsprocess, beslutande. 

Del 2, traditionell marknadsföring 

 Marknadsföringsbegrepp, formella planer, komplexitet, resurser. 

Del 3, mikroföretag och marknadsföring 

 Kontakter/erfarenheter med mikroföretag, networking/kontaktnät, ryktesspridning, utbyte 

av rekommendationer/tips, entreprenörer. 

Del 4, marknadsföringens roll  

 Marknadsavdelning, marknadsföringsplan, formell/informell, struktur, databaser 

 Tid och engagemang inom marknadsföring (Strategier, planer, analyser, konkurrenter, 

marknad, kampanjer, utvärdering och kontroll, marknadsföringsbudget) 

 Prissättning, produktlansering i relation till marknadsanalys 

Del 5, marknadsföringens relevans 

 Stabil/ostabil marknad, garanterade långtidskontrakt 

 Konkurrens, fördelar/nackdelar 

 Nuvarande situation, åsikter om marknadsföringens betydelse 

 Framtida mål, tillväxt, utveckling, marknader 

Del 6, Thermo Steel 

 Tidigare kontakt/networking, produkt, pris, entreprenör, behov, rekommendationer, 

feedback.  

 


