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Sammanfattning 
Många framgångsrika e-tjänsteföretag har startats utan riskkapital. Entreprenören väljer i det 
fallet att begränsa sin budget mot att kunna behålla en mycket hög grad av självbestämmande. 
Detta skapar givetvis en begränsning för företagens marknadsföring och tvingar fram en 
kostnadsmedvetenhet som annars ibland saknats inom dotcom-branschen, särskilt före 
bubblan. 
 
I uppsatsen har vi genomfört en multipel fallstudie på tre tjänsteföretag endast verksamma på 
Internet som samtliga är entreprenörsledda och startade efter år 2000 med mindre eget kapital 
än en halv miljon kronor. Samtliga företagen visar vinst. Syftet var att undersöka hur 
marknadsföringen har utförts och framförallt vilken roll relationsmarknadsföring spelat.   
 
Undersökningen visar att relationer spelar en essentiell roll inom dessa företag och att 
marknadsföring kan bedrivas i princip kostnadsfritt. Detta kräver en hög grad av engagemang 
från entreprenörens sida. Entreprenörens förmåga att skapa relationer med andra företag med 
intresse i samma kunder bedöms vara av stor vikt. Företagets förmåga att interagera med sin 
kunder är dock av varierande vikt beroende på tjänstens art. I de fall företaget har en 
högengagerande tjänst som används ofta eller under en längre period bedömer vi det vara 
viktigt att företaget också engagerar sig i sina kunder och ger dem möjlighet att känna 
delaktighet. Att utbilda sina kunder, ha möjlighet till enkel tvåvägskommunikation och visa 
stort engagemang och trovärdighet kan skapa långsiktiga relationer till kunderna vilket 
underlättar framtida marknadsbearbetning. Däremot kan relationsmarknadsföring vara ett för 
kostsamt alternativ om tjänsten är en sällantjänst med låga krav på interaktion från företagets 
sida.  
 
Detta är fallet med ett av de undersökta företagen vars tjänst syftar till att underlätta för 
hyresrättsinnehavare att byta boenden med varandra. Tjänsten ska då i första hand underlätta 
för kunderna att interagera med varandra varvid företagets roll blir att verka utan att synas. De 
andra två företagen har tjänsten som är mer engagerande från kundernas sida, den ena sajten 
ger råd och tips om att bygga och renovera hus och den andra är en spelsajt. För speciellt 
dessa två ser vi att relationsmarknadsföring spelar en essentiell roll. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Internets barndom 

Internet skapades i slutet av 60-talet som ett projekt mellan olika universitet. Det första 
nätverket kallades ARPANET, och följdes av ett antal vidareutvecklade nät. Sedan World 
Wide Web skapades 1989 av Tim Berners-Lee och CERN, världens största 
forskningscentrum för partikelfysiker (cern.ch), har utvecklingen skett i rasande takt. De 
första åren kännetecknades verksamheten av att det fanns relativt få användare med en 
generellt hög kunskapsnivå. Från början skapades WWW för att CERN:s forskare skulle 
kunna hålla kontakt över världen och för att de skulle kunna hyperlänka mellan sina sidor. Att 
koppla upp sig själv eller sitt företag mot Internet var mycket kostsamt och därför följaktligen 
vanligast bland större företag och universitet. De större företagen nyttjade ofta systemet för att 
kunna hålla kontakt med sina olika avdelningar världen över och sina underleverantörer, som 
tvingades in i ett dyrt system för att kunna bibehålla sina kunder. 1995 hade WWW gått om 
ftp som den största trafikkällan på Internet (www.zakon.org). 
 
Allt eftersom tekniken utvecklades och datorer blev billigare ökade också möjligheten för 
privatpersoner att koppla upp sig. En viktig beståndsdel i detta var också att operativsystemen 
för persondatorer förändrades i och med Microsofts framgång med Windows 3.1, som kom 
1992. Datormusen introducerades i Windows vilket förenklade användandet kraftigt, då en 
tryckning på en ikon kunde motsvara ett kommando i MS-Dos. Samtidigt blev också multi-
tasking möjligt, att ha flera program arbetandes sida vid sida istället för att behöva stänga ner 
ett program för att kunna starta ett nytt (computerhope.com). I och med dessa nyheter blev det 
lättare för personer utan utbildning inom datorer att hantera grundläggande programvaror som 
ordbehandling och kalkylprogram. Microsoft Explorer kom senare också att gå om Netscapes 
Mosaic som den mest använda webb-läsaren. 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Dot-com fenomenet 

Under hela tiden som Internet utvecklades ökade uppkopplingshastigheten successivt. Den 
kom dock att öka radikalt från slutet av 1990-talet med införandet av nya tekniker för 
överföring som bredband och överföring via kabelnätet. I vissa länder, som Sverige, hjälpte 
samhället till genom att bekosta stora delar av nätutbredningen och lagstifta om olika mål för 
uppkopplingsgrad (Stephen Chen, 2005). I slutet av 90-talet var så pass många privatpersoner 
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uppkopplade (29 700 000 IP-adresser 1998, zakon.org) att det blev intressant för företag att 
bedriva handel med dessa över Internet. En fantastisk framtidsvision målades upp av 
pionjärerna där större delen av all handel inom ett antal år skulle ske över Internet. 
 
Entreprenöriella företag som Yahoo, Google, Ebay och Amazon startades samtidigt som 
fildelningsnätverk tillsammans med den högre uppkopplingshastigheten gjorde att 
privatpersoner kunde dela ut musik och film till varandra. De första stora inom detta var 
Napster och Kazaa. Detta orsakade stora rättstvister då lagstiftningen kring upphovsrätt inte 
hade hunnit uppdateras till att gälla Internet, vilket orsakade osäkerhet. 
 
Dessa renodlat virtuella företag skulle måla upp en bild av en snabbt föränderlig verklighet 
där de skulle slå ut sina fysiska konkurrenter och etablera sig själva som den nya standarden. I 
Sverige uppstod en Internethype med företag som Icon Medialab, Framfab och Spray i 
spetsen, och mängder av mindre företag startades för att profitera på den nya marknaden. En 
del av dessa var renodlade IT-företag med konsulter som hjälpte företag från ”den gamla 
ekonomin” att bygga webbapplikationer, andra var handelsföretag som hoppades att kunna 
konkurrera med lägre priser genom lägre kostnader då personalkostnad, lokalkostnad och 
liknande blir avsevärt lägre för ett företag utan fysiska butiker. Många traditionella 
riskkapitalister investerade avsevärda belopp i de nya företagen som på så sätt kunde 
finansiera en hög expansionstakt. Under slutet av nittiotalet byggdes en bubbla upp där 
företagen värderades enormt högt. Framfabs börsvärde var som högst 30 miljarder. Detta kan 
slås ut på de cirka 1 000 konsulter de hade, som då värderas till 30 miljoner styck. Det är i sig 
en orimlig summa, då konsulterna inte kunde debitera en tillnärmelsevis så hög summa. 
Slutligen briserade bubblan under år 2000, med start då BOO.com likviderades i maj.  
Börsvärdet för många av företagen i princip raderades och de genomgick ett veritabelt 
stålbad, där de nya entreprenörerna blev tvungna att släppa makten till traditionella 
företagsrådgivare. Innan dess var det vanligt att entreprenören höll fast vid sitt företag trots att 
de växt till en försvarlig storlek och enligt belackarna var i behov av en mer traditionell och 
erfaren företagsledning. 
 
Många av de överlevande företagen var de som redan från början hade accepterat en mindre 
kostnadskostym och försökt växa med egna medel. Dessa var givetvis då mindre beroende av 
de kapitaltillskott som hållit de större företagen under armarna och hade skapat sig förmågan 
att överleva på egen hand. På grund av detta var de dock inte lika allmänt kända då de inte 
blivit föremål för så mycket uppmärksamhet som de börsintroducerade företagen. Detta är 
samtidigt rekommendationen från många entreprenörer och forskare, att med alla medel 
försöka undvika större mängder riskkapital för att på så sätt själv behålla makten över sitt 
företag samtidigt som ägaren kan utveckla det i ett tempo som passar marknadens 
förutsättningar bättre (37signals.com, paulgraham.com, Godin 2005). En faktor som det talas 
mycket om efter kraschen är att många av entreprenörerna blev för giriga. Även om de kunde 
sjösätta sitt företag för en mindre kostnad genom att utnyttja olika nätverkstjänster (Normann 
2001, Godin 2005) som serverparker, konsulter inom programmering, design och support och 
liknande samt förlägga sin verksamhet till mindre kostsamma områden valde de istället att ta 
in enorma mängder riskkapital, vilket spädde ut deras egen ägarandel men gav dem 
möjligheten att sälja delar av sina aktier över börsen och därigenom säkra delar av sina 
tillgångar. Samtidigt gjorde kapitaltillskotten att de nya företagen kunde spendera stora 
pengar på att hyra kontor runt Stureplan med Sveriges högsta kontorshyror och att hellre 
anställa en för mycket än en för lite. En annan stor kostnadspost var marknadsföring, nya 
produkter lanserades genom stora event och med hjälp av dyra reklamkampanjer nyttjandes 
alla medier som stod till bud. Då de flesta av entreprenörerna saknade erfarenhet från att driva 
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större företag hade de inte vana att hantera begränsade budgetar. Istället gjorde de nya 
finansieringsrundor med emissioner som ytterligare spädde ut deras aktieägande. 
 

1.2.2 Efter bubblan 

1.2.2.1 Privat användande av Internet 

 
Internet har idag en stor roll i kommunikationsstrukturen. Levnadssättet i många länder har 
förändrats av att kommunikation kan skötas via datorer. E-mail och instant message-program 
som MSN används av en majoritet i I-länderna. 92% använder e-mail, 74% använder instant 
message och 84% surfar för skojs skull (Chen, 2005, s84). Internet har blivit en mötesplats 
där människor kan socialisera och träffa nya vänner genom communities eller 
”fönstershoppa” på ett sätt som inte var möjligt för tio år sedan. Olika sajter erbjuder tjänster 
med utvärderingar av produkter där flera företags produkter samsas på en sida så att en 
potentiell kund kan få en översikt av marknaden. På så sätt har konsumtionsmönstret kommit 
att förändras genom att en ny arena har skapats. Dock är fortfarande handeln i fysiska butiker 
mycket större än den Internetbaserade. Det område som istället förändrats mest är 
tjänstesektorn. Ett exempel på detta är bankväsendet. 5 837 000 privatpersoner använde 
Internetbanker 2005 (bankforeningen.se), vilket ungefär motsvarar en tredubbling sedan år 
2000 och, framförallt, en väsentlig skillnad mot de 13 700 kunder som fanns 1996. Detta i sin 
tur kan medföra att privatpersoner vänjer sig vid att använda tjänster på nätet, framför allt när 
dessa är gratis. Betalning tas istället ut på andra sätt, för bankerna handlar det om 
personalbesparingar, minskad kontanthantering och liknande. Bankerna är ett tecken på att 
tjänstehantering kan bli stort på nätet. Gratistjänster har fördelen att kunden inte känner sig 
utsatt för någon risk när de nyttjar denna, till skillnad vi köp på nätet, då risken uppkommer 
att varan inte levereras, är felaktig eller liknande (Schlosser et al, Journal of Marketing april 
2006, s133-148). Det finns fler områden där tjänster på Internet har gått om alternativen som 
är offline. Nummerupplysning och liknande har raskt förflyttats till nätet, där sajter som 
hitta.se, eniro.se och gulasidorna.se ger snabba svar gratis till skillnad från de relativt dyra 
offlinealternativen  via telefon. Ett annat är bostadssökande, där 70-80% av bostadsköparna 
idag hittar sin lägenhet på Hemnet eller Bovision istället för i tidningarnas annonsbilagor 
(Grönlund, Kilander & Stenman, 2005) Annonsbilagorna fungerar istället som skyltfönster för 
mäklarna för att hitta nya säljare (Biörnstad & Ratilainen, 2004, s22). Utvecklingen har visat 
att informationsinhämtning och kommunikation via nätet är de största trafikdrivarna. De 
största sajterna i Sverige sett till besökarantal är Aftonbladet, MSN och Lunarstorm 
(resoner.nu). Det finns flera tjänstesajter på topp tio-listan, medan det först på 28:e plats 
kommer en e-handelssajt, CDON.  
 

1.2.2.2 Intervju projektledare Anders Abrahamsson  

 
För att öka vår förståelse för hur små entreprenöriella företag arbetar intervjuade vi 
projektledare Anders Abrahamsson på Drivkraft Värend, ansvarig för entreprenörutbildning. 



 4 

Drivkraft Värend är ett utbildningsföretag som bland annat ger en ettårig 
entreprenörskapsutbildning. Där får studenterna starta och driva sitt företag parallellt med att 
de får utbildning inom olika ekonomiområden. 
 
De punkter Anders Abrahamsson anser kännetecknar marknadsföringen för entreprenörer vid 
Drivkrafts utbildning är: 
 

• Vid uppstarten försöker de flesta finna samarbetspartners. Anders Abrahamsson 
rekommenderar speciellt Richard Normanns bok ”När kartan förändrar 
affärslandskapet” som är en del av kurslitteraturen för de studenter som går 
utbildningen. Han anser framförallt att bokens delar om värdeskapande nätverk är bra. 
Med hjälp av samarbetspartners försöker företagarna sedan nå ut till sin målgrupp och 
skapa uppmärksamhet. Detta är den största insatsen som görs för marknadsföringen. 

• De undviker i hög grad att annonsera sina produkter, varken på Internet med banners 
eller i andra former utanför Internet. En möjlighet som dock diskuteras är att byta 
banners och länkar med samarbetspartners för att undvika kostnaden för annonsering.. 

• Det läggs ingen större tid på strategier för varumärkesuppbyggnad och liknande. 
• Mediabyråer är totalt frånvarande och reklambyråer näst intill detsamma. De flesta 

försöker utforma reklam och strategier (i den mån det alls görs) efter förmåga eller 
genom hjälp av andra i nätverket. 

 
En stor vikt är lagd på nätverksbyggande. Företagen letar allt från sponsorer till 
samarbetspartners. PR är en annan funktion som rekommenderas, både för att kunna användas 
som gratisreklam i tidningar och för att senare länka på hemsidan för att öka företagets 
trovärdighet. Ett företag som kan visa på att ett antal olika publikationer har skrivit om det 
vinner kanske lättare presumtiva kunders förtroende genom att de verkar erkända av andra, 
Abrahamsson tar som exempel jobbet.se. Det är också ett billigt sätt att skapa kännedom om 
att varumärket finns. Problemet med just virtuella företag är att de inte har några tydliga 
skyltfönster som folk går förbi och som skapar kännedom om att det finns ett nytt företag. 
Eller som 37signals uttrycker det i ”Getting Real, the smarter, faster, easier way to build a 
successful web application” (2006, s132) : If an app launches in a forest and there’s no one 
there to use it, does it make a noise?”. En genial idé är ändå meningslös om ingen känner till 
den, kunder kan inte köpa det de inte känner till. 
 

1.2.2.3 Företagen efter bubblan 

 
Flera av dessa mindre entreprenöriella företag som lyckades väl på marknaden har på senare 
tid blivit uppköpta. Deras ägare har med andra ord lyckats förvalta sitt företag så att de dels 
blivit vinstdrivande och dels lyckats göra en lyckad exit (Affärsvärlden, 060215). Genom 
olika marknadsföringsmetoder har de fått ut sina produkter utan för höga kostnader medan de 
kunnat rikta in sig på att låta företagen växa organiskt. Kundbaserna har successivt ökat, och 
kanske har de gynnats just av sin litenhet vilken skyddat dem från att ådra sig uppmärksamhet 
från större befintliga aktörer. Genom att inte använda sig av traditionella 
marknadsföringsmetoder som TV, radio och tidningar utan istället synas på rätt sätt på 
Internet har de kunnat attrahera kunder till en lägre kostnad. Med hjälp av nya programvaror 
som Addtracker har de kunnat följa sina kunders väg genom hemsidan och kontinuerligt 
kunnat förbättra denna. En annan fördel med att växa långsamt är att kunna ha tid att sköta 
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Customer Relationship Management. Det blir lättare för den enskilde kunden att få sin röst 
hörd och genomdriva förändringar då ett mindre företag har en naturligt plattare organisation. 
 
Många av de företag som lyckats på Internet på senare tid är inriktade på att leverera en tjänst 
eller upplevelse till kunden istället för att sälja produkter. En anledning kan vara att ett stort 
hinder som visat sig vid handel med varor över Internet är att få kunder att lita på att företaget 
kommer att leverera den önskade produkten (Schlosser et al, Journal of Marketing april 2006) 
och sköta sina åtaganden i övrigt. Ett företag som har en fysisk närvaro, som exempelvis 
Hennes & Mauritz har lättare att få kunder att lita på att de även kan leverera varor över 
Internet, medan ett nystartat virtuellt företag kan få problem med trovärdigheten. Om de sedan 
säljer samma produkter som andra fysiska företag kommer kunden väga risken att bli lurad på 
sitt köp, leveranstiden och returmöjlighet vid missnöje mot den eventuella ekonomiska vinst 
som uppstår genom att beställa hos den nya aktören (Schlosser et al, Journal of Marketing 
April 2006). Många varor ger möjligen inte en tillräckligt hög riskpremie för att motivera 
köparen att genomföra en beställning. 
 
Istället har tjänster som utförs direkt på Internet blivit vanligare, där dessutom många av dem 
är kostnadsfria vilka minimerar den upplevda risken för konsumenten. De får istället intäkter 
genom att sälja reklamutrymme på sina hemsidor eller genom att ta betalt av företag för att 
rangordna dem fördelaktigare i träfflistan när personer söker inom en viss bransch. Exempel 
på gratistjänster är tidigare nämnda Bovision.se och Hemnet.se där i princip samtliga Sveriges 
fastighetsmäklare visar objekten som saluförs. Kunden får möjlighet att enkelt titta på vilka 
objekt som finns, när visning ska hållas och vad utgångspriset är. Sajtägaren tar betalt av 
mäklarna för att visa objekten samt för reklamutrymmet på sidan. Genom att sajten är gratis 
för besökaren får de en hög besöksfrekvens och kan därmed ta mer betalt för reklamplatsen. 
 
De svenska tjänstesajter som sannolikt omsätter mest idag är dock betaltjänster. Företagen 
skiljer sig dock åt i vilken typ av tjänster de säljer. Blocket.se är en sajt där privatpersoner kan 
köpa och sälja varor till varandra. Den är nordens tredje mest besökta sajt (resoner.nu) med 
2 410 784 unika besökare vecka 13 år 2006. Samtidigt hade de 354 910 annonser. Blocket.se 
blev uppköpta Aftonbladet under 2004 och dess grundare fick i runda tal 180 miljoner för sina 
aktier (Affärsvärlden, 060215). En tredje typ av tjänster är speltjänster. Framförallt nätpoker 
har växt fram som en stor del av i alla fall den svenska Internethandeln. Även staten vill nu ha 
en del av kakan och Svenska Spel startade nätpoker förste april 2005. Deras mål är att ta 25% 
av marknaden i Sverige (svenskaspel.se, 060511). Den svenska nätpokermarknaden omsätter 
cirka 10 miljarder kronor per år med en vinst på ungefär en miljard om året (pokerpuls.se). 
Inom pokerbranschen finns flera exempel på företag som utan hjälp av riskkapitalister har 
lyckats nå en bred kundgrupp. Ytterligare en skillnad mellan pokerföretagen som blivit 
omskrivna och högt värderade och de gamla e-handelföretagen före bubblan är att 
pokerföretagen i gemen går med vinst. Flera av företagen har blivit uppköpta de senaste två 
åren allt eftersom marknaden konsolideras. Exempel på uppköp är Multipoker, som tros vara 
startat av ett par Skarabor  såldes för 120 miljoner till brittiska Partygaming (di.se, 051116), 
att de tre grundarna av Betsson fick 65 miljoner var i cherryaktier (som sedan har dubblats i 
värde under inlåsningsperioden) och att Anders Ström som grundade Unibet börsnoterade 
bolaget 2004 trots stora utförsäljningar har kvar aktier till ett värde av cirka en miljard 
(Affärsvärlden, 060215). Det största uppköpet står dock österrikiska Betandwin för som köpte 
uppsalaföretaget Ongame. Ongame grundades 1999 av studenterna Oscar Hörnell med familj 
och Claes Lidell, som fick 2,4 miljarder respektive 1,3 miljarder kronor för sina andelar 
(Affärsvärlden, 060215). Genom att växa långsamt och se till att vara vinstdrivande kunde de 
finansiera större delen av sitt företag själva.  Det finns dessutom ytterligare flera svenska 
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pokerföretag som tackat nej till både uppköp och börsnoteringar. Expekt är det bästa exemplet 
på detta, där de två huvudägarna Conny Gesar och Christian Haubt äger 99,2% av aktierna. 
Bolaget omsätter sannolikt i närheten av 30 miljarder 2006, men då det har visat vinst och 
siffror pekar uppåt konstant ser de ingen anledning till att sälja. Haupt uppger att han kör en 
Volvo från 1998 och bor i en etta på Kungsholmen, så kapitalbehovet är inte stort. En 
kommentar från Haupt på påståendet att de inte får lika bra betalt för företaget om de säljer 
när utvecklingen börjat plana ut visar på en vanlig entreprenörinställning för den nya tidens e-
handlare: 
 
”Nej, så är det nog. Men vad spelar det för roll om vi får fem miljarder eller en miljard? Det 
är så mycket pengar att man ändå aldrig kan göra av med det.”(Di.se, 050725).  
 
Detta visar en tydlig skillnad mellan den första vågens bolag som Spray och Icon Medialab 
och den andra vågens. Då grundarna har fokuserat på att växa i den takt som intäkterna tillåtit 
har de inte heller skuldsatt sig eller blivit tvingade till att ta in riskkapital. På så sätt slipper de 
att göra en snabb exit på grund av externa påtryckningar. Istället kan de lägga all energi på att 
utveckla företaget. I och med de finansiella begränsningarna har de också varit tvungna att 
hela tiden ha ett kostnadsfokus, där de outsourcar tjänster och begränsar sin traditionella 
marknadsföring. När det sedan blir konjunktursvängningar har de större vana att dra åt 
svångremmen. Survival of the fittest, som Darwin uttryckte det. 
 
Utvecklingen av programvaror och andra hjälpmedel har också medfört att det inte är vidare 
kostsamt att bygga en enkel webbapplikation. Inom pokern som vi tidigare använt som 
exempel köps en ”klient” vanligen in från någon av en handfull stora utvecklare. Denna klient 
ge basen för applikationen, som pengahantering, slumpgenerator och spelmöjligheter. Sverige 
har exempelvis ett stort företag inom detta, Boss Media, som bland annat Svenska Spel 
använder för sin nya pokersajt. Enligt underhandsuppgifter från det av oss intervjuade 
spelföretaget kostade det dem cirka 400 000 kronor att köpa in sin klient (från en av Boss 
Medias konkurrenter). De flesta mindre tjänsteföretag bygger dock sina egna sajter med intern 
kunskap eller genom konsulter. Att bygga en enkel sajt behöver inte kosta mer än något 
tiotusental kronor. Fördelen med e-handel är också att företaget kan slippa ha dyra 
lagerkostnader. Genom just-in-time eller snabba underleverantörer kan de beställa varan först 
efter att en kund köpt den. På detta sätt slipper företaget ta risken att sitta med osålda 
lagervaror (Anders Abrahamsson, intervju). Därmed kan ett mindre företag lägga sina små 
resurser på marknadsföring istället för att binda kapital i butiksinredningar, hyreskontrakt och 
liknande. Samtidigt gör just enkelheten i att bygga en e-handelsplats, oavsett för tjänster eller 
varor, att företagen blir mer exponerade för konkurrens då det är lättare för en konkurrent att 
öppna en liknande sajt. Fördelen för de små företagen när de startar en sajt är att det vanligtvis 
går att bygga och lansera betydligt snabbare än för de stora aktörerna som Google, Ebay och 
liknande. Många Internetentreprenörer räds att någon stor aktör ska se deras sida och snabbt 
bygga något liknande och marknadsföra detta stort. Enligt Paul Graham är detta en lika vanlig 
som felaktig rädsla:   
 
“What you should fear, as a startup, is not the established players, but other startups you 
don't know exist yet. They're way more dangerous than Google because, like you, they're 
cornered animals.”(paulgraham.com)  
 
Vad han menar med detta är att små företag arbetar snabbare, då de har snabbare beslutsvägar 
och ofta är mer motiverade. Entreprenören på  ett litet företag vet att det går under om sajten 
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inte slår, medan de anställda på Google har sin trygghet kvar även om ett litet projekt tar 
längre tid än väntat och inte uppfyller alla mål. 
 
Därmed blir marknadsföringen ett mycket viktigt vapen för att skapa kännedom om sajten och 
få besökare. För ett problem har e-handel jämfört med fysiska butiker, som vi bedömer vara 
bestående, de har mycket färre slumpbesök. För att en sajt ska få besökare krävs det att 
besökaren har fått någon typ av information om sajtens existens. En fysisk butik kan 
upptäckas på egen hand genom att besökaren går förbi butiken, tittar in genom skyltfönstret 
och bestämmer sig för att gå in. En sajt kräver att någon har berättat för besökaren om dess 
existens, oavsett om denna information kommer från en tidning, reklam eller genom word-of-
mouth. Antalet personer som skriver in slumpmässiga webbadresser torde vara få. Detta leder 
vidare till vår problemformulering, hur kan ett företag med liten budget verksamt bara på 
Internet göra för att driva besökare och användare till sig?  
 

1.3 Problemformulering 

• Hur har svenska virtuella tjänsteföretag med begränsade finansiella resurser gjort för 
att synas på en internationell eller nationell marknad? 

 

1.3.1 Underfrågor 

 
• Har de undersökta företagen tydliga och genomtänkta strategier för hur de ska bedriva 

sin marknadsföring? 
• Vilka metoder har prövats och vilka anser företagen fungerar? 
• Hur används relationsmarknadsföring vid låg budget av de undersökta företagen? 
• Vilka egenskaper i relationsmarknadsföring bedömer de olika företagen som viktigast? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några svenska virtuella tjänsteföretag har 
marknadsfört sig med begränsad budget. Detta för att förstå hur de resonerat för att ta beslut i 
marknadsföringsfrågor, och hur detta stämmer in på traditionella marknadsföringsteorier. En 
gemensam faktor för de undersökta företagen är att de inte bygger på någon patenterad teknik 
som omöjliggör konkurrens, utan att de är relativt enkelt uppbyggda och därmed löper stor 
risk att konkurrensutsättas. Då blir också marknadsföringen av yttersta vikt. 
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1.5 Avgränsningar 

 
Vi har begränsat oss till företag startade senare än 2000 och med mindre eget kapital än en 
halv miljon kronor. De är startade och ägda av entreprenörer utan bistånd från andra företag. 
Företagens affärsidé är att driva tjänstesajter på Internet. 
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2 Metod 
 
För att få en grundläggande förståelse för hur vårt forskningsområde såg ut idag och hur det 
beskrevs av olika aktörer krävdes att vi samlade in stora mängder data. Detta för att veta vad 
vi skulle undersöka och vilka frågor som redan var tillfredsställande besvarade. Då ingen av 
oss hade någon större insikt i virtuella företags marknadsföringsmetoder, framförallt hur detta 
utförs med en minimal marknadsföringsbudget, var det viktigt att vi började med att höja vår 
egen nivå så att vi kunde tolka de uppgifter vi fick från våra intervjuobjekt i ett senare skede. 
Syftet med detta var att kunna knyta ihop litteraturen med vad respondenterna berättade så att 
vi fick förmåga att tolka detta. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Inom samhällsvetenskapen finns det främst två olika förhållningssätt till vetenskap, positivism 
och hermeneutik, där dessa skiljer sig avsevärt från varandra. Positivismen tror på den 
absoluta kunskapen som måste kunna verifieras medan hermeneutiken är läran om tolkning 
och förståelse där tolkningen är central.  

2.1.1 Hermeneutik kvalitativ – kvantitativ 

Själva grundidén i hermeneutiken speglar sig i att forskaren skall analysera texten för att 
kunna tolka textens mening (Bryman, 2001). Vi anser att det hermeneutiska synsättet bättre 
besvarar vår problemställning och har därför utgått från detta. Då syftet inte blir att försöka 
bevisa vilka metoder som fungerar utan tolka företagens metoder och analysera dem som 
individuella företeelser valde vi en kvalitativ metod. Skillnaden är också att i en kvantitativ 
undersökningen läggs forskaren fokus på det hans eller hennes intressen styr det mot, då det 
är denne som styr undersökningen, till skillnad från en kvalitativ undersökning där det är vad 
forskaren uppfattar från de undersökta som är av störst vikt och mest betydelsefullt för 
undersökningen (Bryman, 2001, s. 272). 
Vår undersökning kommer därmed inte bli generaliserbar och möjlig att överföra på andra 
liknande företag, utan skall ses som en undersökning som syftar till att förklara hur 
entreprenörerna har tänkt och genomfört sin marknadsföring, samt i möjlig mån vilka resultat 
det gav för just dem. Vår förhoppning är att undersökningen kan bli en möjlighet att fördjupa 
sig i vad dessa entreprenörer har upplevt.  

2.2 Multipel Fallstudie 

 
I vår empiri har vi tre olika företag som är verksamma i tjänstesektorn på Internet. Vi 
bestämde oss därför att använda en multipel fallstudie för att parallellt undersöka företagen på 
samma sätt i samtliga fall. Genom att använda en multipel fallstudie vill vi få förståelse kring 
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de gemensamma och särskiljande faktorer som påverkat om företagens marknadsföring blivit 
lyckad eller misslyckad. Enligt Bryman underlättar en multipel fallstudie även val av teorier 
som skall tillämpas (Bryman, 2001).  
 
Företagen har skilda utgångspunkter då de verkar på olika marknader men de har även flera 
gemensamma nämnare. De har alla startats av entreprenörer utan riskkapital, de är lönsamma 
och de är ägarledda. De har dock haft skilda angreppssätt när det kommer till marknadsföring.  
 

2.3 Litteratur och information 

 
För att inhämta grundläggande information för att bygga upp vår egen grundförståelse för 
området har vi främst använt information från relevanta Internetsidor och artiklar.  Då vi inte 
funnit relevanta undersökningar om hur småföretag marknadsför sig på Internet har vi inte 
lyckats finna sekundärdata.   
 

2.4 Teorianvändning 

Vi har använt teorier för två skilda ändamål. Vi har läst teorier parallellt med 
informationsinhämtningen för att kunna rikta problemdiskussionen mot de problemställningar 
som skulle undersökas, men givetvis även för att kunna ställa en del av dessa teorier mot 
empirin i ett senare skede. Teorierna är tagna både från teoretiker från universiteten såväl som 
teoretiker och praktiker från näringslivet. Anledningen till detta är att Internet som område 
och undersökningbakgrund är så pass snabbrörligt att teorier ofta skapas av praktiker som 
ligger steget före universiteten, och att då vi undersöker entreprenörer och marknadsföring på 
Internet fann vi fler  praktiker som kändes relevanta än vad vi fann rena teoretiker, särskilt för 
att skapa vår problemdiskussion.  
 

2.5 Primärdata  

 
Vår primärdata består främst av intervjuer med personer verksamma i virtuella företag och 
dess närhet. I första hand grundar vi arbetet på intervjuer av entreprenörer som startat företag 
för att få förståelse för hur de resonerade kring marknadsföringen av sina företag, men vi har 
även intervjuat en projektledare för en kombinerad entreprenörskapsutbildning och 
företagskuvös. Detta då många nyföretag startas i samråd med expertis inom skilda områden. 
 
Intervjuerna har skett i olika former, med både intervjuer på telefon och ansikte mot ansikte. 
Anledning till de skilda intervjusätten är att ett par av företagen är lokaliserade i andra delar 
av landet. 
För att kunna hålla en hög kvalitet på den empiriska undersökningen som vi utfört har vi valt 
att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod , där vi har ett antal bestämda frågor 
som vi vill ha besvarade men där denna tillåter oss att ställa kringfrågor och tillåter 
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intervjuobjektet att även prata om andra erfarenheter som vi annars kanske inte skulle få svar 
på. 
 
Vi har även undersökt företagen i fråga genom att söka tillgänglig information om dem via 
Internet. Detta för att verifiera uppgifter och för att skapa ytterligare förståelse och undvika 
missförstånd. 
 
  

2.6 Urval 

 
De utvalda företagen är Lägenhetsbyte, Byggahus och ett företag i spelbranschen. Det sista 
företaget önskar vara anonymt för att inte riskera att någon konkurrent läser deras 
information. Det önskemålet bifölls från vår sida då vi annars inte kunde få djupare svar på 
våra frågor. 
 
Anledningen att dessa företag valdes ut är att de startats utan riskkapital och fortfarande drivs 
av sina entreprenörer. Samtliga företag tillhandahåller tjänster, de säljer inga fysiska 
produkter. Ett annat av skälen att dessa blev aktuella att studera är att de står för tre olika 
typer av tjänster som inhandlas olika ofta. 
Företagen hittades genom att vi läste artiklar om entreprenörsföretag inom e-tjänster och via 
kontakter. Vi valde mellan ett antal företag att kontakta men valet föll slutligen på dessa tre då 
de hade vissa på förhand intressanta likheter och skillnader. 
 

• Lägenhetsbyte är en sajt som kopplar ihop personer som vill byta sin hyresrätt till en 
ny.  Kunden lägger in uppgifter om sin lägenhet och vilka områden denne kan tänka 
sig att flytta till samt vilken typ av hyreslägenhet som önskas. Databasen matchar 
sedan annonser med varandra och listar kundens tänkbara byten. Därefter får de olika 
parterna komma överens själva huruvida de är intresserade av varandras lägenheter 
och vill genomföra ett byte eller ej. Tjänstens syfte är med andra ord att underlätta för 
intressenterna att hitta varandra. De flesta som bor i hyreslägenhet byter boende på 
detta sätt vid maximalt något enstaka tillfälle, delvis på grund av att regler kring 
hyreskontrakt gör att det inte går att byta ofta. Hyresgästen som önskar byta måste ha 
synnerliga skäl för att hyresvärden ska vara tvungen att tillmötesgå deras begäran. 
Lägenhetsbyte startades 2004 av tre barndomsvänner. Det tog dem ett par månader att 
bygga sajten och därefter var de igång. Tidigare var deras intäktskälla bara 
annonsering på sajten men sedan några månader tillbaka har de avgiftsbelagt tjänsten 
(30 kronor per månad). Hösten 2005 gick Expressen och TV4 in som delägare med 
45% av aktierna. För detta betalades ett belopp på ett par miljoner som sannolikt var 
ett villkorat tillskott. Exakta siffran får inte grundarna diskutera. Detta är dock inte 
väsentligt då intervjun och analysen till största del handlar om hur de gick tillväga 
tiden innan tillskottet. Lägenhetsbyte är en sällantjänst som bara används vid något 
tillfälle i livet vid normalfallet.  

• Byggahus är en oberoende portal som ska ge objektiv information för att ge läsaren 
möjlighet att fatta välgrundade beslut. Informationen handlar om hela vägen från 
bygglov och tomter till planering, renovering och inredning av huset. Deras syfte är att 
fungera både som ett magasin som läsaren kan läsa för nöjes skull eller som 
inspiration, som en mötesplats för människor i samma situation och som en marknad 
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för varor och tjänster inom området. All information som finns på sidan (förutom i 
diskussionsforumen) ska vara granskad av fackman för att garantera dess giltighet. 
Företag och myndigheter erbjuds att annonsera på sajten men kan inte bestämma över 
innehållet. Det är dessa banners som Byggahus har sin intäkt ifrån. Byggahus 
grundades 2001 och har två delägare. 
Detta är en tjänst som personer sannolikt använder lite intensivare, då en renovering 
eller ett husbygge tar lång tid och är en komplicerad process, där sajten kan 
konsulteras flera gånger under processen. 

• Det sista undersökta företaget önskar vara anonymt och kallas därför för det fingerade 
namnet ”Spela” i uppsatsen. Det är en sajt som ger information om spelformer och har 
tjänster för att låta kunder spela mot varandra. Spela grundades för ungefär ett och ett 
halvt år sedan i samband med en utbildning i entreprenörskap. Det grundades av två 
personer som valde att inte ta in riskkapital. De valde att låna en summa på några 
hundratusen för att kunna köpa in programvara. Dessa pengar behövde de dock aldrig 
använda, de hade redan fått in betalningar på mer än fakturan innan det var tid att 
betala den. Idag går de med vinst även om de har mycket kvar innan de kan jämföras 
med de stora etablerade jättarna. De två grundarna är fortfarande ensamma ägare till 
företaget. 
Spelsajten är ofta en dagligtjänst, då en del kunder har spelande som yrke. Sajten är 
inriktad mot större spelare som har volym, vilket gör att de därmed spelar ofta. 
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3 Teori 
 

3.1 Relationsmarknadsföring 

 
Relationsmarknadsföring kan definieras på följande sätt: 
 
”Relationship marketing is the process whereby both parties – the buyer and the provider – 
establish an effective, efficient, enjoyable, enthusiastic and ethical relationship: one that is 
personally, professionally and profitably rewarding to both parties”. (Porter enligt 
Gummesson, 2002, s334) 
 
Den beskrivningen som ges ovan är en bra beskrivning av vad och vilka värden som 
relationsmarknadsföring ska innefatta. Idag kan vi se hur relationsmarknadsföring är väl 
integrerad i de flesta företagsformer och att den ofta är essentiell för företagets överlevnad på 
en konkurrensutsatt marknaden. Relationsmarknadsföring grundar sig på att bygga upp 
relationer med andra organisationer eller individer som skall resultera till en långvarig och 
lönsam relation. 
 
Gummesson (2002, s33-39) nämner ett antal generella egenskaper som är av central betydelse 
och som kan vara avgörande för hur företag väljer att värdera olika typer av relationer. Av 
dessa egenskaper har vi valt ut fem stycken som vi anser passar vårt syfte. 

 
- Samarbete 

Att samarbeta är ofta en självklarhet och är en normal förekomst i affärslivet. Ett samarbete 
behöver dock inte vara kontinuerligt utan kan ske under just ett givet tillfälle eller gälla en 
specifik produkt.. För att ett samarbete skall kunna bli  lönsamt för bägge parter och utvecklas 
till att bli en långvarig relation krävs en hög grad av engagemang samt en låg konkurrensnivå 
mellan parterna. 
 

- Engagemang 
Det är viktigt att företagen som inleder ett samarbete har en hög engagemangsnivå. Detta då 
båda parter måste lita på att överenskommelser hedras då brister kan leda till 
produktionsförseningar eller missnöje bland kunder.. Engagemang är viktigt även vid 
relationsmarknadsföring mot kunder. Gummesson delar in tjänstemarknadsföringen i tre 
nivåer där den första tillämpas av priskonkurrerande företag där det lockar till sig kunder 
genom priset. 
Den andra nivån är inte prisbaserad utan istället försöker företagen bygga upp en relation 
genom t.ex. en relation öga mot öga eller genom en personlig typ av direktreklam som 
adresserad direktreklam. Den tredje och slutgiltiga är att bygger upp en strukturell relation där 
man knutit ihop sina resurser till varandra. 
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- Makt 
Det är ovanligt att två parter har en jämställd maktposition gentemot varandra, oftast står en 
av parterna över den andra. Detta brukar dock ofta fungera så länge den svagare parten inte 
har ett bättre alternativ än den situation som denne befinner sig i. Det behöver inte heller 
nödvändigtvis vara fallet att den starkare parten innehar makten under hela samarbetet, utan 
det kan skifta vid marknadsförändringar, som överhettade marknader. Det är därför viktigt att 
även för det företag som har ett övertag att försöka att hålla en jämställd nivå och inte 
missbruka sin makt då detta kan komma att påverka samarbetet eller till och med avsluta det 
samarbete som inleds. 

 
- Långsiktighet 

Långsiktighet är som tidigare nämnts en av grundpelarna i relationsmarknadsföring, en 
långvarig relation kommer förhoppningsvis att generera ökande positiv effekt som resulterar i 
lönsamhet för företagen. Förutsättningen för att båda parter vill ha ett fortsatt samarbete är att 
bägge är flexibla och har förmåga att adaptera sig till varandra. 
 
 

- Innehåll 
Innehållet i en affärsrelation kan definieras som att det sker ett ekonomiskt utbyte där en vara 
eller tjänst utbyts mot någon form av betalning. Innehållet av dessa transaktioner kan 
innehålla information och kunskap som det mottagande företaget behöver. För att kunna ta del 
av denna information måste företag bilda allianser med varandra eller till exempel bli 
medlemmar i nätverk. Genom att företag ingår i allianser och nätverk kan företagen växa utan 
att behöva bli fler anställda eller bygga upp nya verksamheter. Exempelvis kan flera 
konkurrerande dagstidningar trycker sina tidningar hos samma företag för att kunna pressa 
priset och undvika att äga egna tryckerier. 
 
Idag stöter vi på olika former av relationsmarknadsföring utan att vi kanske är medvetna om 
det. Det kan vara en försäljare som ringer och frågar oss om vi är nöjda med vårt bredband, vi 
har kundkort där vi samlar poäng eller kanske det är  vår mäklare som hjälper oss med 
deklarationen efter vi sålt vår bostad. 
En av anledningarna till varför företag tillämpar sig av relationsmarknadsföring är för att 
kostnaden att anskaffa en ny kund är vanligen är mycket högre än att bibehålla en kund. För 
att undvika denna kostnad  gäller det att bygga upp relationer och vårda sina kunder. Många 
företag har förstått detta och utvecklat organisationer för att behandla kundklagomål på ett bra 
sätt. En del försäkringsbolag har bland annat hela avdelningar som endast sköter kunder som 
vill annulera sina försäkringar för att övertyga dem om att kvarstå i företaget. 
 

3.2 Kundnöjdhet 

 
Ett företag kan inte överleva utan kunder, så det är därför av stor vikt att ha nöjda kunder för 
att säkra långsiktig utveckling. Kundnöjdheten bygger på en enkel princip; att produkten som 
konsumeras måste uppfylla kundens förväntningar.  
 
”Satisfaction is a person’s feelings of pleasure or disappointment resulting from comparing a 
product’s perceived performance (or outcome) in relation to his or her expectations” (Kotler, 
2000, s.36). 
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Om en vara som kunden inhandlat inte infriar dennes förväntningar resulterar detta i ett 
missnöje från kundens sida som i sin tur kan leda till att kunden inte återkommer eller 
rekommenderar varan till andra. Förväntningarna på en vara byggs ofta upp av snarlika 
produkter som kunden använt tidigare,  vilka löften företaget hävdar att varan ska infria, men 
även hur andra kunder har ställt sig till varan. 
 
Det är därför många företag har som mål att tillfredställa kundens förväntningar och att 
försöka nå en hög kundnöjdhet som kan ge en långvarig relation med kunderna samt 
minimera risken att förlora kunder till konkurrenterna. . Detta kan dock endast uppnås vid en 
hög grad av nöjdhet, enligt Kotler så är risken tio gånger större att kund byter ut varan mot en 
annan jämfört med om kunden visar hög kundnöjdhet gentemot varan (Kotler, 2000, s.36).  
 
”The key to generating high customer loyalty is to deliver high customer value” (Kotler, 
2000, s.37). 
 
 
Många företag lägger stora resurser varumärkesuppbyggnad och kan istället misslyckas med 
att nå upp till kundens förväntningar och krav på varan vilket långsiktigt är betydligt 
viktigare. 
 
Många varumärken försöker även att differentiera sig från sina konkurrenter  med hjälp av 
diverse slogans som till exempel tvätta vitare, ät sundare och liknande. Trots att dessa slogans 
kan öka försäljningen så har de en liten betydelse för hur varan uppfattas eller hur nöjd 
kunden är efter att ha konsumerat den (Kotler, 2000, s37). Det är därför viktigt för företagen 
att samtidigt övervaka kundernas förväntningar samt upplevelsen av varan för att kunna 
åtgärda de gap som skapas mellan upplevelsen och förväntningarna som kunderna har. 
 

3.3 Bloggar – Egna och andras 

 
Bloggar kan vara mer effektivt än reklam på vissa marknader (37signals.com, 2006, s136). En 
blogg är gratis förutom arbetstiden det tar att skriva inläggen. Konsten är därmed att skriva en 
intressant blogg och skapa uppmärksamhet kring dess existens. Rekommendationen är att 
skriva en blogg som inte bara marknadsför din egen produkt och handlar om den, utan också 
ge tips om andra bloggar eller intressanta fenomen och länka till andras produkter samt ge råd 
om den typ av bransch man är verksam inom. 
 
Bloggande handlar inte bara om att skapa en egen, utan minst lika viktigt är att hålla koll på 
andras. Genom att scanna andras bloggar kan du se vilka som skriver om din produkt eller 
närliggande produkter. Bloggande, till skillnad från traditionell reklam, bygger på 
interaktivitet. Alla kan skriva inlägg efter bloggen och inte sällan blir det livliga debatter. 
37signals råd är handfast. 
 
”Find out and then make your presence felt. Leave comments at those blogs. Thank people for 
posting links. Ask them if they want to be included on your special advance list so they’ll be 
among the first to know about future releases, updates, etc. Collect positive praise and create 
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a”buzz” page at your site. Testimonials are a great way to promote your app since third-
party praise is more trustworthy to most people. 
 
If the comments are negative, still pay attention. Show you’re listening. Respond to critiques 
thoughtfully.” ... ”It’s amazing how much a thoughtful comment on a blog can diffuse 
naysayers and even turn complainers into evangelists.” (37signals, 2006, s143) 
 
37signals beskriver när de lanserade en av sina produkter (en programvara). De skrev ett 
inlägg om den i sin egen blogg som också innehåller länkar till externa bloggar och ett dygn 
senare hade 10 000 kunder beställt produkten. 37signals menar att bloggar skapar en personlig 
känsla som syftar till att få kunderna att tycka att du är deras vän, eller i alla fall att lita på 
(37signals.com, 2006, s136). 
 
 

3.4 Skola dina kunder 

 
Creating Evangelists 
 
”The more that a company shares its knowledge the more valuable it becomes. Companies 
that share their intellectual property and business processes with customers and partners are 
more likely to have their knowledge (or products) passed along to prospective customers. 
People tend to evangelize products and services they love, admire or find valuable.” 
(McConell & Huba, Church of the Customer  Blog (Napsterize your knowledge: Give to 
receive), citerat 37signals ,2006, s140) 
 
37signals rekommenderar att företag håller en ärlig och öppen relation till sina kunder samt 
att de ska lägga stor kraft på att utbilda sina kunder om dess företagskultur och produkter. På 
så sätt skapas ett mervärde i kundens medvetande. Företag kan låta kunder kan ta del av 
information på många olika vis, genom att de skriver artiklar som publiceras i tidskrifter eller 
på webben, skriver böcker, eller håller workshops och seminarium som ger kunderna 
möjlighet att interagera, ställa frågor och träffa företagets representanter i verkligheten. 
Genom detta knyter företagen till sig kunderna och skapar en relation till kunderna som i 
bästa fall i förlängningen kan resultera i att kunderna blir evangelister, personer som predikar 
om produkten eller företaget utan att få, eller kräva, betalt. Sannolikheten att kunden 
återkommer ökar drastiskt om företaget verkligen ser till att kunderna återkommer. Till 
skillnad från försäljningskampanj som säger ”kom och köp våra produkter!” så är detta en 
ärligare approach, där kunden får ta del av företagets information och själv bedöma om 
produkten passar denne.  Godin beskriver i Permission Marketing hur en 
direktmarknadsföringskampanj kan leda till relationsmarknadsföring. Godins företag 
Yoyodyne fick i uppdrag att skapa intresse kring en ny skattetjänst från ett konsultbolag 
verksamt på Internet (Godin, 1999, s190-192). Yoyodyne köpte bannerutrymme där det stod 
”Var med  i H&R Blocks Vi-betalar-din-skatt-lek”. När läsaren klickade på annonsen fick de 
ett erbjudande att vara med i en tävling där vinnaren får sin skatt betald. Under tio veckor får 
de besvara e-mail två gånger i veckan med enkla frågor om skatter. För att kunderna skulle 
kunna besvara dem behövde de flesta leta upp rätt svar, vilket de lättast givetvis gjorde på 
H&R Blocks sajt. Under de tio veckorna var det cirka 50 000 kunder som fullföljde tävlingen, 
och 49 999 vann ingenting. En stor del av dessa blev dock betalande kunder till H&R, och 
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framförallt skapades en relation, då de upplevde att H&R hade gett dem mer kunskap inom ett 
område som många uppfattade som snårigt.  
 
 “Teaching is all about good karma. You’re paying it forward. You’re helping others. You get 
some healthy promotion. And you can even bask in a bit of nobility. So what do you know that 
the world wants to hear about?” (37signals, 2006, s139) 
 

3.5  Företagens värdeskapande process 

 
Normann beskriver hur företag ska se sig självt som ”...en del av kundens 
verksamhet”(Normann, 2001, s92). Avgörande för detta synsätt är att inte se sitt 
kunderbjudande som produktionssystemets resultat, utan som ett bidrag till kundens 
värdeskapande process. För att kunna utveckla detta måste företaget ta reda på vad som är 
viktigast för kunden. Därefter kan de ta steget att sätta sitt bidrag i relation till de övriga 
företag som bistår kunden i den specifika situation denne befinner sig i. Att sätta sitt eget 
företags bidrag i relation till de andra bidragen gör att man med Normanns terminologi får 
fram en ”värdestjärna”, som kan underlätta för företaget att se nya affärs- eller 
nätverksmöjligheter. 
 
Normann beskriver två skilda typer av funktioner företagets erbjudanden kan ha i förhållande 
till kundens värdeskapande process (Normann, 2001, s94-95). 
 

• Verkningsgrad eller effektivitet. Verkningsgrad gäller om kunden kan sänka sina 
interna kostnader för olika processer tack vare företagets bidrag. Effektivitet betyder 
att kunden själv kan förbättra sitt erbjudande till sina kunder tack vare din process, 
deras ”externa effektivitet” ökar. För de företag vi granskar är det främst 
verkningsgraden som är intressant, då företagens kunder inte har några egna kunder i 
sin tur då de är kunder i egenskap av privatpersoner. 

• Befria och underlätta. Ofta kan ett företag befria sin kund från vissa uppgifter då de 
kan utföra sysslan bättre än kunden kan, antingen på grund av erfarenhet eller genom 
skalfördelar. Vissa värdeskapande verksamheter rekonfigureras då från kundens 
system till leverantörens. Om företaget istället underlättar för kunden handlar det om 
att företaget ger ett erbjudande som gör att kunden lättare kan utföra saker som de inte 
kunnat göra tidigare. I det fallet kan verksamheter sägas blivit rekonfigurerade till 
kunden. Det kan vara att leverantören kommer med verktyg eller kunskap som 
tillsammans med kundens bidrag till verksamheten ger möjlighet att utföra processer 
som inte kan göras av endera parten utan den andre. 

 

3.6  Servicekonceptet 

 
Servicekonceptet utgörs av de fördelar som erbjuds kunden (Normann, 2000, s60). Enligt 
Normann kan fördelarna vara fysiska, psykologiska eller emotionella. Vikten av de olika 
fördelarna kan vara olika, ofta finns en kärntjänst och flera perifera kringtjänster. Ett 
servicekoncept är ofta svårt att analysera då alla delar inte enkelt kan klassificeras och sättas 
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värden på. Kärntjänsten är ofta lik andra konkurrerande företags, medan kringtjänster kan 
användas som konkurrensmedel. Vi använder ett exempel för att förtydliga: Försäkringsbolag 
har försäkringar som kärntjänst, men kan särskilja sig från andra genom att erbjuda 
husbesiktningar eller säkerhetsrådgivning kostnadsfritt. Det svåra för företagen är att kunna 
analysera vilka kringtjänster som är essentiella för att kärntjänsten ska fungera. 37signals 
öppnar kapitel ett i boken ”Getting Real” (2006) med att försöka krossa myten att du vinner i 
konkurrensen om du har mer innehåll och fler funktioner i ditt erbjudande. Istället 
rekommenderar de starkt att företag bör satsa på färre funktioner, spendera mindre pengar 
istället för mer än konkurrenten, lova mindre och istället lösa de enkla problemen och lämna 
de stora till konkurrenten. 
 
”This sort of one-upping Cold War mentality is a dead-end. It’s an expensive, defensive and 
paranoid way of building products. Defensive paranoid companies can’t think ahead, they 
can only think behind. They don’t lead, they follow.” (37signals,  2006, s13) 
 
På detta sätt menar 37signals att det blir det mer fokus på kärnvärdet och mindre på 
sidotjänster. Dessa kan alltid byggas in senare om de verkligen behövs. 
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4 Empiri 
Här följer intervjuerna vi gjorde med de berörda företagen. De åsikter de ger uttryck för är 
helt och hållet tagna från de intervjuade. Vår analys av vad de sa och hur detta kan tolkas 
följer i nästa kapitel.  

4.1 Intervju Spelföretaget ”Spela” 

4.1.1 Intervjuobjekt 

 
Av förklarliga skäl vill inte intervjuobjektet ha med sitt namn i uppsatsen. Han är en av de två 
grundarna och vi kallar honom för ”Kalle”. Han har studerat ekonomi i Sverige och sedan gått 
en uppföljande utbildning i entreprenörskap. 
 

4.1.2 Kundanskaffning 

 
Spela har gått den långa vägen och provat sig fram. De hade, och har, ingen skriven 
marknadsföringsplan och ingen av de två grundarna har någon tidigare erfarenhet av 
marknadsföring. Vid lanseringen tryckte de upp ett antal hundra flyers som de delade ut på 
utvalda platser i Sverige och i London, där den eftersträvade effekten var att detta skulle 
generera besökare till sajten. Det visade sig dock att, så vitt de kunde bedöma, detta inte gav 
en enda kund! De fick istället tänka om och kom fram till en ny strategi, att bara använda sig 
av nätverksmarknadsföring i görligaste mån. De pratade med människor både IRL och på 
communities som spelforum. De berättade om sajten och vilken image de ville ha och kunde 
därmed vara mer selektiva i kundurvalet genom att i en konversation med den presumtiva 
kunden se om denne skulle passa in i företagets kundbas, och likaså om Spela skulle kunna 
tillföra kunden ett mervärde.  
 
De båda grundarna är professionella spelare och erbjöd sig att utbilda sina kunder så att de 
skulle få ut mer av sitt kundförhållande. De startade en liten ”spelskola” på sajten där kunder 
kunde ställa frågor, men också att spela la ut olika spelstrategier och liknande.  
 
Genom att satsa på att växa långsamt hann de lägga mer tid på varje kund och försökte skapa 
en personlig relation till dem. Kalle berättade också att detta också hjälpte till för att en del 
personer skulle komma ”över tröskeln” och börja spela. Kalle berättade att genom ett högt 
personligt engagemang fick de en hög grad av kundnöjdhet och de bedömer att ett antal av 
kunderna blev ambassadörer som berättade om sidan för sina vänner. Genom att skapa en 
personlig relation till kunderna tror Spela att företagets kunder ska kopplas starkare till 
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företaget, men också att kunderna gärna ska berätta för sina vänner om fördelarna på sajten, 
då de enligt Kalle ska känna sig mer delaktiga i sajtens budskap än vad de varit på en stor sajt. 
 
Då Spela inte hade större finansiellt utrymme för marknadsföringsåtgärder valde Kalle 
tillsammans med sin partner att inte använda sig av någon reklambyrå utan de försökte 
använda sina nätverk för att hitta konsulter som kunde göra uppdragen billigare. Som exempel 
berättar Kalle när de skulle förnya sin logotyp. Spela tog kontakt med en känd reklambyrå för 
att begära in en offert. När offerten kom visade den att reklambyrån ville ha 80 000 kronor för 
att ta uppdraget, men istället lyckades de kontraktera en av de anställda på byrån som gjorde 
uppdraget som frilans för en bråkdel av kostnaden. Nackdelen med denna typ av förfarande 
enligt Kalle är att det tar mycket mer tid i anspråk, både för att få uppdragen utförda och för 
att söka efter konsulter. 
 
Anledningen till att de alltid är kostnadsmedvetna är att de valt att inte ta in riskkapital. De 
såg att det fanns möjligheten att starta en spelsajt utan riskkapital och tyckte både att det dels 
vore en fördel att bestämma över sig själva och dels att  skulle gå snabbare att starta företaget 
om de inte behövde lägga tid på att söka efter kapital och skriva formalia som affärsplaner 
och liknande.  
Om de fick välja fritt skulle Kalle kunna tänka sig att ha olika byråer som hjälpte dem, men 
mest för att frigöra tid. Han är inte övertygad om att byråer skulle lyckas bättre utan är snarare 
skeptisk till mycket av den reklam som kommer från de stora konkurrenterna. 
 
Kalle tar upp två av deras massmarknadsföringsförsök som blivit stora misslyckanden. När 
Spela startade använde de sig av banners på en community. Detta kostade cirka 25 000 kronor 
och gav någon enstaka kund. Samma sak hände när de köpte in sig på ett elektroniskt 
nyhetsbrev som skickades från en annan community. Det skickades till några tiotusental 
medlemmar på communitien och innehöll ett erbjudande om gratisspel med en lyxresa i 
potten. De fick ett par svar, vilket resulterade i en sökkostnad på runt 10 000 kronor per kund. 
 
Kontentan av detta är enligt Kalle att ”massmarknadsföring på nätet fungerade kanske till en 
början (i deras bransch) men nu är det meningslöst...syns man så blir man bara en i 
mängden” och det lite hårdare uttalandet ”Nätmassmarknadsföring är så åt helvete så det 
finns inte!” Enda meningen med massmarknadsföring är enligt Spela att stärka sin image, inte 
att söka nya kunder. 
 
Idag använder de sig bara av nätverksmarknadsföring av olika sorter. Word of mouth, 
samarbeten med aktörer som har spel IRL och att knyta sina nuvarande kunder hårdare till sig 
genom bonusar, utbildningar och dessutom möjligheten att få ingå i deras semi-professionella 
team av spelare där de får vara en del av ett lag. Detta team blir sponsrade med insatser till 
turneringar och liknande och är till för de kunder som spelar mycket och på en hög nivå. Kalle 
anser att banners och liknande inte är intressant på en marknad som redan är fylld av aktörer, 
där de flesta kunder väljer tjänst efter rekommendation av vänner. Det kostar mycket mer än 
det ger tillbaka och fungerar inte för att kommunicera ut image särskilt bra. Han anser samma 
sak om TV-reklam, att de flesta företag bara skriker ut sina namn, men inte varför en seriös 
spelare skulle vilja vara där utan att det bara handlar om att skaffa nya kunder kortsiktigt. På 
det sättet menar Kalle att Spela har en nisch att fylla, genom att rikta sig till dem som inte 
tänkt sig att bara ha lite förströelse. 
 
För övrigt berättar Kalle att sökmotormarknadsföring fungerar inte för spel då sökmotorerna 
har etiska regler. Därmed försvinner möjligheten att optimera sidan eller betala för sökord. 
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4.1.3  Konkurrens 

 
Spela har många konkurrenter, både inhemska och utländska. Ett antal av dessa är enormt 
mycket större och har helt andra budgetar. Genom att Internet inte är knutet till specifika 
länder konkurrerar företagen om kunder från många olika länder. Det finns dock lagstiftning 
som kan vara avgörande för kunderna. Ett spelbolag med säte utanför EU/EES-området har 
inte skattefria utbetalningar. Teoretiskt sett ska vinster då tas upp som inkomst eller liknande, 
vilket inte gör det så attraktivt för kunden. Kalle berättar att skattemyndigheten har börjat 
granska pokerproffs vilket har resulterat i tråkigheter för en del av de svenska proffsen. 
Spela har en konkurrensstrategi som i grova drag går ut på att särskilja sig från de stora 
företagen genom att vara mer kundnära. De ger inte samma typer av bonusar på insatta pengar 
utan använder ett system med återbetalningar istället. Kalle anser också att de erbjuder 
betydligt mer interaktivitet genom forum och utbildningar än vad de större konkurrenterna 
har. Detta då de siktar på att nå större spelare istället för att rikta sig mot den stora massan. De 
vill inte diskutera sin konkurrensstrategi för ingående då Spelas konkurrenter är lite för stora. 
De hoppas att kunna vara ”under radarn” ett tag till. Han vill inte diskutera hur många kunder 
de har i dagsläget, utan uppger det bara som ”ett antal tusen”.  
 

4.1.4 Nätverket 

 
Nätverkets viktigaste beståndsdel är utan tvekan deras kunder enligt Spela. Dessa spelar en 
essentiell roll, då företaget är helt beroende av dessa för att kunna leverera någon tjänst. För få 
kunder betyder att företagets kärntjänst inte kan levereras då kunderna inte kan spela mot 
varandra. Det måste finnas en viss mängd för att inte väntetider ska bli för långa när nya 
spelomgångar ska startas. Kunderna är samtidigt deras viktigaste marknadsföringskanal, då 
dessa kan tipsa om andra potentiella kunder eller helt enkelt se till att deras vänner börjar 
använda samma tjänst. Genom att behandla kunderna bra tror Kalle att de ska vilja 
rekommendera dem vidare och dessutom så vill en del kunder spela mot sina vänner och har 
därför ett incitament att se till att de blir kunder också. 
 
Utöver dessa finns ett mjukvaruföretag som samtidigt sköter all hantering av kundernas 
pengar. Plattformen köps på licens, och Spela får inte tillgång till kundernas uppgifter som 
namn, ålder och så vidare. Detta försvårar givetvis kundbearbetningen men det är ett 
säkerhetskrav som gäller lika för de flesta företag i branschen berättar Kalle. Detta företag är 
givetvis också en viktig ingrediens i kunderbjudandet, och då det bara finns ett fåtal att välja 
på och det är dyrt att byta plattform är det viktigt att bibehålla en bra kontakt med dessa. Ett 
problem som Kalle tar upp är att de inte kan marknadsföra sig direkt till alla kunder. De flesta 
av de kunder som de talat med kan de förstås hålla kontakten med, men alla berättar inte vad 
de använder för alias på sajten. De nya kunder som sedan tillkommer som en följd av word of 
mouth eller liknande har de sedan inte en aning om vilka de är. Han diskuterar olika metoder 
för att få kunderna att lämna namn, nummer och e-post men anser också att det är svårt att 
finna ett incitament för detta. Spela kan inte koppla någon form av bonus eller belöning till 
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detta då det är vattentäta skott mellan Spela och plattformstillverkaren som sitter på 
kundinformationen.  
 
Sedan finns ytterligare lite mer lösa kontakter i nätverket, bland annat kasinoägare utomlands 
som rekommenderar sajten mot att Spela rekommenderar kasinot till sina kunder när de ska 
resa utomlands. Kasinoägarna är något som de tror kan påverka kundinströmningen mycket 
positivt, framförallt då detta kan ge kapitalstarka kunder med spelvana. Det är denna typ av 
samarbeten som Kalle tror mest på inför framtiden, samarbeten som inte kostar pengar utan 
bygger på ömsesidig tillit till att företagen ska leverera kunder till varandra. 

4.2 Intervju Byggahus 

4.2.1 Intervjuobjekt 

Marléne Eskilsson är grundare och delägare i Byggahus. Hon är redaktör och ansvarig 
utgivare för sajten. Marléne har en bakgrund som civilekonom med inriktning på organisation 
och ledning. 

4.2.2 Kundanskaffning 

Byggahus lanserades i juni 2001. Marléne berättar att de redan från början hade bestämt sig 
för att inte betala för marknadsföring utan bara använda nätverk av olika slag. De två 
grundarna började med att kontakta ett antal andra mindre sajter med ett erbjudande att byta 
banners. 
 
Byggahus kontaktade även Bovision, en sajt där fastighetsmäklare kan lägga ut sina objekt så 
att presumtiva bostadsköpare enkelt kan se det totala utbudet, och erbjöd dem att leverera 
artiklar om husbyggande och liknande. Bostart tackade ja till detta och Byggahus fick gratis 
länkar till sina artiklar från Bovision som har ett stort antal besökare som dessutom är 
relevanta för Byggahus. Marléne Eskilsson anser att de till stor del delar målgrupp, då många 
bostadsköpare börjar med att renovera sina hem och en del väljer att bygga nytt istället för att 
köpa begagnat. Bovision tyckte att det blev en fördel då de fick mer relevant material på sin 
sida, vilket kan ge dem fler besökare. 
 
Vi frågade hur lång tid det tog att bygga grunden till nätverket och hitta samarbetspartners 
samt om det var svårt att få samarbeten. Marlénes erfarenhet var att det är relativt lätt att hitta 
samarbetspartners. De flesta tillfrågade svarade ja direkt. Hon påpekar också att man inte ska 
undervärdera de mindre sajterna, de kan växa till sig i storlek, precis som Byggahus gjorde, 
dessutom kostar det inget att ha bannern på sidan om det bara är ett länkbyte.  Marléne 
berättar att Byggahus hade en utarbetad plan för att få besökare och hade lagt en del tid på att 
finna rätt sajter att kontakta. Då de inte hade någon marknadsföringsbudget valde de att inte 
betala för sponsrade länkar på sökmotorerna. Istället försökte de, och försöker fortfarande, att 
uppdatera sidan med relevant material så ofta som möjligt och anpassa sidans uppbyggnad för 
att passa sökmotorernas rankning av sajter. På så sätt hamnar de automatiskt högt upp på 
sökningar med ord som är relaterade till deras verksamhet utan att behöva betala för det. Detta 
har de lyckats mycket bra med enligt egen utsago. 
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Med tiden har marknadsföringen utvecklats till att även innehålla en blogg, där Marléne 
skriver om relaterade saker som hänt och vad som kommer på sajten framöver. De har även 
fått en del positiv PR genom att tidningar har skrivit om dem, hon berättar att de bland annat 
blev utsedda till årets företag i Lomma och uppmärksammade för detta. Inom kort ska de även 
leverera artiklar till en stor affärstidning inför deras bostadsbilaga som kommer under 
sommaren. Marléne tror att detta ska leda till nya besökare och ökad kännedom om sajten. 
 
Marléne redovisar även siffror för oss som visar hur trafiken till sajten ökat under åren. 
Marknadsföringen har lyckats över hennes förväntan. I juli 2001 hade de 5 500 besökare och 
sedan dess har det stadigt ökat. I januari 2003 hade de 63 000 besökare, januari 2004 135 000, 
och i januari 2005 235 000 besökare. 235 000 besökare utan att ha köpt en enda annonsplats 
anser Marléne själv vara en bra siffra. 

4.2.3 Konkurrens 

Byggahus har konkurrenter från flera branscher. Marléne Eskilsson specificerar en konkurrent 
som de som vill nå samma annonsörer. I första hand är det kataloghustillverkare och 
hantverkare som annonserar på deras sida. 
 
Konkurrenterna är i  första hand dagstidningarna som riktar sig till samma målgrupp av 
annonsörer. Dagstidningarna har stor räckvidd och når många av de för Byggahus potentiella 
besökarna. Dessutom finns en liknande portal som Byggahus som heter Villaportalen som 
direkt konkurrerar om både annonsörer och besökare. De har ett liknande upplägg med 
mycket artiklar och sidoinformation om kök, badrum, energi och bygg. De har även 
produkttester och liknande. Marléne ser detta som en direkt konkurrent, men menar att de har 
lite olika profil. Byggahus är lite mer personlig. I viss mån kan även Vi i Villa sägas vara en 
konkurrent, eftersom det är en tidning som når samma personer som Byggahus vill ha som 
besökare, och de har många husföretag som annonsörer. 
 
Byggahus har ingen direkt konkurrensstrategi. De går på magkänsla och lägger stor vikt vid 
att all information ska vara relevant och tillförlitlig. Hon berättar att de inte har någon budget 
för några varumärkeskampanjer, utan får förlita sig på att besökare pratar om dem och 
framförallt själva återvänder. Marléne Eskilsson säger att det överlägset viktigaste för att 
marknadsföra sidan och särskilja sig från konkurrenterna är ”...innehåll, innehåll, innehåll.”. 
Genom att tillhandahålla den information hon själv skulle vilja hitta och hyra in kompetenta 
fackmän för att skriva artiklar, vill hon nå kunderna och få ”word of mouth”. I övrigt anser 
hon att man bäst stärker varumärket genom att allt man gör har hög kvalitet, vara konsekvent 
med att det ska vara trovärdig information och aldrig försöka lura någon besökare utan stå för 
det man säger och inte lova mer än man kan hålla. Kontentan är att Byggahus lägger i princip 
all tid och budget på att vara trovärdiga och leverera relevant information som uppdateras 
ofta. 
 

4.2.4 Nätverket 

Nätverket innehåller ett antal experter inom skilda områden. Jurist, VVS-ingenjör, 
byggnadsingenjör, arkitekt och inredningsarkitekt är exempel på dessa. De får betalt för att 
leverera information som läggs upp på sajten. Förutom artiklar är det framförallt frågor från 
besökare som besvaras. Det kan gälla allt från skäliga priser till vad som kan göras själv eller 
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tips på sätt att renovera. Marléne Eskilsson och hennes partner sköter själva upphandlingen av 
experter. 
 
Besökarna är även de en del av nätverket. Marléne berättar att när sajten startade hade de ett 
forum med tre kategorier, ”Bygga”, ”Tomter” och ”Ekonomi”. Idag har de bytt teknik i 
forumet vid flera tillfällen för att kunna hantera den mycket större mängden besökare och 
utökat med ett antal fler kategorier. Fler är på gång säger hon, meningen är att forumet 
utvecklas successivt allt eftersom besökarna efterfrågar det. Genom forumet kan besökarna 
interagera med varandra och fråga och berätta om tidigare erfarenheter. Marléne och partnern 
kan också som ansvariga på Byggahus själva gå in i debatter och tipsa om var artiklar finns att 
hitta om de olika områdena, samt läsa av debatterna för att få tips om vad som efterfrågas 
bland besökarna. 

4.3 Intervju Lägenhetsbyte 

4.3.1 Intervjuobjekt 

 
Robert Larsson är en av de tre grundarna av sajten och arbetar sedan dess på heltid med 
denna. Ingen av de tre grundarna har någon utbildning i marknadsföring. 

4.3.2 Kundanskaffning 

 
Robert berättar att Lägenhetsbyte sedan starten har använt de flesta marknadsföringsmetoder 
för att driva trafik till sidan. Genom åren har de prövat banners, sponsrade länkar, 
sökmotormarknadsföring, sökmotoroptimering, print, flyers, PR med mera. När sajten 
lanserades började de med guerillamarknadsföring då detta var det billigaste sättet de kunde 
tänka sig att få bra räckvidd. Robert och de andra två la cirka två månader på att åka land och 
rike kring för att sätta upp klistermärken på lyktstolpar och lägga ut flyers. Detta räckte för att 
sajten på ett par månader skulle få 5 000 användare. På frågan vilken marknadsföringmodell 
som enligt deras utvärderingar gett bäst resultat får vi svaret ”Procentuellt sett så är sätta 
lappar på stolpar det bästa man kan göra, till man når en högsta nivå på det och behöver få 
en betydligt större räckvidd, men som kostar mycket mer pengar”. 
 
Vid lanseringen tipsade de TV4 om sajten och försökte få annonsering hos dem. Det slog väl 
ut, och la också grunden till deras fortsatta samarbete. 
 
Robert berättar att i ett tidigt skede tog Lägenhetsbyte kontakt med andra sajter för att byta 
banners eller köpa annonsplats. Dessa sajter var ofta relativt nystartade och det gav ett riktigt 
bra resultat. ”Man ska inte underskatta andra bara för att de är små” var en kommentar från 
Robert Larsson. 
 
Efter en tid tog Lägenhetsbyte kontakt med en PR-byrå för att definiera sina målgrupper och 
få råd om hur de skulle kommunicera med dem på ett bra sätt. Detta var något de trodde 
mycket på, men det slog inte väl ut. Robert förklarar det så här:”Det visade sig att ett 
kommersiellt yttre med en professionell framtoning inte är det bästa för vår typ av tjänst, 
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snarare tvärtom. Det ska kännas lite hemsnickeri och hobby, samtidigt som vi andas stora, 
och att vi har ett stort utbud. Svårt!” 
 
Lägenhetsbyte hade ingen skriven marknadsföringsplan utan valde att pröva sig fram. De 
hade som mål att bli ”det självklara valet” bland sina potentiella kunder men anser att de 
fortfarande inte nått riktigt dit då de inte funnits lika länge och inte hunnit arbeta in sitt 
varumärke lika mycket. Idag är Lägenhetsbyte den största tjänsten av sitt slag med cirka 
12 800 kunder (lagenhetsbyte.se, 060525) jämfört med Björn bostadsbytares 8 500 
(bjornsbytare.se, 060525). Tillsammans med intäkter för banners tror de att företaget ska nå 
en omsättning på drygt 5 miljoner kronor 2006. 
 
Idag har de tack vare Expressens och TV4:s delägarskap konstanta bannerplatser på deras 
sidor och detta ger en bra effekt. Även om det enligt Robert Larsson är lätt att målgruppsstyra 
sin marknadsföring på Internet då varje sida har ett unikt innehåll som lockar vissa typer av 
besökare så ger den breda annonseringen på Expressen och TV4 resultat. Dock är det inte den 
typ av sidor där de skulle betala för banners om de själva betalade, det skulle inte ge 
tillräcklig avkastning på investeringen. 
 
I övrigt har de samarbeten med stora aktörer som Spray och Bovision, där de syns på deras 
sidor. Bovision har helt integrerat deras tjänst under namnet Bovision.se/byta. 
 
Robert anser att den viktigaste egenskapen är att vara kunnig inom Internet, förstå hur sidor 
ska vara uppbyggda för att ge resultat hos sökmotorerna till exempel. Annars är det viktigaste 
att synas på rätt ställen för målgruppen och där det är lågt brus. Detta anser han är väldigt 
svårt att sätta fingret på, det gäller att prova sig fram. 
 

4.3.3 Konkurrens 

Lägenhetsbyte har flera konkurrenter inom samma bransch. De har ingen speciell 
konkurrensstrategi, utan tittar på sina konkurrenters tjänster och försöker leverera något bättre 
än dem. Deras mål är att göra det så enkelt som möjligt för kunderna att byta lägenhet. Att 
synas tillräckligt mycket för att få kunder att komma till sajten är en självklarhet enligt 
Robert, men i övrigt finns det inga uttalade strategier. Deras största konkurrent, Björns 
Bostadsbytare, blev uppköpt av Aftonbladet relativt nyligen och får därmed en banner på 
deras sajt, aftonbladet.se. Marknaden bör å andra sidan vara tillräckligt stor för flera aktörer 
att dela på.  
 
 

4.3.4 Nätverket 

 
Nätverket är uppbyggt framförallt kring TV4 och Expressen. Dessa är delägare och ger 
därmed reklamutrymme gratis då de får del av vinsten. För båda delägarna är det vanligen så 
att de har osålt reklamutrymme och det blir därmed ingen kostnad för dem att låta 
Lägenhetsbyte synas där. Spray och Bovision är också stora aktörer med många besökare, och 
Bovision är dessutom en sajt riktad till bostadssökande av olika slag. 
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På sajten har Lägenhetsbyte en sida kallad ”tjänster”. Där listas företag under tolv olika 
kategorier som försäkringar, flytt, städning, bygg och renovering, el och energi, TV och 
liknande. Under varje kategori finns länkar till olika företag inom branschen ifråga med en 
kort beskrivning av deras erbjudanden. Dessa företag är både kunder till Lägenhetsbyte, då de 
betalar för att synas, och delar av deras nätverk. Detta är en kringtjänst som syftar till att öka 
trafiken till sidan. 

 
Enligt Robert är den viktigaste delen av nätverket kunderna. Utan ett tillräckligt stort antal 
kunder blir tjänsten inte bra, då de flesta behöver titta på ett antal lägenheter för att bli nöjda. 
Ju fler kunder, desto större valmöjlighet. 
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5 Analys 

5.1 Analys Spela 

Spela har ett i stora drag genomtänkt koncept enligt vår bedömning. De har förstått att de inte 
kan utmana de stora företagen rakt av utan att kunna erbjuda ett mervärde och nischa sig. 
Genom att rikta sig till en specifik typ av spelare och bygga sin image efter detta har de 
lyckats hålla sig utanför det marknadsföringskrig de större aktörerna deltar i, samtidigt som de 
sakta men säkert kunnat bygga sin kundbas större. Det är också en överlevnadsstrategi från 
Spelas sida att hålla sig under radarn för att inte väcka de större företagens intresse. Seth 
Godin beskriver anledningen talande i sin Bootstrappers Bible:”If you try to steal the giant’s 
lunch, the giant is likely to eat you for lunch” (Godin, 2005, s17). 
 
De har lyckats använda flera av marknadsföringsteorierna vi beskriver i vårt teoriavsnitt 
framgångsrikt utan att för den skull ha utgått från dessa i sitt arbete, men kanske har deras 
bakgrund som civilekonomer hjälpt till.  
Spela använder sig nästan uteslutande av relationsmarknadsföring för att få nya kunder. 
Gummessons beskriver fem egenskaper som är av central betydelse; samarbete, engagemang, 
makt, långsiktighet och innehåll. Vi analyser därför Spela utifrån dessa. Spela använder sig av 
samarbeten på ett bra sätt med kasinoägare även om detta inte är fullt utvecklat än. Det har 
dock en bra potential då det är ett jämställt samarbete som båda parter vinner på. 
Kasinoägarna kan få nya kunder då Spelas kunder rekommenderas just deras etablissemang 
och Spela kan få kunder från delar av världen som de kanske annars inte skulle kunna nå med 
word of mouth. Deras samarbete med plattformstillverkaren är inte lika bra, men kanske ett 
nödvändigt ont. Plattformstillverkaren har mycket makt genom att kunderna ligger låsta hos 
dem. Att bygga en egen plattform är dock inget alternativ då det är för kostsamt men Spela 
borde arbeta hårt för att ta fram ett sätt att få spelarna att uppge sina identiteter även för dem 
för att själva kunna ta initiativ till kontakt med spelarna individuellt när så önskas. Idag har de 
en bra plattform för permission marketing, då de kunder de har kontaktvägar till självmant har 
uppgett dessa och därmed tackat ja till interaktion på ett mer personligt plan. Detta borde 
utökas till att i görligaste mån omfatta samtliga kunder. Engagemanget i de befintliga 
relationerna är stort, Spela utnyttjar att de är rörligare och mindre strikta än de större 
aktörerna för att skapa personlig kontakt med de av kunderna som önskar det. De skapar 
medvetet en personlig profil på sin sajt för att bygga sin image. Ett skäl till att de lyckas med 
detta är att de två entreprenörerna arbetar väldigt nära de olika delarna i verksamheten och att 
de själva har ett mycket stort intresse av det deras sajt handlar om, spel. Att bygga ett företag 
som handlar om det som båda haft som yrke och hobby höjer sannolikt engagemangsnivån.  
Vår bedömning är att Spela även bygger långsiktiga relationer, vilket kan vara ett skäl till att 
de lyckats relativt bra. Genom att utbilda sina kunder och hjälpa dem att bli bättre spelare 
tänker de långsiktigt, och de har sitt semi-professionella team som det sista steget för sina 
kunder. Detta gör att det i våra ögon verkar finnas en långsiktig plan för att behålla kunderna 
genom relationsmarknadsföring.  
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Spela har en genomtänkt marknadsföringsstrategi utan att för den skull ha satt den på pränt. 
De anser, rätt eller fel, att TV-reklam och banners bara kan bygga varumärkeskännedom, men 
inte ge fler kunder långsiktigt. De flesta potentiella kunder känner till ett antal aktörer och det 
är troligt att det avgörande vid val sajt är word of mouth eller hur företagets image uppfattas. 
Vi håller med dem om att de flesta av de stora aktörerna inte kommunicerar någon form av 
personliga värderingar i sin marknadsföring och kan också rent spontant hålla med om att det 
verkar kosta mer än det smakar. Dock har de stora företagen en annan drivkraft, de är 
vanligtvis börsnoterade och har ett antal externa finansiärer och marknadsföringen kan kanske 
verka kursdrivande. Deras ägare vill kanske se företaget i medier och externa bedömare kan 
se hög varumärkeskännedom som en faktor vid företagsvärderingen.  
 
Genom att prova sig fram har Spela kunnat skaffa sig en välgrundad åsikt angående vilka 
marknadsföringsmetoder som fungerar för dem. De har fått förlustresultat på de 
massmarknadsföringskampanjer de genomfört, och de har dessutom tappat tid på att 
genomföra och utvärdera dem. Då Spela har en liten budget måste dessutom kostsamma 
kampanjer ge resultat direkt, det är ointressant om det blir en hög långsiktig återbäring på 
marknadsföringskostnaden om initialkostnaden är hög då Spela ändå inte har råd med den. 
Som vi ser det agerar de efter sina förutsättningar och har fått ett bra resultat. De har sannolikt 
inte så hög varumärkeskännedom, ens i spelkretsar, men de arbetar långsiktigt för att få sina 
kunder att vara nöjda. Genom att utbilda kunderna ska dessa få ut mer av sitt spel och få en 
personlig relation med sajten på köpet. De erbjuder kundservice dygnet runt alla dagar i 
veckan via mail och månar om att ge snabba svar. Spela ger kunderna en möjlighet att 
interagera efter behov delvis för att bygga relationer som ska leda till positiv word of mouth, 
delvis för att skapa nöjdhet. Deras nyckelvärden kan sägas vara just detta – kundnöjdhet och 
interaktion. Istället för att erbjuda fler kringtjänster än sina konkurrenter har de valt att starkt 
fokusera på kärntjänsten, spel, och erbjuda utbildning och service för att kunden ska få ut 
mesta möjliga av sitt spel. Andra större företag har ofta fler spelmöjligheter, med kasinospel, 
sportspel och häst- och hundspel. Spela har i praktiken bara en typ av spel med ett par få 
varianter. Detta ligger helt i linje med citatet från 37signals vi nämnde i kapitel 4.6: 
 
”This sort of one-upping Cold War mentality is a dead-end. It’s an expensive, defensive and 
paranoid way of building products. Defensive paranoid companies can’t think ahead, they 
can only think behind. They don’t lead, they follow.” (37signals,  2006, s13). 
 
Det Spela saknar idag, utifrån de teorier vi grundar analysen på, är en blogg. Det är närmast 
förvånande att ett företag som lägger all sin marknadsföring på att interagera med kunder och 
potentiella sådana inte har en. Det kan vara ett sätt att berätta om företaget och vad de gör, 
vad som är på gång och hur de funderat kring olika beslut som rör kunderna samtidigt som de 
kan få återkoppling från dem.  
 
I övrigt är teorin om värdeskapande process inte enkelt applicerbar på just Spela, då 
kärntjänsten går ut på att kunderna ska interagera med varandra, något de kan göra på ett otal 
andra sajter likaväl. Den värdeskapande funktionen som mest passar in är underlättande, då 
Spela underlättar för kunden att spela genom att lära dem mer om hur det effektivt går till och 
sätta dem i kontakt med likasinnade.   
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5.2 Analys ByggaHus 

Entreprenörerna bakom Byggahus har ingen tidigare erfarenhet eller djupare kunskap inom 
marknadsföring, men trots detta har de lyckats nå ut i det stora brus som finns på Internet. 
Anledningen till att de lyckats kan bero på att de använt sig av enkla och traditionella 
relationsmarknadsföringsteorier. Det som måste tas i åtanke är att Byggahus som 
entreprenörer valt att inte involvera utomstående finansiärer och klarat sig helt utan 
riskkapital och utan att betala en krona för någon form av marknadsföring. Att göra på detta 
sett ger både fördelar och nackdelar. Nackdelarna handlar främst om att de begränsas på 
grund av att de inte har de ekonomiska resurserna för att utföra kostsamma reklamkampanjer 
eller anlita utomstående konsulter. Fördelarna är att de tvingas att bli mer kostnadseffektiva 
och blir tvungna att hitta andra angreppssätt för lösa sin marknadsföringsstrategi genom att 
finna bästa och billigaste möjliga marknadsföringskanal. 
 
Vi kan idag se att Byggahus använder sig av ett flertal marknadsföringsteorier som berörts i 
vår empiri. Byggahus använder sig främst av relationsmarknadsföring för att kunna knyta till 
sig kompetents samt inleda byteshandel av diverse tjänster. 
   
Då Byggahus valt att marknadsföringen som skulle utföras inte skulle kosta något var det 
nödvändigt för dem att bygga upp relationer med andra företag och organisationer. 
Gummesson beskriver fyra egenskaper som är av central betydelse för Byggahus; samarbete, 
engagemang, långsiktighet och innehåll.  
 
Relationsmarknadsföringen bygger på att samarbetet som inleds skall vara gynnsamt för båda 
parterna annars kommer samarbetet slutligen fallera. I Byggahus situation var de tvungna att 
få tillgång till gratis annonsplatser i form av banners på relevanta sajter. Valet bestod av ett 
antal små och stora sajter där den största av dem var Bovision som vänder sig till en snarlik 
målgrupp. Genom att Byggahus lyckades byta annonser med dessa sajter inleddes ett 
samarbete då det var ett lönsamt alternativ för alla parter.  
Tack vare att de nätverket och byggt upp starka relationer med olika samarbetspartners har 
detta starkt bidragit till att Byggahus inte behövt bekosta sin marknadsföring med finansiella 
resurser.  
 
”Relationship marketing is the process whereby both parties – the buyer and the provider – 
establish an effective, efficient, enjoyable, enthusiastic and ethical relationship: one that is 
personally, professionally and profitably rewarding to both parties” (Gambeson, 2002, s334) 
 
Enligt Porter är förutsättningarna för att ett samarbete ska kunna inledas att detta måste vara 
lönsamt för båda parter. Genom att välja rätt samarbetsparters och kunna erbjuda något som 
tilltalar motparten kunde Byggahus få gratis annonsutrymme på relevanta sajter som sedan 
kunde attrahera rätt målgrupp till företaget. Byggahus har även knutit till sig sakkunniga 
personer inom juridik, ekonomi, arkitektur med mera på ett bra sätt. 
 
Byggahus kan även hittas via diverse sökmotorer där förutsättningarna för att kunna hittas 
enkelt är att de hamnar högt upp på träfflistan. Då Byggahus inte hade de finansiella 
resurserna för att kunna finansiera en sökmotoroptimering för att kunna hamna högt upp på 
träfflistor som Goggles har de istället valt att kontinuerligt uppdatera sin sida med ny och 
relevant information. Genom detta angreppssätt har de lyckats hamna högt upp på träfflistorna 
och behövde därmed inte betala för sökmotoroptimering (SEO) som tekniskt kan hjälpa dem 
att få en hög placering på träfflistorna.  
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”Det överlägset viktigaste för att marknadsföra sidan och särskilja sig från konkurrenterna 
är ”...innehåll, innehåll, innehåll”.  
 
Då Byggahus siktar på att hålla en hög kundnöjdhet och kunderna ska kunna lita på 
informationen på sajten, är kundnöjdhet avgörande för dess överlevnad. De försöker att hålla 
en hög kvalitet på allt de gör vilket ska resultera i hög kundnöjdhet. Genom dessa åtgärder 
minskar de det gap som kan uppstå mellan förväntningarna och själva upplevelsen av tjänsten. 
På så vis har riskerna att få missnöjda kunder minimerats. Det finns dock andra faktorer som 
kan påverka kundens förväntningar, som att kunden har använt snarlika tjänster eller att någon 
har talat väl om sajten och rekommenderat den.  När upplevelsen överträffar förväntningarna 
skapas kundnöjdhet som framkallar positiv word of mouth och detta förhoppningsvis leder till 
en långvarig och nöjd kund. 
 
”The more that a company shares its knowledge the more valuable it becomes. Companies 
that share their intellectual property and business processes with customers and partners are 
more likely to have their knowledge (or products) passed along to prospective customers. 
People tend to evangelize products and services they love, admire or find valuable.” 
 
Det går även att skapa kundlojalitet och kundnöjdhet genom att försöka involvera kunderna i 
företaget genom att skola dem. Detta kan göras med hjälp workshops, seminarium, bloggar 
m.m.  
Byggahus använder sig av sin blogg där de skriver om allt från vad som kommer att ske på 
sidan till vilka nya gratistjänster som är aktuella inom området. Det positiva med detta är att 
kunden själv kan kommentera texterna eller föra fram klagomål eller tips om hur sajten kan 
förbättras vilket ger företaget möjlighet att besvara klagomålen och förklara eventuella 
missförstånd eller problem som kunden har. Kunden kan då känna en viss delaktighet i 
företaget som kan komma att leda till att kunder kan bli en ”ambassadör” för företaget.  
 

5.3 Analys Lägenhetsbyte 

 
Lägenhetsbyte arbetar främst med massmarknadsföring då tjänsten är en sällantjänst. De 
skulle sannolikt inte vinna mycket på att använda relationsmarknadsföring då kunderna 
använder tjänsten under en begränsad tidsperiod för att sedan oftast inte återvända. Kunderna 
är dessutom inte värda särskilt mycket per styck, utan Lägenhetsbyte måste nå en stor volym. 
Att då försöka bygga relationer med sina kunder skulle enligt vår bedömning kosta för 
mycket. I dagsläget kostar det 30 kronor per månad att använda tjänsten och en användare 
stannar i snitt ett par månader. Det omöjliggör i praktiken en lönsam personlig kontakt, utan 
konceptet bygger på att kunderna hanterar applikationen själva med ett minimalt behov av 
hjälp.  
De kontakter som Lägenhetsbyte istället kan vårda, och vårdar, är kontakten med 
samarbetspartners. Då kunderna i sig inte tar tid lägger entreprenörerna istället kraft på att 
skapa samarbeten. Vi bedömer att de viktigaste samarbetena är TV4 och Expressen, där TV4 
varit med från början. Att kontakta TV4 direkt vid starten var ett bra drag, då de inte bara 
kunde bistå med annonsutrymme på text-TV och på sin sajt vilket gynnar TV4 likväl som 
Lägenhetsbyte, då bättre funktionalitet för kunderna ger TV4 fler besökare, utan också blev en 
långsiktig strategisk partner som slutligen köpte in sig i företaget. Att Expressen samtidigt 
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köpte in sig var bra såtillvida att de har ett stort osålt annonsutrymme som Lägenhetsbyte kan 
annonsera på. Expressen och TV4 har delvis samma ägare, Bonnier äger hela Expressen och 
29,3% av TV4, vilket gör att de vid flera tillfällen gått in som delägare i samma verksamheter.  
Vår bedömning av samarbetet mellan Lägenhetsbyte och Bonniersfären är att Bonnier har ett 
övertag i relationen, de har mer makt genom att de har mindre att förlora vid ett misslyckat 
samarbete. Anledningen är att Bonnier har en omsättning på cirka 20 miljarder och 
Lägenhetsbyte 5-10 miljoner. Engagemangsnivån är sannolikt då högre från entreprenörernas 
sida då de har Lägenhetsbyte som sitt enda ägande och är beroende av att det går bra. 
Samtidigt har sajten fått ett lyft både grafiskt och funktionsmässigt sedan de nya ägarna kom 
in i bilden så engagemangsnivån är sannolikt hög även där. Långsiktigheten i relationen 
bedömer vi som bra då tjänsten ingår som en kringtjänst i Expressens och TV4s utbud och det 
inte finns några skäl för dem att avsluta denna. Att de köpte in sig i företaget är ett tydligt 
tecken på detta. 
 
Lägenhetsbyte har prövat sig fram med olika sorters massmarknadsföring och testat de flesta 
metoder. Det intressanta är att trots att de är en Internetsajt som riktar sig till många 
användare har den mest lyckade marknadsföringen varit den enklaste att utföra, 
guerillamarknadsföringen. Genom att sätta upp klistermärken och liknande fick de på ett par 
månader 5 000 användare vilket inte är mycket mindre än den närmsta konkurrenten har i 
dagsläget, 8 500. Att byta länkar med andra sajter är också ett sätt att marknadsföra företaget 
gratis samtidigt som det stiger i sökmotorernas rankning som, förenklat, baseras på antal 
andra ställen som länkar till sajten. Dessa metoder gav redan från början bra resultat, vilket 
gjorde att entreprenörerna kunde få en tidsfrist för att planera mer marknadsföring. Idag 
medger de själva att deras marknadsföring inte är optimalt riktad trots att detta går att göra på 
Internet, utan den är väldigt bred. Med de nya ägarna har de dock inget skäl att rikta sin 
marknadsföring då den breda marknadsföringen ger resultat och är gratis.  
 
Lägenhetsbyte skiljer sig från de två andra granskade företagen genom att de inte försöker 
skapa relationer med sina kunder, varken i sin marknadsföring eller vid utnyttjandet av 
tjänsten. Istället har de granskat sitt erbjudande på ett sätt som påminner om Normanns 
servicekoncept. De har en kärntjänst som är en kopia av Björns Bostadsbytare men därutöver 
har de flera kringtjänster för att skilja sig från konkurrenten. Istället för att på något sätt 
erbjuda en bättre kärntjänst har de därmed valt att försöka ”one-up them”. Om kringtjänsterna 
är skälet till att de har lyckats gå om Björns Bostadsbytare är svårt att säga, vi tror att 
marknadsföringen har större del i saken än detta. Däremot är det en ytterligare intäktskälla för 
Lägenhetsbyte som samtidigt kan underlätta för kunden. De har satt in sig i ”värdestjärnan” 
och dels sett vad deras kärntjänst kan göra, men också analyserat vilka typer av företag som 
kan vara intressanta för kunden att komma i kontakt med i den situation denne befinner sig i. 
Då kunden ska byta sitt boende behöver de kanske byta leverantör av kabel-TV, bredband, 
telefoni och försäkringar med mera. Lägenhetsbytes värdeskapande process har två 
huvudfunktioner, de har en verkningsgrad och underlättar. Verkningsgrad innebär att de 
sänker kundens interna kostnader, vilket de gör genom att det är ett betydligt billigare 
alternativ än att sätta in en bytes-annons i till exempel DN.. Underlättar gör de genom att 
sköta matchningen av kundens innehav och önskemål så att denne bara får bytesalternativ där 
båda parter på förhand sagt att lägenheter av denna typ är intressanta. Dessutom underlättar 
kringtjänsterna vid flytten, även om de inte är essentiella. Lägenhetsbyte har skalfördelar som 
en ensam kund aldrig kan uppnå och är därmed ett intressant alternativ för den som vill byta 
sin lägenhet. Vårt intryck är dock att deras erbjudande och marknadsföring inte är särdeles 
genomarbetat. De har ingen strategi varken för varumärket eller för hur de ska tydligt 
differentiera sig från konkurrenten. De kringtjänster de har är inte tydligt framförda på deras 
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sajt och inte alls i banners. Att ha målet att bli ”det självklara valet” är förstås bra, men bättre 
vore att ha en plan för hur det ska genomföras. 
 
Vi finner det i övrigt intressant att de har provat att använda en PR-byrå och att resultatet blev 
misslyckat. Kunderna uppskattade uppenbarligen inte det opersonliga intryck som PR-byrån 
skapade utan föredrog det mer hemmasnickrade. Detta kan kanske vara ett skäl till att 
Lägenhetsbyte inte har en tydlig strategi utan förlitar sig till att deras egna metoder ska ge ett 
tillräckligt resultat. Vi menar att det är en skillnad mellan Lägenhetsbyte och de två andra 
undersökta företagen här, även om de andra inte har nedskrivna planer och strategier har de 
inga problem att uttala vilken image de vill ha och vilka delar i sitt budskap de ser som 
essentiella. Lägenhetsbyte saknar detta, men om det har orsakat eller kommer orsaka dem 
skador kan vi inte bedöma. De har trots detta lyckats bli störst i slag inom två år från starten 
och med en omsättning på beräknat 5 miljoner år 2006 och mycket låga kostnader kan de tre 
grundarna känna sig förvissade om lönsamhet.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel redovisar vi slutsatsen av uppsatsen och förhåller oss friare till den analys och 
det resultat som framkommit av studien.  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur några svenska virtuella tjänsteföretag har 
marknadsfört sig med begränsad budget. Detta skulle besvaras med hjälp av våra 
problemformuleringar:  
 

• Har de undersökta företagen tydliga och genomtänkta strategier för hur de ska bedriva 
sin marknadsföring? 

• Vilka metoder har prövats och vilka anser företagen fungerar? 
• Hur används relationsmarknadsföring vid låg budget av de undersökta företagen? 
• Vilka egenskaper i relationsmarknadsföring bedömer de olika företagen som viktigast? 

 
Det vi bedömer som viktigast för de tre företagen är relationerna till andra företag i sin 
omgivning, och för två av företagen, Spela och Byggahus, även relationen till kunderna. 
Dessa två företag är även de som har tydligast strategi och en genomtänkt 
marknadsföringsplan. Samtidigt kan detta bero på att vi har valt att fokusera vår analys på 
teorier inom relationsmarknadsföring, då det framkom i vår problembakgrund samt 
problemdefiniering att detta sannolikt skulle vara det som företagen fokuserat på. Vi kan se att 
företagen prövat ett flertal marknadsföringsmetoder som har gett både lyckade och väldigt 
misslyckade resultat. Vår undersökning visar att massmarknadsföring som metod inte är ett 
angreppssätt passande för virtuella tjänsteföretag som vill interagera och bygga en långvarig 
relation med sina kunder, men att det har varit en metod som fungerat för Lägenhetsbyte som 
söker en låg grad av interaktion med ett högt antal kunder. Vid en låg marknadsföringsbudget 
ser vi guerillamarknadsföring som ett bra alternativ tills företaget behöver ta nästa steg i sin 
utveckling och nå mer kunder. Dock finns det etiska och juridiska implikationer med 
guerillamarknadsföring, som vi dock inte går till djupet med.  
Då Spela har använt en snarlik metod, då de delat ut flyers, som Lägenhetsbyte använt och 
inte fick den positiva effekt Lägenhetsbyte upplevde ser vi en skillnad också mellan hur 
bearbetade marknaden är sedan tidigare och om det finns konkurrenter med starkt 
upparbetade varumärken. Ett företag med en ny tjänst vinner mer på att synas för en bred 
publik än vad ett nytt företag på en upparbetad marknad gör.  
 
Det undersökningen tydligt visat är att relationerna är av yttersta vikt för att skapa en 
kostnadseffektiv marknadsföring vid en låg budget. Samtidigt visas också att det inte är en 
utopi att skapa relationer utan kostnader. Samtliga undersökta företag lyckades skapa 
relationer med allt från mindre sajter till större som Bovision, som både Byggahus och 
Lägenhetsbyte samarbetar med, utan att detta behövde kosta någonting. Nyckeln till detta är 
att företagen satte in sig själva i värdestjärnan och såg vilka andra företag som också hade ett 
intresse av kunden och där företagen kunde samarbeta utan motsättningar. Vi anser att 
företagen lyckades väl med detta utan att de för den skull behöver ha läst om värdestjärnan 
eller tänkt i de termer vi gör.  
 



 34 

De undersökta företagen skiljer sig åt vad gäller kundanskaffning och kundkontakt. 
Lägenhetsbyte använder oriktad massmarknadsföring och eftersträvar en minimal nivå av 
kundkontakt, Byggahus använder massmarknadsföring men försöker interagera med kunderna 
och använder sig av relationsmarknadsföring mot de som besöker sajten medan Spela 
använder relationsmarknadsföring från början till slut. Det alla företagen har gemensamt är att 
de är fokuserade på kundnöjdhet, antingen genom att underlätta för kunderna 
(Lägenhetsbyte), skapa den sajt entreprenören själv saknade (Byggahus) eller genom att vara 
personliga och ge stöd i utvecklingen som spelare (Spela). 
 
Då Lägenhetsbyte inte agerar personligen med sina kunder och enligt oss inte heller har 
ekonomisk möjlighet att göra detta lämnar vi dem därhän i det fortsatta resonemanget som rör 
relationsmarknadsföring.  
 
Vid interaktionen med kunderna ser vi att relationsmarknadsföringen syftar till att få kunden 
att känna delaktighet, att visa att tjänsten har ett innehåll som är relevant och trovärdigt och att 
företaget agerar långsiktigt. Spela och Byggahus visar föredömligt att detta kan göras. Det vi 
saknar hos Spela är en blogg. Då Spela har ett högt kundengagemang skulle en blogg ge dem 
möjlighet att berätta om de förändringar som sker och hur deras team av spelare lyckas och 
liknande saker. Det största skälet till bloggen är framförallt att de idag saknar namn och 
mailadresser till delar av sin kundstock och en blogg skulle då fungera som ett effektivt 
nyhetsbrev, där kunderna även kan interagera genom att skriva kommentarer. På så sätt skulle 
de  kunna få en levande kommunikation och lättare kunna läsa av vilka förändringar kunderna 
önskar sig. 
 
Vår slutsats är att företagen trots sin brist på eget kapital har lyckats väl med sin 
marknadsföring. Vi anser att de val de gjort angående marknadsföringen gett bra resultat, och 
oavsett vilket eget kapital de hade haft ser vi dessa metoder som föredömliga. Med ett större 
kapital kanske företagen kunde ha kompletterat med andra marknadsföringsmetoder men de 
metoder företagen använt bör fortfarande utgöra grunden enligt oss.  Fördelen vi ser med ett 
litet eget kapital är att företagen tvingas till en kostnadseffektivitet som förhindrar excesser. 
Vi har full förståelse för att entreprenörerna valt att inte släppa sin beslutsrätt och ta in andra 
ägare i företaget mot den ökade valmöjlighet det ökade kapitalet skulle gett. Vi ser dock att 
riskkapital kan underlätta på andra sätt i deras respektive verksamheter, främst genom 
möjligheten att köpa in experthjälp för design, underhåll och programmering. 
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