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ABSTRACT 

Title: How can Vita Renen be seen in snow? – A study of the marketing activites of a remotely 
located small business. 
Level: Bachelor Degree in Business Administration 
Authors: Helén Liljenroth, Petra Lorenzon & Jennifer Nilsson  
Supervisor: Eva Maaninen- Olsson  
Date: 2012-06-06 

Background and Problem discussion: Consumers are reached by an average of 3000 marketing 
messages daily which proves that a company’s marketing needs to be strong and characteristic in order 
not to lose customers. It is of even greater importance that marketing reaches the chosen target group 
and is designed in accordance with the company’s vision and is shown where the target group sees it. 

Purpose: The aim of this bachelor thesis is to study how small businesses use marketing and to 
recommend appropriate marketing measures given their size, limited budget and secluded location. 

Method: This study has been made in accordance with a qualitative method with an analytical 
abduction approach using a case study where the case is Vita Renen. To achieve the aim of this study 
the authors combined secondary and primary data such as previous conducted research with interviews 
with the owners and staff of Vita Renen. 

Result and Conclusion: The result demonstrates that untraditional marketing would be the best 
option for Vita Renen because they are a company with limited marketing budget and this type of 
advertising is based on creative thinking and design on pre-existing resources. The result also showed 
that untraditional marketing stands out among other advertisements and is therefore appropriate for a 
company who is located remotely. The conclusion is that Vita Renen should conduct a guerrilla 
marketing as a method to increase brand awareness about the company. 

Suggestion for future research: It would be of interest to investigate similar small businesses in the 
same sector and with the same conditions as Vita Renen to see if the result of the study can be 
generalized or not. 

Key words: Marketing, Small business, Marketing mix, SWOT-analysis, Analytic abduction, non-
traditional and traditional marketing, guerilla marketing. 

 

 



	   	   	   

	   	  

	  

	  

 

SAMMANFATTNING 

Titel: Hur kan Vita Renen synas i snö? – En studie om marknadsföringsaktiviteter hos ett avlägset 
beläget litet företag. 
Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, C-nivå 
Författare: Helén Liljenroth, Petra Lorenzon & Jennifer Nilsson 
Handledare: Eva Maaninen-Olsson 
Datum: 2012-06-06 

Bakgrund och problem: En konsument nås genomsnittligen av 3000 budskap dagligen vilket bidrar 
till att det är av stor vikt att företagets marknadsföring är genomslagskraftig då många företag försöker 
attrahera samma kunder. Det är av ännu större vikt att marknadsföringen når rätt målgrupp, är 
utformad i enlighet med företagets vision och placeras så budskapet kan ses av den tänkta målgruppen. 

Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att studera hur småföretag använder sig av 
marknadsföring idag för att kunna rekommendera lämplig marknadsföringsåtgärd med tanke på 
företagets storlek, limiterade budget och avskilda placering. 

Metod: Studien har gjorts i enlighet med en kvalitativ metod med en analytisk abduktion som ansats 
och i form av en fallstudie då fallet som undersöks är Vita Renen. För att uppnå syftet har författarna 
kombinerat sekundär- och primärdata i form av tidigare genomförd forskning samt djupintervjuer med 
ägare och anställda utförda hos det berörda företaget Vita Renen. 

Resultat och Slutsatser: Resultatet påvisar att otraditionell marknadsföring vid rätt utförande skulle 
vara det mest lämpade alternativet för Vita Renen då de har en limiterad marknadsföringsbudget då 
denna typ av reklam bygger på kreativt tänkande och utformade med redan befintliga resurser. 
Resultatet visade även att otraditionell marknadsföring är utstickande reklam och är därför passande 
för ett företag beläget avsides. Slutsatsen är att Vita Renen bör genomföra guerillamarknadsföring som 
en åtgärd för att öka varumärkeskännedomen kring företaget. 

Förslag på vidare forskning: Det vore av intresse att undersöka liknande småföretag inom samma 
sektor samt med samma förutsättningar som Vita Renen för att undersöka om studiens resultat går att 
generalisera eller inte. 

Nyckelord: Marknadsföring, småföretag, Marknadsföringsmixen, SWOT-analys, Analytisk 
abduktion, Otraditionell- och traditionell marknadsföring, guerillamarknadsföring. 
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1. INLEDNING	  

Första kapitlet i denna kandidatuppsats innehåller bakgrunden till ämnesval, problemformulering, 
syfte, avgränsning, målgrupp och en kortare presentation av företaget Vita Renen samt en beskrivning 
av begreppet marknadsföring. Avsnittets syfte skall ge läsaren en tydlig bild av vad denna 
kandidatuppsats undersöker. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Marknadsföring är de åtgärder ett företag vidtar för att konsumenter skall uppmärksamma företaget 
och dess produkter eller tjänster för att sedan konsumera dessa. Det är inte bara företag som 
marknadsför sig, det kan även enskilda personer göra exempelvis i samband med en arbetsansökan. 
Idag handlar inte marknadsföring endast om att övertyga till köp utan även att ta reda på vad 
konsumenterna efterfrågar för att sedan leva upp till detta. (Darroch, Miles, Jardine & Cooke, 
2004:30) Företag vill fånga konsumenters uppmärksamhet genom marknadsföring, för att sedan väcka 
ett intresse som i sin tur skall leda till att konsumenterna genomför ett köp (Mårtenson, 2009:167).  

En person i Sverige utsätts för genomsnittligen 3000 reklambudskap per dag och denna enorma 
exponering av budskap har bidragit till att alternativa sätt för företag att marknadsföra sig på har 
uppkommit. Det är viktigt att synas och höras genom mediebruset då ett företag som inte syns, inte 
finns. (Levinson & Godin, 1994:34) Det är en utmaning för både stora och småföretag att bli synliga 
för konsumenterna. Det är speciellt ett problem för företag som är okända för konsumenterna och har 
begränsade resurser att avsätta tid och pengar till marknadsföring. Det blir på grund av detta svårare 
för småföretag med limiterad marknadsföringsbudget att skapa genomslagskraftig reklam. (Szabo, 
Hortovanyi, Tarody, Ferincz, & Dobak, 2011:154) Att skapa en närvaro på Internet med en 
kommersiell hemsida är en start för småföretag, där skapas närvaro och en funktionalitet som sedan 
kan leda till en expertis (Burgess, Parish & Alcock, 2011). Undersökningar har visat att småföretag är 
mer tveksamma än stora företag när det kommer till att använda marknadsföringsåtgärder för att nå 
sina mål. Ett omfattande problem i många småföretag är att chefer har för lite eller ingen utbildning 
alls inom marknadsföring och därför kan detta leda till att marknadsföringen utförs utan att de är 
medvetna om det eller att den helt enkelt utförs på fel sätt. (Meziou, 1991:73) Att då ha en ägare som 
är villig att göra personliga uppoffringar i form av tid och ansträngningar kan leda företaget mot 
positiv tillväxt och god strategisk planering (Kozan, Oksoy & Ozsoy 2012:409 & 415). Vita Renen är 
ett litet företag som arbetar med hotell och restaurangservice. De har en begränsad 
marknadsföringsbudget och är belägna på en fjälltopp i Edsåsdalen, vilket medför problem med hur de 
skall nå ut till sina kunder. Ovanstående problem bidrar till att företaget är i behov av att exponera sig 
tydligare och effektivare trots deras begränsade budget samt avskilda placering.  

Marknadsföringsaktiviteter hos ett företag bör granskas och utvärderas, likväl traditionell som 
otraditionell marknadsföring. Med tanke på att marknadsföringsdisciplinen har genomgått ett 
paradigmskifte där nya organisatoriska beteenden har vuxit fram är det viktigt för företag att se över 
sin marknadsföring för att få en bättre förståelse av vilken typ av marknadsföring som lämpar sig för 
organisationen. (Coviello, Brodie & Munro, 2000:525) Traditionell marknadsföring är prestationer av 
affärsaktiviteter som skall öka intresset av produkten för konsumenter. Det innefattar att planera pris, 
plats, produktens utformning och påverkan. (Darroch et al, 2004: 31) Den traditionella synen på 
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marknadsföring är även den viktig för mindre företag. Genom att lära sig hur dem skall hantera 
områdena produktutveckling, pris, marknadsföring och distribution på ett sätt som är lämpligt för 
mindre företag, kan organisationen åstadkomma en bas för att utveckla kundrelationer och även kunna 
konkurrera som en större organisation. (Coviello, Brodie & Munro, 2000:524) Dock är denna typ av 
marknadsföring är inte längre tillräckligt konkurrenskraftig och därför har behovet av otraditionell 
marknadsföring vuxit fram (Swanepoel, Lye & Rugimbana, 2009:9). Otraditionell marknadsföring 
klassificeras som guerillamarknadsföring, viral marknadsföring, word-of-mouth marknadsföring, 
sociala media samt buzzmarknadsföring (Kaplan & Haenlein, 2011:254). Med anledning till 
ovanstående vill författarna undersöka möjligheten för företaget Vita Renen att skapa 
genomslagskraftig marknadsföring utan att behöva ändra sina ursprungliga förutsättningar så som 
marknadsföringsbudget eller placering av företaget. 

1.2 SYFTE 

Syftet är att studera och analysera hur Vita Renen, som är ett litet företag med avsides belägen 
verksamhet, använder sig av marknadsföring detta för att kunna rekommendera lämplig 
marknadsföringsåtgärd för framtiden med tanke på deras storlek, limiterade budget och geografiskt 
avskilda placering.  

1.2.1 FORSKNINGSFRÅGOR 

Nedan kommer två forskningsfrågor att presenteras som sedan kommer att besvaras i studien. 

Vilka marknadsföringsmetoder passar småföretag med avskilt belägen verksamhet och limiterad 
marknadsföringsbudget, så att dem kan nå ut med sitt budskap? 
 
Vilka styrkor och svagheter har olika marknadsföringsåtgärder som är applicerbara för ett litet 
företag, beläget avsides samt med begränsad budget? 

1.3 AVGRÄNSNING 

Denna studie avgränsar sig till att studera marknadsföring för ett litet företag med begränsad budget 
samt avskild belägen verksamhet. Vita Renen är enligt definition ett litet företag då de omsätter under 
en miljon kronor om året (allabolag.se, 2012). Företag vilkas årliga nettoomsättning normalt uppgår 
till högst tre miljoner kronor anses som riktigt små företag (ab.se, 2012). Vita Renens ägare har inte 
givit författarna några riktlinjer eller begränsningar.  

Resultatet kommer inte att kunna generaliseras då alla företag arbetar efter olika förutsättningar. 
Studien och dess resultat kommer däremot att kunna användas som riktlinjer för andra företag i samma 
situation.   

1.4 MÅLGRUPP 

Denna studie riktar sig mot studerande inom marknadsföring, intressenter i allmänhet samt även till 
företaget Vita Renens ägare och anställda.  
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1.5 TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare studier av småföretag med begränsad marknadsföringsbudget där dessutom företagets lokaler 
ligger på en avskild plats är inte ett välutvecklat forskningsämne. Författarna har uppmärksammat att 
många forskningsfall begränsar sig till att endast överse antingen hur småföretag med begränsad 
budget ter sig och marknadsför sig eller hur företags avskilda placering påverkar marknadsföringen. I 
följande kapitel kommer två tidigare studier som styrker relevansen av denna studie att presenteras.  
 
Att småföretags ägare är insatta i verksamheten har stor betydelse för företagets dynamiska tillväxt 
vilket studien Owner sacrifice and small business growth skriven av Kamil Kozan, Dolun Oksoy och 
Onur Ozsoy (2012) syftar till att påvisa. I studien undersöks om ett företags ägares uppoffringar 
överensstämmer som nyckelvariabel till småföretags tillväxt. Författarna definierar tre olika sorters 
uppoffringar ägare kan göra: personliga, finansiella och relationsmässiga. Studien utfördes genom 852 
intervjuer med småföretag i 13 olika städer i Turkiet. Det framkom i studien att personliga 
uppoffringar i tid och ansträngning hade en positiv effekt på småföretagens kontinuerliga tillväxt, både 
enskilt och i samspel med företagets miljö, storlek och strategiska planering. Uppoffring i den 
personliga ekonomin hos ägarna hade däremot en negativ anspelan på tillväxten, vilket tolkas som ett 
resultat av intern finansiering och risk-undvikande av turkiska företag. (Kozan, Oksoy & Ozsoy, 
2012:409 & 415)   
 
Genom att marknadsföra ett företag vars verksamhet ligger beläget något avsides krävs det extra 
ansträngningar, det krävs oftast någon Internetbaserad åtgärd då detta kan hjälpa att nå ut till många 
oavsett del av landet. Det är detta som Lois Burgess, Belinda Parish och Carole Alcock (2011) 
undersöker i sin studie To what extent are regional tourism organisations (RTOs) in Australia 
leveraging the benefits of web technology for destination marketing and eCommerce? Detta dokument 
presenterar resultaten av en longitudinell studie som syftar till att avgöra om och i vilken utsträckning 
de regionala Turism organisationerna (RTOS) i Australien utnyttjar fördelarna med Web-teknik för 
destination marknadsföring och e-handel. Här beskrivs att den snabba utvecklingen av Internet har stor 
påverkan på rese- och turism industrin. I studiens undersökta land Australien beskriver Burgess, Parish 
och Alcock att resor och turistmål till och med blivit den enskilt största kategorin produkter sålda över 
Internet. Studien genomfördes under en åttaårsperiod 2000 till 2008 med hjälp av Extended Model of 
Internet Commerce Adoption (eMICA). Studiens resultat visar att de regionala turism-
organisationerna (RTOs) i Australien tvärt emot den trodda teorin om att de anammat e-handel faktiskt 
ligger lite efter med detta. Något som däremot fick stöd genom studien var utvecklingen av eMICA-
modellen, där det förklaras att utveckling av kommersiella hemsidor för företag, speciellt småföretag, i 
den här industrin oftast startar genom att endast utveckla en närvaro på Internet och sedan bygga 
funktionalitet över tid. Då skapas även en expertis efter att användandet har ökat och företagen blir 
mer medvetna om hur viktigt det är att synas på Internet. (Burgess, Parish & Alcock, 2011) 
 
Ovanstående tidigare forskning påvisar att forskning och studier kring småföretag med kombinationen 
av limiterad marknadsföringsbudget samt avskild placering är mycket begränsad. Därmed anser 
författarna att denna studie om Vita Renen, som är ett litet företag med begränsad 
marknadsföringsbudget och avskild placering, är ett praktiskt exempel på hur ett företag med 
ovanstående förutsättningar kan dra nytta av marknadsföring i olika former anpassade i enlighet med 
förutsättningarna. Trots begränsningar i form av en C-uppsats anser författarna att denna uppsats i viss 
mån kan bidra till en kunskaps lucka som hittills inte fyllts. Problematiken med att utveckla 
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genomslagskraftig marknadsföring med kombinationen av att vara ett litet företag med begränsad 
marknadsföringsbudget på en avskild placering.  
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2. METOD	  

Kapitlet kommer beskriva det vetenskapliga förhållningssättet samt vilka metoder som har använts vid 
datainsamling och vid genomförande av intervjuer. Analysprocessen kommer även att presenteras.  

2.1 VAL AV FÖRETAG 

I denna studie har författarna undersökt företaget Vita Renen som är ett litet familjeägt företag inom 
hotell och restaurangbranschen med begränsad marknadsföringsbudget som även ligger beläget 
avsides.  

Författarna har tidigare besökt Vita Renen i privat regi och på så sätt fått personlig kontakt med 
ägarna. Problemet som har undersökts, vilket är Vita Renens möjlighet till att skapa effektivare 
marknadsföring, uppenbarades för författarna då de besökt Åre ett flertal gånger utan vetskap om att 
Vita Renen existerar. Först vid rekommendation av den lokala turistbyrån fick författarna nys om Vita 
Renen. Vid ett genomfört besök och samtal med ägarna framkom problemet av att vara beläget avsides 
samt arbeta med en limiterad budget. Därmed fick författarna en inblick i företagets faktiska problem 
och tog med denna kandidatuppsats upp kontakten med ägarna för att ge dem möjlighet att låta 
författarna undersöka deras marknadsföring och komma med rekommendationer för möjliga 
marknadsföringsåtgärder till säsongens start 2013. 

2.2 KVALITATIV STUDIE 

Författarna strukturerade studien i enlighet med en kvalitativ studie i form av en fallstudie. En 
kvalitativ metod beskrivs enligt följande; en kvalitativ metod inom samhällsvetenskapen är ett 
samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala 
verklighet som analyseras. Forskaren försöker fånga såväl människors handlingar som dessa 
handlingars innebörder. (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010: 296) Den kvalitativa metoden 
ger författarna möjlighet att utforska det undersökta materialet och fånga verkligheten (Cooke & Saini, 
2012:7). 

Författarna valde en kvalitativ inriktad undersökning då detta ansågs vara det tillvägagångssätt som 
lämpligast uppfyllde studiens syfte. Detta på grund av att den kvalitativa metoden bidrar till en 
förmåga att se mer djupgående till ett fall, vilket gör det möjligt att få en helhetsbild samt 
uppmärksamma olika sammanhang och strukturer i undersökningen (Lundquist, 1993:104). Studiens 
fall syftade till Vita Renen och den kvalitativa metoden har bidragit till sammanhang och strukturer 
kopplade till marknadsföring, marknadsföringsteorier och tidigare genomförd marknadsföring av Vita 
Renen i den sociala verkligenheten som analyserats.  
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2.3 FALLSTUDIE 

En fallstudie definieras som  
 

”en undersökning av en specifik företeelse, till exempel ett program, en händelse, en institution eller 
en social grupp” (Merriam, 1994:24). 

 
En fallstudie som undersökningssätt behandlar ett nutida fenomen i sitt verkliga fall (Al Qur’an, 
2010:123). För att klassificera vilken form av fallstudie författarna har utgåt ifrån har Ecksteins 
typologier som fokuserar på ett enda fall legat till grund. Ecksteins typologi disciplin-konfigurativa 
fallstudier omfattar studier som utgår ifrån etablerade teorier eller typologier för att beskriva eller 
förklara fall. Detta betyder att fallet har beskrivits utifrån redan befintliga teorier. (Denk, 2002:19) 
Utgångspunkten skiljer sig från konfigurativa-ideografiska studier som är oberoende av etablerade 
typologier eller teorier för att ge tolkning och förståelse. Den disciplin-konfigurativa fallstudien är 
därmed användbar för att förklara fenomen genom att testa olika teorier. På så sätt möjliggörs det att 
identifiera teorier i förhållande till fallet för att kunna beskriva eller förklara resultatet av ett specifikt 
fall. Eckstein menar även att den disciplin-konfigurativa typologin likaså kan ha en prövande funktion 
i förhållande till fallet. (Denk, 2002:39-40) Författarna ansåg med ovanstående argument att det 
disciplin-konfigurativa tillvägagångssättet var bättre lämpat för studien än den konfigurativa-
ideografiska.  
 
Utmärkande för denna fallstudie var att den behandlade marknadsföring inom småföretag. Fallstudien 
genomfördes utifrån att författarna noggrant har studerat Vita Renen och dess situation för att få så 
detaljerade kunskaper som möjligt. Utifrån studien har författarna tillsammans med valda teorier 
försökt finna förklaringar till det specifika fallet Vita Renen. Resultatet av fallstudien genererade i 
rekommendationer ur ett marknadsföringsperspektiv, som skall kunna appliceras och användas i 
praktiken för framtiden. 

2.4 ANALYTISK ABDUKTION 

Författarna valde att tillämpa metoden analytisk abduktion som alternerar mellan teori och empiri. 
Analytisk abduktion är ett vanligt förekommande angreppssätt vid utförandet av en fallstudie 
(Alvesson & Sköldberg, 2008:55).   

Vid genomförande av analytisk abduktion är det första steget att utifrån ett enskilt fall frambringa ett 
hypotetiskt mönster som ger förslag till en teoretisk djupstruktur. Det steg karakteriseras av det 
induktiva arbetssättet, som innebär undersökning av ett fall utan att först ha förankrat det i bestående 
vedertagen teori. (Patel & Davidson, 2011) Tanken är att den kvalitativa undersökaren skall påbörja 
datainsamlingen så teorineutral som möjligt så att datainsamlingen inte blir vinklad och låta 
informationen själv generera teori (Hartman, 2004: 277-279). Analytisk induktion frambringar 
empirisk data som ger underlag för teori (Carlsson, 1991:27) och bidrar även till ett strukturerat sätt att 
först planera studien för att sedan samla in information och sist analysera denna (Hartman, 2004: 274-
276).  

Detta steg innebar att författarna inledningsvis utförde djupintervjuer för att erhålla idéer på 
intressanta analysinriktningar. I den analytiska abduktionens andra steg formades en hypotes eller teori 
baserat på de fall som undersökts, vilket innebar deduktivt tillvägagångssätt (Björklund & Paulsson, 
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2003:62). I detta fall formulerades studien syfte och val av teorier. Steget överensstämmer med 
studiens utformning då komplettering av empiriskt material utförts senare i studiens utveckling då 
teorier var fastställda, vilket bidrog till att studien även fick inslag av analytisk deduktion. Ett 
deduktivt arbetssätt betyder att arbetet sker på ett sådant sätt där teori är grunden att utgå från när 
empirin samlas in och därefter dras slutsatser om separata företeelser från de teorier som finns. 
(Björklund & Paulsson, 2003:62)  

När en studie framskrider genom analytisk abduktion kan den ursprungliga hypotesen eller teorin 
vidareutvecklas eller utvidgas för att bli mer generell (Patel & Davidson, 2011).  

Författarna var medvetna om de risker som finns med analytisk abduktion som Patel och Davidson 
belyser. Ingen undersökning startar helt förutsättningslöst. Det valda fallet att studera kan väljas 
utifrån tidigare erfarenheter, om än omedvetet, och hypotetisk teori kan formuleras som utesluter 
alternativa tolkningar. Författarna tog i beaktan att studier främst inom företagsekonomi och 
marknadsföring kan ha präglat synsättet och framtoningen, både vid val av intervjustruktur och frågor 
samt vid val av teorier. Det finns även en risk att utan försiktighet kan den hypotetiska teorin styrkas i 
abduktionens deduktiva fas (Patel & Davidson, 2011). Författarna har därmed vidtagit försiktighet 
gällande applicering av hypotetiska teorier. Detta skedde genom att med öppna sinnen försöka att 
ifrågasätta valet av studiens utförande. 

Att utföra en studie i enlighet med analytisk abduktion och dess steg bidrar till att studien får en tydlig 
struktur (Hammersley, 2011:562). De tre olika faserna i studien var planerings-, insamlings- och 
analysfasen. När dessa faser var bearbetade var undersökningen färdigställd. Nedan påvisas hur 
författarna valde att tillämpa den analytiska deduktionen i de olika faserna. 

2.4.1 PLANERINGSFASEN 

I inledningsfasen av undersökningen bör frågorna som följer bli besvarade; vad vill författarna veta 
och av vem samt vad skall studien ge svar på? Här formuleras frågor som ska besvaras under 
undersökningens gång, vilket resulterar i undersökningens syfte. (Hartman, 2004: 277) 
Frågeställningen som besvarades i denna undersökning var författarnas val av syfte samt 
forskningsfrågorna, vilka marknadsföringsmetoder passar småföretag med avskilt belägen verksamhet 
och limiterad marknadsföringsbudget, så att dem kan nå ut med sitt budskap? Vilka styrkor och 
svagheter har olika marknadsföringsåtgärder som är applicerbara för ett litet företag, beläget avsides 
samt med begränsad budget? 
 
Författarna ansåg att det var av stor vikt att intervjua ägarna och anställda på Vita Renen för att erhålla 
aktuell och riktig information i form av empiriskt material. Sekundärdata bestod av information kring 
verksamheten och dess marknadsföringsåtgärder. Primärdata bestod av djupintervjuer och 
kundobservationer som dessa planerades i denna fas, utfördes under nästkommande fas, och låg till 
grund för utformningen av denna studie. Djupintervjuerna utfördes via telefon och även vid personligt 
möte med ej standardiserade intervjufrågor, vilket var det alternativ att kommunicera med Vita Renen 
som ansågs lämpligast för att erhålla primärdata. 
 
Till intervjuerna formulerade författarna tio frågor utifrån en ostrukturerad intervjumetod med icke-
standardiserade frågor. Intervjumetoden innebar fokus på ett antal huvudfrågor som var formulerade 
för att undvika en vinklad beskrivning samt att frågorna var anpassningsbara beroende på 
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informanternas åsikter och svar. Metoden medför att det är lätt att uppmärksamma informanternas 
tankar samt fånga dessa genom följdfrågor. (Stukát, 2005:39) Metoden bidrar även till att 
informanterna erhåller chansen att förmedla sitt perspektiv utifrån liknande frågor (Stukát, 2005:40). 
Frågorna formulerades för att erhålla information kring företaget Vita Renen om bland annat, hur 
företaget drivs, hur arbetet ser ut och om företagets framtidsmål. Det strukturerades även frågor kring 
marknadsföringen, vilka som besöker Vita Renen och varför de har valt att göra detta. Dessa frågor 
gav underlag till och svar på studiens syfte som var; att studera hur Vita Renen använder sig av 
marknadsföring, för att sedan kunna rekommendera lämplig marknadsföringsåtgärd med tanke på dess 
storlek, limiterade budget och avskilda placering. För att kunna rekommendera lämpliga 
marknadsföringsåtgärder formulerades även frågor kring styrkor och svagheter inom företaget. Det är 
viktigt att känna till styrkor och svagheter vid utformandet av marknadsföring (Mårtenson, 2009:367–
370). Frågor kring information om konkurrenter formulerades även för att få en djupare inblick i 
företagets konkurrenter. För att läsa frågornas exakta formulering se bilaga 1. 
 
Kundobservationerna planerades även för att utföras under insamlingsfasen på Vita Renen för att 
erhålla kunskap om kunders preferenser. Denna information låg till grund för fortsatta bestämmelser 
om hur marknadsföringen kom att utformas. 

2.4.2 INSAMLINGSFASEN 

Författarna samlade in information i form av sekundär- och primärdata för att tillämpa denna under 
sista fasen, analysfasens sammanställning. 

Sekundärdata är data som tidigare samlats in, sammanställts i ett annat sammanhang och med ett annat 
syfte än den aktuella undersökningen (Christensen et al, 2010:297). Extern sekundärdata som 
författarna använde var bland annat företagets egen hemsida www.vitarenen.se. Intern sekundärdata är 
information som återfinns inom organisationen. Fördelen med intern sekundärdata är att den är 
lättillgänglig, nackdelen är att informationen inte är objektiv utan kan vara vinklad för att företaget 
skall framstå som framgångsrikt eller bättre. (Christensen et al, 2010:90) Ovanstående hade författarna 
i åtanke under insamlingen av material och kritiskt granskade detta.  

Vid insamlandet och fördjupning av teorier sökte författarna bland vetenskapliga artiklar hämtade från 
Mälardalens högskolas databaser. De databaser som genomsöktes var EMERALD, Business Insight, 
Taylor & Francis Online, Jstor, ScienceDirect, Discovery och Inderscience. Sökorden som har använts 
är: Marketing in small businesses, Marknadsföring i småföretag, Marketing principles, 
Gerillamarknadsföring, guerillaföretagaren, marknadsföra småföretag, guerrilla marketing, 
eventmarketing, Swot-analysis, service marketing, case study, qualitative, relationsmarknadsföring, 
relationship marketing samt marketing mix. Intern sekundärdata togs fram genom både 
årsredovisningen och via intervjuer för att få information om företagets omsättning och 
marknadsföringsbudget.  

Primärdata är information utöver den som redan finns tillgänglig (Christensen et al, 2010:103). 
Författarnas primärdata utgjordes därmed av informationen som samlades in i form av ostrukturerade 
djupintervjuer och observationer av arbetet på Vita Renen samt kundernas beteende. Författarna 
genomförde två personliga intervjuer varav en skedde då en av ägarna av Vita Renen var på besök i 
Stockholm. Det andra intervjutillfället skedde på plats i Vita Renens lokaler med ägarna och dess 
personal. I planeringsfasen valdes som tidigare nämnt ostrukturerade djupintervjuer med ej 
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standardiserade frågor och under denna fas genomfördes dessa. Det är vanligt att intervjuer av denna 
typ tar lång tid då respondenterna kan sväva ut ur samtalsämnet om författarna inte är noggranna att 
hålla diskussionen inom ramen av frågorna (Christensen et al, 2010:169) och detta tog författarna i 
hänsyn. Majoriteten av intervjuerna genomfördes i början av studien. Dock genomfördes 
kompletterande intervjuer för att få mer ingående och kompletterande information, dessa återfinns i 
bilaga 2. Frågor som kompletterades behandlade Vita Renens tidigare marknadsföring och om de på 
något vis mäter effekten av marknadsföringen samt hur de tror att deras kunder uppfattat dem. Detta 
gjordes för att få en insikt i hur marknadsföringen utvecklats och om de mäter effekten av åtgärderna 
samt för att få kundernas uppfattning av dem. Författarna möjliggjorde även för informanterna att 
tillägga egna synpunkter i slutet av samtliga intervjuer både de inledande intervjuerna och de 
kompletterande. 
 
Den första intervjun som utfördes av författarna var på plats i Stockholm med en utav ägarna Ida 
Bromarker den 19 februari, denna intervju varade i cirka 75 minuter. Författarna intervjuade även de 
två ägarna och de två anställda på Vita Renen i deras lokaler. Dessa intervjuer varade i cirka 60 
minuter beroende på hur långa svaren var och antalet följdfrågor som tillkom. De utfördes helgen 24-
26 februari 2012 och de som intervjuades vid andra intervju tillfället var ägarna Ida Bromarker, Lena 
Bromarker och resturangens kock Olivier Garcia samt den anställda Patrik Nilsson. Kompletterande 
intervjuer genomfördes över telefon vid sju olika tillfällen. Dessa intervjuer varade i cirka 30-45 
minuter och genomfördes med samma personer som ovanstående då de utgör hela personalstyrkan. 
Sammanlagt varade alla intervjuer närmre nio timmar. Intervjuerna bandades med informanternas 
tillstånd, för att inget skulle undkommas. Dessutom antecknades det mest väsentliga under 
intervjuerna som en säkerhetsåtgärd ifall tekniken skulle svika. Transkriberingen av materialet skedde 
inom 48 timmar efter respektive intervju. Författarna avlyssnade samtliga intervjuer i sin helhet men 
transkriberade bara de delar som ansågs relevanta till studien. Författarna försökte minimera 
intervjueffekten genom att rikta all uppmärksamhet åt respondenterna genom att lyssna på dem och 
inte argumentera mot dem. Med intervjuareffekt menas att intervjuaren påverkar respondenten genom 
exempelvis inpass, utrop och minspel vilket bidrar till att intervjun inte blir objektiv. För att undvika 
det följs istället oklarheter upp med frågor såsom exempelvis, hur menar du? och berätta lite mer och 
utveckla gärna? (Svenning, 2003:121&164). 
 
En observation av kunderna på Vita Renen genomförde författarna i samband med djupintervjuerna 
den 24-26 februari 2012, vilket var en fredag till söndag då det är som mest aktivitet hos Vita Renen, 
och sammanställdes den sista observationsdagen. Författarna genomförde observationen genom att 
befinna sig på Vita Renen från öppning till stängning och både observerade kunder och dess beteende 
samt lyssnade på deras samtalsämnen. Författarna gjorde anteckningar på all observation för att kunna 
gå tillbaks och även jämföra uppfattningar sinsemellan. Under observationen som varade i tre dagar 
observerades ungefär 230-250 kunder. Antalet kunder var en uppskattning som Vita Renens ägare 
gjorde åt författarna genom att granska helgens försäljning och på så vis uppskatta antalet. 
Observationen genomfördes som tidigare nämnt för att få en översiktlig bild av kundernas intressen, 
sinnesstämning och anledning till besöket. Det finns för- och nackdelar med att använda 
kundobservationer i en studie. En nackdel kan vara observatörseffekterna som innebär att de som 
observerar påverkas av den undersökta miljön och låter sina egna åsikter och värderingar spela in i 
observationen. Detta är inte möjligt att helt och hållet eliminera och måste därför tas i hänsyn av de 
som observerar. (Christensen et al, 2010:210) En fördel med kundobservationer är att undersökarna 
kan erhålla ett detaljerat och ingående datamaterial vilket kan avslöja mekanismer som kan vara svåra 
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att få information om ifall de studeras på annat sätt (Christensen et al, 2010:208–209). Författarna 
genomförde observationerna med ovanstående i åtanke och eliminerade på så vis de största riskerna 
med observationen. Detta gjorde författarna genom att försöka utestänga egna åsikter och värderingar 
och även kritiskt granska varandras åsikter vid sammanställningen.  

2.4.3 ANALYSFASEN 

I analysfasen skall insamlad data bearbetas, datainsamling i sig utgör inte någon egen teori utan måste 
analyseras för att bygga en grund för de teorier som senare skall användas	  (Hartman, 2004:286). Allt 
material författarna samlat in genom intervjuerna samt kundobservationen analyserades efter att all 
information blivit insamlad. Vid insamlingen av det kompletterande materialet och intervjuerna fanns 
teorier som grund. Efter att allt undersökningsmaterial var insamlat gick författarna igenom detta 
tillsammans och fick en uppfattning om hur alla tolkade materialet och fick på så vis en klar struktur 
för hur studien fortlöpte. Innan de kompletterade intervjuerna och materialet framtogs var den 
empiriska mättnaden inte helt uppnådd, det fanns fortfarande ny information att erhålla. Empirisk 
mättnad betyder att intervjuer har genomförts fram till dess att ytterligare intervjuer inte kan framföra 
någon ny relevant information (Esaiasson, 2004). När de sista intervjuerna avslutades pekade allt 
genom samtalen på att författarna erhållit all information Vita Renen hade att tillhandahålla. De sista 
kompletteringsfrågorna som ställdes bestyrktes av medgivande och inga nya infallsvinklar framkom 
och därför ansåg författarna mättnaden vara uppnådd. De frågorna återfinns i fullhet att läsa under 
bilaga 2.  

När samtliga intervjuer var transkriberade tog författarna ut det materialet som ansågs uppfylla 
studiens syfte och analyserade sedan den insamlade data för att se vilka teorier som var anpassade till 
studien. Informationen som framkom genom observationerna gav författarna möjlighet att notera vad 
som specifikt utmärker kunderna och om det bör användas i marknadsföringssyfte. De teorier som 
sedan valdes verkställdes genom att analysera informationen författarna fick fram i form av intern- och 
extern, primär- och sekundärdata. SWOT-analysen framtogs för att få fram styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot på ett informativt sätt. För analys av Vita Renens strategiska position på 
marknaden valde författarna att använda Marknadsföringsmixen, vilken kan bidra till att skapa stark 
varumärkeskännedom (Armstrong & Kotler, 2009: 52). Trots att Vita Renen är ett tjänsteföretag valde 
författarna att presentera deras erbjudande produktlikt i studien. Marknadsföringsstrategier för tjänster 
är inte lika välutvecklade som dem för produkter (Bahl, Black & Sherwood, 2011) och därför valde 
författarna att behandla Vita Renens erbjudande som en produkt. Det blir tydligare att marknadsföra 
en produkt än en tjänst (Bahl et al, 2011). Kostnadseffektiv media har även belysts då Vita Renen är 
ett företag med begränsad budget, utan möjlighet att utvidga denna inom den närmsta framtiden. 
Marknadsföringen behöver figurera i media som överensstämmer med Vita Renens budget.  

2.5  RELIABILITET OCH VALIDITET 

Kvalitativ forskning bygger ofta på tolkningar och värderingar och anses därför vara subjektiv. I 
forskningen leder subjektivitet till resultat som är både opålitliga och ogiltiga vilket kan medföra stora 
problem. Det finns inga sanningstest som kan tillämpas på kvalitativ forskning, utan istället får 
forskare och läsare dela ett gemensamt ansvar för att avgöra betydelsen av kvalitativ forskning. 
Lincoln och Guba menar att det handlar om godkännande av forskningen, detta beroende på hur väl 
forskaren kan visa neutralitet i sin forskning (Lincoln & Guba, 1985). 
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För att veta att det som har skrivits är trovärdigt är det viktigt att undersöka validitet, det vill säga hur 
väl undersökningen och dess resultat överensstämmer med verkligheten (Christensen et al, 2010:308). 
Författarna har utvärderat och bedömt tillförlitligheten i det sekundära materialet och där granskat vem 
som har skrivit och publicerat materialet samt varför. Hur undersökningen genomförts bör även det 
utvärderas (Christensen et al, 2010:91). Detta gjordes genom att kontrollera när undersökningen var 
utförd och på vilket sätt den genomfördes för att på så vis få en indikation om hur trovärdigt materialet 
var. I denna studie användes metoden triangulering. Triangulering definieras som att mer än en metod 
används för att öka validiteten när man undersöker ett fall (Jonsen & Jehn, 2009:125). I studiens fall 
kombinerades kundobservationen och djupintervjuer för att öka validiteten då båda dessa behandlat 
Vita Renen.  
 
Reliabiliteten beskriver tillförlitligheten och användbarheten av det verktyg som valts att mäta 
undersökningen med (Ejvegård, 2003:71). Författarna har använt sig av både djupintervjuer i form av 
personliga intervjuer och telefonintervjuer med anställda och ägare. Reliabiliteten ökade då flera olika 
sätt att utföra kommunikation har använts och författarna noggrant antecknat delar av intervjuerna 
samt bandat dessa. Informationen författarna har använt har i och med det hög tillförlitlighet. Detta ger 
studien en hög validitet som med andra ord i en kvalitativ studie kan förklaras med hög trovärdighet. 
(Ejvegård, 2003:71)  
 
Som tidigare nämnt har författarna försökt vara neutrala och objektiva, dock kan det antagligen inte 
vara uteslutet att det har rått full objektivitet då författarna antar att någonstans kommer subjektiviteten 
att lysa igenom. Detta kan exempelvis ha spelat in under kundobservationerna med personliga 
värderingar och åsikter hos författarna och därmed minskat objektiviteten. Den tryckta litteraturen 
valdes till stor del av författarna då de har haft majoriteten som kurslitteratur i tidigare studier och kan 
därför anses subjektiva. Subjektiviteten och objektiviteten är något som författarna har varit medvetna 
om och i och med detta försökt att öka objektiviteten.  

2.6  FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

För forskning i socialt arbete är nedanstående forskningsetiska principer viktiga att i samband med 
undersökningen redogöra för hur dessa etiska krav skall tillgodoses. Kraven är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Bryman, 2011:131) Informationskravet 
innebär att forskaren bör informera uppgiftslämnarna och undersökningsdeltagarna om alla inslag i 
den aktuella undersökningen som kan påverka deras villighet att delta (ibl.liu.se, 2012:7). Vita Renens 
ägare och anställda blev informerade innan undersökningens start om hur undersökningen skulle 
fortgå och fick en kortare presentation om författarnas grundidé med undersökningen. På så sätt ansåg 
författarna att informationskravet uppfyllts då Vita Renen var insatta i ämnet från start.  

Samtyckeskravet pekar på att de som deltar i undersökningen själva skall ha rätt att bestämma hur 
länge undersökningen får pågå och på vilkas villkor (ibl.liu.se, 2012:9). Då Vita Renens ägare och 
personal ansåg att denna kandidatuppsats skulle bidra till positiva möjligheter för Vita Renens framtid 
var respondenterna mycket intresserade av att delta och bidra med information. Informationen som 
företaget bidrog med gavs alltså ut under positiva omständigheter och en villighet att delta 
genomsyrade undersökningen. Författarna har därför åsikten att samtyckeskravet uppnåddes. 
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Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i undersökningen bör tillförsäkras största möjliga 
konfidentialitet där deras personuppgifter framgår så att obehöriga inte kan ta del av dem (ibl.liu.se, 
2012:12). Nyttjandekravet betyder att angivelser om personuppgifter endast får användas i 
forskningsändamål (ibl.liu.se, 2012:14). Då det i denna studie inte fanns något specifikt behov av att ta 
personuppgifter på ägarna och de anställda hos företaget, mer än deras namn som dessa gavs godvilligt 
och självmant ansåg författarna att konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har uppnåtts.   
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3.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  

Småföretag saknar ofta kunskap om marknadsföring då det är både kostsamt och tidskrävande. 
Efterfrågan på information om billiga marknadsföringsmetoder för att förbättra 
försäljningsintäkterna och öka vinsten är dock stor hos många småföretag då det är ett sätt att nå ut 
med sitt budskap oavsett verksamhetens placering och marknadsföringsbudget. (Tuten & Ashley, 
2011) I detta kapitel kommer de teorimodeller som framtagits att presenteras samt motiveras. 
Teorierna har utsetts då författarna anser att dessa är mest lämpade för att uppnå studiens syfte.  
 
SWOT-analysen kommer att bidra med information om styrkor, svagheter, möjligheter och hot om 
företaget. Detta är viktigt för studiens syfte genom att det ger en tydlig bild av vad som är styrkor och 
möjligheter och vad som kan fokuseras på i framtida marknadsföringsåtgärder. 
Marknadsföringsmixen är utvald för att beskriva den strategiska positionen på marknaden och ge en 
klar bild av bland annat produkten och påverkan i form av marknadsföringsåtgärder. Traditionell och 
otraditionell marknadsföring kommer att undersökas, dels för att få klarhet i vilka metoder Vita Renen 
använder samt om något skulle vara fördelaktigare än det andra vid rekommendationerna. 
Kostnadseffektiv media kommer att behandlas då Vita Renen har en väldigt limiterad 
marknadsföringsbudget och på så vis kan författarna erhålla information kring de mest effektiva 
media alternativen för företaget.  

3.1 SWOT 

SWOT-analysen är ett verktyg för att företagets intressenter skall kunna förutse händelser och driva 
företaget i önskad och lönsam riktning, samt att den tydliggör potentiella hot mot företaget. Både 
interna och externa egenskaper kan analyseras samt om dessa är skadliga eller goda för verksamheten. 
(Kearns, 1994:190)   
 

 
 
(3.1-1 SWOT - Kotler & Armstrong 2010:77) 
 
S i analysen påvisar företagets styrkor (strengths), vad företaget har till sin fördel och de sidor där de 
är starka. W står för svagheter (weaknesses), där bristerna i företaget beskrivs och vad som behöver 



	   	   	   

	   	  

14	  

	  

justeras. Som kan utläsas från bild 3.1-1 är dessa två internt kopplade till företaget och skall bidra till 
att kunna effektivisera och omorganisera för att nå önskad lönsamhet. Bild 3.1-1 påvisar även att 
analysen fokuserar på de yttre faktorerna; O som står för möjligheter (opportunities) det vill säga vad 
företaget har för möjligheter att förstärka och utveckla samt T vilket står för hot (threats), det som 
hotar företaget utifrån. Detta kan vara svårt för företaget att påverka, men genom att identifiera dessa 
faktorer kan företaget förbereda sig bättre och undvika potentiella hot. (Kurttila, Pesonen, Kangas & 
Kajanus, 1999:47–50) Analysen kan användas av alla organisationer, företag och individer och 
involverar ett systematiskt tänkande. Om analysen används korrekt kan företag utveckla ett lyckat 
strategiarbete vilket betyder att de kan undvika och vara förberedda på svagheter och hot. (Gao & 
Peng, 2011:796) Genom att analysera en genomförd SWOT-analys kan information om vad som är 
viktigast att prioritera den kommande tiden utläsas. Det kan uppkomma svagheter och hot som 
företaget inte tidigare var medvetna om och de kan då åtgärda dessa omedelbart för att utveckla 
företaget. Som utläses i bild 3.1-1 är dessa både externa och interna egenskaper som är skadliga för 
verksamheten om de inte åtgärdas. SWOT-analysen hjälper företag att nå marknadsföringsmålen 
genom att kartlägga företagets personlighet och därmed kan lämpliga strategier och de aktiviteter som 
anses mest användbara väljas ut. (Mårtenson, 2009:367–370) 

3.2 MARKNADSFÖRINGSMIXEN 

Marknadsföringsmixen, även kallad de 4 P:na, är en modell som beskriver den strategiska positionen 
av produkten som kommer att finnas på marknaden (Armstrong & Kotler, 2009: 52).  
Marknadsföringsmixens 4 P:n består av, produkt, pris, plats och påverkan. Marknadsföringsmixens 
enheter ses som kontrollerbara variabler eftersom de kan ändras vid behov. De beskriver också 
resultatet av ledningens ansträngningar att kreativt kombinera marknadsföringsaktiviteter. (Zineldin & 
Philipson, 2007:231) Enligt Kotler bör marknadsförare sammanställa en marknadsföringsmix för att 
påverka sina försäljningskanaler och slutliga konsumenter. När företaget erhållit förståelse över dessa, 
ger det dem möjlighet att utveckla företaget och dess marknadsföring i önskad riktning. De 4 P:na 
används ur säljarens perspektiv för att påverka kunderna. (Kotler & Keller, 2009:63) 
 
Marknadsföringsmixen har två framträdande fördelar. Den ena är att det är möjligt att utläsa hur starka 
fördelar företaget har gentemot sina konkurrenter och den andra är att det kan utläsas var resurserna 
borde satsas för att förbättra företagets förutsättningar på marknaden. (Armstrong & Kotler, 2009:62–
63) En väl utförd marknadsföringsmix ger företaget ett verktyg att skapa stark varumärkeskännedom 
och varumärkesvärde (Huang & Sarigöllü, 2011: 95).  
 
De 4 P:n kommer nedan att beskrivas separat för att få en tydlig bild av dess inverkan och betydelse. I 
bild 3.2-1 visas de 4 P:na samt vad de innehåller. De två P:na produkt och pris skall innehålla 
erbjudanden som företaget kan erbjuda kunden, såsom företagets sortiment, kvalitet och prisnivå 
exempelvis. De andra P:na, plats och påverkan skall vara överföring av erbjudanden till kunden, 
såsom distribution, reklam och försäljning. Dessa kan alla utläsas i bild 3.2-1. (Kotler & Keller, 
2009:63)  
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(3.2-1 Marknadsföringsmixen - Kotler & Keller 2009:63)  

3.2.1 PRODUKT 

Kotlers definition på vad en produkt är lyder: anything that can be offered to a market for attention, 
acquisition, use or consumption; it includes physical objects, services, personalities, places, 
organization services and ideas (Kotler & Keller, 2009) 

Detta betyder att Kotler anser att allt som erbjuds till konsumenter faller inom ramen av definitionen 
på en produkt. En av de viktigaste faktorerna är att produkten kan varieras för att på bästa sätt anpassa 
eller tillfredsställa kunderna. Det är även viktigt att tänka på kundlösningen, vilket behov löser 
produkten, hur den är utformad och vad finns det för kringtjänster runt produkten? Det är viktigt för 
företag att ha svar på de här frågorna för att kunna tillfredställa sina kunder. (Armstrong & Kotler, 
2007: 53) 

3.2.2 PRIS 

Priset är av stor vikt och det måste finnas en balansgång vid prissättning för att företaget skall kunna 
generera vinst samt attrahera kunder. Är efterfrågan stor eller om kunderna värderar produkten högt är 
konsumenterna inte lika priskänsliga. Är däremot efterfrågan begränsad och företaget trots detta har ett 
för högt pris är det möjligt att kunderna söker sig till andra företag som erbjuder samma eller liknande 
produkter till ett annat pris. (Armstrong & Kotler, 2007:53) Priset är det P som måste sättas i 
förhållande till de övriga P:n och därmed det svåraste inom marknadsföring. Priset skall sättas i 
förhållande till företagets effektivitet, kapacitet och konkurrens. Det är viktigt att ständigt ha en inblick 
i konkurrenternas priser och vid behov kunna justera pris på sin produkt för att bli så 
konkurrenskraftig som möjligt. (Kotler & Keller, 2009:375–376) 

3.2.3 PLATS 

Plats är där företaget har sin verksamhet och det är även där företaget gör sig tillgängliga för sina 
kunder. Platsen har därmed en stor påverkan när det gäller utformandet utav marknadsföringen 
eftersom produkten är beroende av platsen. (Armstrong & Kotler, 2007:54) Konsumenterna vill inneha 
en tjänst eller produkt vid rätt tidpunkt och plats. Det är viktigt att dessa två samstämmer och finner 
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sig lättillgänglig för konsumenterna. Genom att välja strategiska platser kan fördelar och resurser 
optimeras. Det är viktigt att inte bara ha produkten i åtanke vid val av plats utan även vara medveten 
om var kunderna finns samt vart de önskar finna produkten. (Armstrong & Kotler, 2009:48–49) 

3.2.4 PÅVERKAN 

Påverkan består av fem delar: reklam, personliga säljmetoder, säljpåverkan, public relations, även 
kallat PR, och direkt marknadsföring. Det omfattar all marknadsföring och är oftast riktad till specifika 
konsumenter och målgrupper. (Armstrong & Kotler, 2007:56) Påverkan används av företag för att få 
konsumenter att bli positivt inställda till företaget och dess produkter. Detta medför att företag som 
tidigare inte varit ledande på marknaden kan konkurrera i konsumenternas medvetande vid val av 
produkt när de skall genomföra köp. (Armstrong & Kotler, 2009:454–455) Påverkan anses som 
oerhört viktigt och innefattar hur ett företag kommunicerar med konsumenterna för att visa sin 
produkt. Det är därför mycket viktigt att denna utformas för att passa den specifika produkten. (Lexa, 
2007:120) Målgruppen måste ha exponerats för budskapet för att det skall få några 
kommunikationseffekter (Mårtensson, 2009:377). Beroende på företagets budget och mål med 
reklamen kan denna utformas med traditionell marknadsföring eller otraditionell marknadsföring 
(Baltes & Leibing, 2007:49). Båda metoderna skall väcka intresse hos konsumenten och slutligen leda 
till köp. Med traditionell marknadsföring kan det dock vara svårt att tränga igenom mediebruset 
medan det med otraditionell marknadsföring är lättare att snabbt nå ut till en lägre kostnad dessutom. 
(McNaughton, 2008: 303-304) 

3.3 TRADITIONELL OCH OTRADITIONELL MARKNADSFÖRING 

Marknadsföring är de åtgärder ett företag vidtar för att kunder skall uppmärksamma företaget och dess 
produkter för att sedan konsumera dessa. Marknadsföring handlar inte endast om att övertyga till köp 
utan även att kartlägga vad kunderna efterfrågar och sedan leva upp till det. (Darroch et al, 2004:30) 
Företag vill fånga konsumenters uppmärksamhet genom marknadsföring, för att sedan väcka intresse 
som i sin tur skall leda till att konsumenten genomför köp (Mårtenson 2009:167). Det viktigaste för 
chefer i ett företag är planeringen av marknadsföringsaktiviteter och distributionen (Urbonavičius & 
Dikčius, 2008:41). 

Traditionell marknadsföring är en prestation av affärsaktiviteter som skall öka konsumentens intresse 
för produkten. Det innefattar även processen att planera pris, plats, påverkan och produktens 
utformning. Företaget skall vid utformandet av marknadsföring kommunicera och skapa en relation till 
konsumenten samt även ge denne ett mervärde. Med mervärde menas något av värde för konsumenten 
utöver själva kärnprodukten. (Darroch et al, 2004: 31) Att skapa en relation till sina kunder kan få dem 
att uppleva företaget och dess produkter samt service som mer personlig och därför inge en trygghet. 
För småföretag är det därför väldigt effektivt att använda sig av relationsmarknadsföring eftersom 
relationsmarknadsföring kan skapa en långvarig relation med kunderna. Att behålla befintliga kunder 
bidrar till lägre kostnader då företaget inte behöver verka i lika stor utsträckning för att anskaffa nya 
kunder. (Adjei, Griffith & Noble, 2009:496) Relationsmarknadsföring är en av de äldsta traditionella 
marknadsföringsmetoderna och handlar om att bygga relationer med människor. 
Relationsmarknadsföring är mycket populär och används av alla marknadsförare men på olika sätt. 
Marknadsförare vill skapa en relation till sina kunder från början för att sedan upprätthålla denna 
relation under lång tid med relationsmarknadsföring. Fokus flyttas bort från marknadsföringsmixen till 
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relationen mellan företag och kund. (Zineldin & Philipson, 2007: 229-230)  
 
Otraditionell marknadsföring är en marknadsföringsmetod som även denna anses vara mycket 
passande speciellt för småföretag. Otraditionell marknadsföring uppstod som ett sätt att nå ut genom 
det kraftiga mediebruset, då traditionell marknadsföring var inte tillräckligt konkurrenskraftig och det 
behövdes därför ett nytt kraftigare komplement till den traditionella marknadsföringen. (Swanepoel, 
Lye & Rugimbana, 2009:9)  
 
Otraditionell marknadsföring betecknas som guerillamarknadsföring, viral marknadsföring, 
buzzmarknadsföring, word-of-mouth marknadsföring samt marknadsföring på sociala medier. 
Guerillamarknadsföring uppstod som en strategi för att hjälpa småföretag med limiterad budget att 
skapa uppmärksamhet utan att ha tillgång till ett större kapital. (Levinson, 2005:5) Viral 
marknadsföring är elektronisk word-of-mouth, där ett företags produkt, märke eller meddelande 
sprider sig snabbt online oftast genom sociala medier och är ett bra alternativ till att skapa trovärdighet 
till en låg kostnad (Kaplan & Haenlein, 2011:254). Buzzmarknadsföring är en marknadsföringsåtgärd 
där konsumenter lockas till att göra reklam om ett företags produkt eller märke och meddelar detta till 
andra konsumenter utan att ha någon vidare eftertanke kring att dem gör det (Notarantonio & Quigley, 
2009:455), exempelvis på communities eller chatställen där ungdomar integrerar med varandra (Palm 
2006:77). Word-of-mouth är utbytet av information ansikte till ansikte om en produkt, ett specifikt 
erbjudande eller liknande mellan en konsument och en vän, kollega eller annan bekant. Sociala medier 
är en grupp av Internetbaserade applikationer som bygger på ideologiska och teknologiska grunden för 
webb 2,0 och som gör det möjligt att skapa och utbyta information online. (Kaplan & Haenlein, 
2011:254)  
 
Den typ av marknadsföring som skall vara effektiv men samtidigt kunna utföras med begränsade 
resurser är otraditionell marknadsföring. Att utforma otraditionell marknadsföring bygger på att 
företaget använder dess befintliga resurser för att skapa kreativ marknadsföring utan att extra 
kostnader skall uppkomma. (Levinson, 2005:5) Liksom traditionell marknadsföring skall denna typ av 
marknadsföring fånga konsumenternas uppmärksamhet på ett oväntat sätt och bör därför utformas 
kreativt (Baltes & Leibing, 2007:49). 
 
Då guerillamarknadsföringen uppstod, som tidigare nämnt, som en strategi för småföretag med 
limiterad budget, för att göra det möjligt för företaget att fånga kundernas uppmärksamhet utan att ha 
tillgång till stort kapital är denna en bra strategi för småföretag. Att använda sig av 
guerillamarknadsföring när man är beläget avsides och har en limiterad budget kan skapa stor 
uppmärksamhet till en väldigt liten kostnad. Guerillamarknadsföring är ett känt begrepp inom den 
otraditionella marknadsföringen och denna strategi har vuxit och används idag även av större företag. 
(Levinson, 2005:5) Strategin bygger på att tränga igenom mediebruset genom att använda sig av 
okonventionella metoder för att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Många konsumenter nås 
ständigt av reklam och kommunikation genom traditionell media såsom exempelvis tv, radio och 
tidningar vilket gör att konsumenterna inte blir mottagliga för reklamen och den blir då ineffektiv. 
(Levinson & Godin, 1994:34) Det kan på grund av ovanstående anledning vara svårt för företag, 
speciellt mindre att nå ut med sitt budskap via dessa kanaler. Guerillamarknadsföring däremot ses som 
en marknadsföringsmetod som bidrar till att snabbt nå ut till dessa målgrupper. (Levinson & Godin, 
1994:35)  
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Guerillamarknadsföringens främsta effekt är genom sin funktion som PR vilket betyder att det skapar 
främjande åtgärder som skall förbättra företagets anseende (McNaughton, 2008: 303-304). Kampanjer 
utformade i enlighet med en guerillamarknadsföringskampanjer har visat sig vara mycket effektiva till 
en mindre kostnad än traditionell marknadsföring (Margolis & Garrigan, 2008:46). 
Guerillamarknadsföringsåtgärder är ofta engångskampanjer med begränsad omfattning som sällan 
repeteras och kan även därför vara ett bra alternativ för mindre företag som snabbt vill nå ut till sina 
kunder utan att satsa all tid på dyra kampanjer (Szabo et al, 2011:154–155). Det kan vara extra 
lämpligt för småföretag med en väldefinierad målgrupp och som har korta distributionskanaler att 
använda sig av denna metod (Gruber, 2003:614). Småföretag har ofta en mindre 
marknadsföringsbudget och behöver därför hitta kreativa lösningar för att nå ut med kommunikationen 
och därav ses guerillamarknadsföring som ett bra alternativ (Szabo et al, 2011:154–155). 
 
Det är viktigt att rikta marknadsföringen till rätt målgrupp och ha kunskap om deras behov och 
emotionella band då det är dessa företaget bör kommunicera och fokusera på i 
guerillamarknadsföringen (Baltes & Leibing, 2007:54). De negativa aspekterna med 
guerillamarknadsföring är att det kan uppröra vissa konsumenter då det är okonventionellt och ibland 
till och med kan bryta mot lagen (Levinson, 2007: 5). Den aspekten påvisar ytterligare att det är viktigt 
att rikta en guerillamarknadsföringskampanj till rätt målgrupp (Baltes & Leibing, 2007:54). Det kan 
även förknippas med nedskräpning och förstörelse då objekt ofta placeras ut i städer samt att många 
använder graffitimålningar som också är förknippat med sabotage (Levinson, 2007:5).  
 

3.4 KOSTNADSEFFEKTIV MEDIA 

Det är viktigt för ett företag att välja media att kommunicera via som är anpassat för företagets 
förutsättningar (Gronhaug, 1993:285). Förutsättningar som exempelvis ett företags ekonomi, målgrupp 
och syfte med kommunikationen lägger grunden för hur informationsöverföringen kommer att 
utformas och förmedlas (Kabadayi, 2011:770). För småföretag med begränsad marknadsföringsbudget 
är det av stor vikt att kanalerna, den media kommunikationen förmedlas via, är kostnadseffektiva, det 
vill säga når rätt målgrupp till en låg kostnad (Kabadayi, 2011:763). Nedan kommer exempel på 
kostnadseffektiv media för småföretag att beskrivas. Både traditionell och otraditionell 
marknadsföring kan förmedlas via kostnadseffektiv media. 

Många företag marknadsför sig via tidningar då det anses som mycket trovärdigt och skapar 
kännedom. Att marknadsföra en produkt via tidningar kan vara både dyrt och kostnadseffektivt 
beroende på i vilken tidning samt på vilken placering i tidningen. (Levinson & Godin, 1994:90–92) 
Det är inte garanterat att människor upplever företaget som trovärdigt trots tidningsannonser och det är 
viktigt att annonsen bör visas upprepade gånger för att maximera effekten. Tidningar kan även 
användas för att nå ut med PR. PR sköts oftast av en PR specialist på ett företag som skriver 
pressreleaser och annat material för att skicka till journalister i hopp om att få dem publicerade. 
(McKie & Toledano, 2008:322) PR kan i många fall vara gratis och är därför ett väldigt 
kostnadseffektivt sätt för företag att nå ut med sin kommunikation (Mårtenson, 2009:318).  

Med trender mer inriktade mot one-to-one marknadsföring använder många företag direkt 
marknadsföring som ett sätt för att snabbt kunna kommunicera mot de noggrant valda konsumenterna. 
På så sätt kan företagen dessutom få omedelbar respons från målgruppen. Direkt marknadsföring kan 
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alltså vara kostnadseffektivt att använda sig utav då det riktas direkt till den målgrupp man väljer att 
tilldela reklamen. (Liao, Chen & Hsieh, 2011:6059–6060)  

Utomhusreklam har blivit ett allt mer populärt sätt att marknadsföra på. Detta sätt att marknadsföras 
utförs ofta i tunnelbanor, på reklamtavlor och på bussar och når en bred målgrupp på ett förhållandevis 
billigt och enkelt sätt. Denna typ av marknadsföring är mycket effektiv då den når människor på väg 
till jobbet, i bussen eller i bilen. Budskapet uppfattas lättare av människor då de är mottagliga för 
denna typ av marknadsföring i denna situation. Utomhustavlor kan vara bra för verksamheter som 
ligger något avsides då riktningen kan hänvisa till verksamheten. (Levinson & Godin, 1994:95–97)  

Tekniken utvecklas ständigt vilket har bidragit till att Internet och mobiltelefoni blivit ett allt mer 
populärt kanalval (Dahlén, Granlund & Grenros, 2009:160). Att marknadsföra via Internet och genom 
mobilen är inte kostsamt och används därför av många marknadsförare. Det bidrar också till 
möjligheten att nå ut till en bred målgrupp med lokal, nationell och internationell räckvidd vilket kan 
leda till att företaget florerar i andra medier. Exempelvis kan en internationell tidning få nys om något 
de vill skriva om. Bloggar och sociala medier så som Facebook och Twitter kan också vara effektivt 
att använda för att nå ut till en låg kostnad. (Iveson, 2011:153) E-mail är en annan Internetbaserad 
marknadsföringsmetod som har blivit vanligare. Många småföretag som har begränsad budget 
använder sig av e-mail. Det har till och med blivit ett så vanligt marknadsföringsverktyg att spam har 
uppkommit, vilket är oönskad kommersiell e-mail. Spam stjälper idag e-mail reklamen och har 
bidragit till att konsumenter fått en negativ syn på tillvägagångssättet och kan därför vara oönskat att 
arbeta med. (Pavlov, Melville & Plice, 2007:1191-1192) I och med den växande trenden av väldigt 
tekniskt utvecklade mobiltelefoner så har många företag valt att deras hemsidor skall bli mobila för att 
kunna tillgodose sina kunders behov. Detta kallas mobil marknadsföring och kan beskrivas som all 
marknadsföring som bedrivs genom ett globalt nätverk som konsumenterna är anslutna till genom 
deras personliga mobila enheter. (Kaplan, 2012:130) Några av fördelarna med mobil marknadsföring 
är att företag kan kommunicera genom både text, ljud och video samt skapa direkt interaktion med 
sina kunder (Shankar, Venkatesh, Hofacker & Naik, 2010:111). 

Evenemang och reklam som syns i luften är ett bra sätt att sticka ut ur mediebruset (Levinson & 
Godin, 1994:92). Luftballonger och andra kreativa evenemang där ett företag exempelvis släpper upp 
heliumballonger med logga och kontakt information tryckt på ballongen kan skapa intresse hos 
människor samt få företagsnamnet att bli uppmärksammat och igenkänt. Denna typ av marknadsföring 
når många och gör ett annorlunda intryck vilket troligtvis gör att fler kommer ihåg budskapet. Detta är 
ett verktyg som även de allra minsta företag kan ha råd med. Evenemang kan utformas i enlighet med 
både traditionell och otraditionell marknadsföring och är ett mycket effektivt sätt att bli 
uppmärksammad på. (Levinson & Godin, 1994:93) 

Evenemang är en tillställning på en given plats vid en given tidpunkt. För att påvisa hur ett 
otraditionellt evenemang kan se ut kommer nedanstående text att förklara otraditionella 
guerillamarknadsföringsevenemang som är utförda på riktigt. Herrtidningen FHM placerade en man 
med kroppsmålning av tidningens logotyp på fotbollsmatcher, tvättmedel företaget K2Y målade 
skjortor på trottoarer för att bli uppmärksammade och skönhetscentret AnnaNás placerade ut burkar 
som vägde ett kilo på gator i Milano med texten:  

”detta kilo har tappats tack vare AnnaNás.” (Levinson & Godin, 1994:102) 
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Ett traditionellt evenemang däremot kan vara exempelvis en festival, ett traditionellt evenemang är 
oftast utformade på samma plats och är återkommande år efter år (Andersson, Larson & Mossberg, 
2009:17).  Festivaler är sociala tillställningar där människor umgås och lyssnar på musik som spelas 
live. Det kan även vara en tillställning som exempelvis medeltidsveckan på Gotland som arrangeras 
för att locka turister och förlänga högsäsongen på en destination. (Andersson, Larson & Mossberg, 
2009:17 & 22) 

Evenemang som marknadsföringsverktyg har växt på senare tid och är numera mycket populärt 
världen över. Tanken är att ett evenemang skall marknadsföra en produkt, service eller idé samtidigt 
som det bidrar med möjligheten för företaget att kommunicera med åskådarna och bygga relationer. 
Tillfällen då evenemang kan vara extra passande är då företag genomför en produktlansering. Ett 
evenemang bidrar med möjligheten att tydligare beskriva och förklara produkten samt låter 
konsumenter prova produkten. Vissa evenemang kan även ändra konsumenters uppfattningar kring 
produkten då det finns möjlighet att utforska produkten och inte enbart se den på bild och läsa om den. 
Det är även möjligt för företag att se direkta reaktioner och känslor som uppstår hos konsumenten vid 
kontakt med produkten vilket gör det möjligt för företaget att göra eventuella justeringar. Detta kan 
även ge konsumenten ett värde då det skapas en närmare relation till företaget och konsumenten får 
känna sig speciell och hörd vid närmare kontakt med företaget samt att det finns möjligheter att ställa 
frågor som kan besvaras direkt. (Wood, 2009:248–260) 
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4. EMPIRI	  

Kapitlet kommer att behandla själva föremålet för arbetet, alltså Vita Renen. Det som undersökningen 
baseras på är djupintervjuer och kundobservationer, vilka kommer att presenteras nedan.  

4.1 VITA RENEN 

Vita Renen är ett litet företag som omsatte 863 000 kronor enligt årsredovisningen år 2011 
(allabolag.se, 2012). Verksamheten är belagd på en fjälltopp utanför Åre och byggdes 1957, 
nuvarande ägarna tog över verksamheten år 2004 (vitarenen.se, 2012). Fjälltoppen som heter 
Renfjället är 3,5 kilometer från Edsåsdalen. Edsåsdalen ligger ungefär 20 minuter utanför Åre, 
fågelvägen är det endast 7.5 kilometer. Under vintertid när Åresjön har fryst till is är det möjligt att 
transporteras med skoter från Åre över den frusna sjön upp till Vita Renen. (Bromarker I, 2012) 

Vita Renen byggdes år 1957, nuvarande ägarna tog över verksamheten 2004 och renoverade då 
badrum, diskrum och restaurangkök för att kunna utöka utbudet även till middagsservering. Hotellet 
har sex rum med övernattningsmöjligheter för 17 personer och restaurangen rymmer cirka 50 personer 
inomhus och cirka 30 personer utomhus på terrassen. (vitarenen.se, 2012) Renovering sker löpande 
men med försiktighet då ägarna vill behålla det gamla men med moderna bekvämligheter (Bromarker 
L, 2012). Det är restaurangdelen i verksamheten som lockar majoriteten av kunderna och den största 
delen av försäljningen består av våfflor, varm choklad och kaffe (Garcia, 2012). Vita Renen har i 
nuläget endast aktivitet under vintersäsongen, men ägarna har som framtidsmål att utöka säsongen till 
att även erbjuda aktivitet under sommarsäsongen. Anledningen till framtidsmålet är dels för att få 
möjligheten till att öka omsättningen samt utöka säsongen då vintersäsongen varierar i längd. Det 
bidrar till att säkerställa verksamheten från att vara beroende av enbart vintersäsong då 
klimatförändringar kan komma att ske i framtiden. (Bromarker I, 2012)  

”Vinter- och skidsäsongen sträcker sig från december till mars/april beroende på hur länge vintern 
håller i sig” berättar Patrik Nilsson. 

Personalstyrkan som arbetar på Vita Renen består av fyra personer däribland de två ägarna, en kock 
samt en ytterligare anställd (Nilsson, 2012). Vita Renen har valt att prissätta både hotelldelen och 
restaurangdelen lite lägre än konkurrenterna då det krävs en aktiv ansträngning att ta sig till lokalen. 
Prissättningen är därmed konkurrentbaserad dock inte genom någon djupgående konkurrensanalys 
utan av lättare efterforskning. (Bromarker I, 2012) 

Vita Renen vill nå ut till kunderna genom att sälja in en helhetsupplevelse på fjället med god mat, 
personlig service och exklusiva produkter. Med exklusiva produkter menas inte enbart dyra 
märkesdrycker utan även mat och dryck som är närproducerad och råvaror speciella för just fjällmiljö. 
(Garcia, 2012) Gästerna har möjlighet att bo med självhushåll och ta med egna tillhörigheter (Nilsson, 
2012). Målet för Vita Renen är att varje kund skall äta middag i restaurangen och att de skall erbjuda 
hotellservice till alla. Det svåraste uppdraget är att få gäster att stanna mer än en till två nätter. En 
anledning är att det är ett problem att förflytta sig fram och tillbaka om man inte vill utforska andra 
aktiviteter än just längdskidåkning och övriga aktiviteter som utförs på fjälltoppen. Det finns möjlighet 
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att hyra skoter en hel vecka för möjligheten att transportera sig men detta är kostsamt. (Bromarker I, 
2012) 

Företaget vill uppfattas som en charmig fjällstation med god mat, personlig service, avsides men inte 
svåråtkomligt (Bromarker I, 2012). Deras mål är att öka omsättningen med fem till tio procent per år 
varav största ökningen bör vara boende och kvällsarrangemang med större fokus på lunch och 
middagar (Garcia, 2012). De vill även öka antalet evenemang och arrangemang inom kultur, konst och 
sport och vara tillgängliga hela dagen samt kvällen. Det finns inga utförliga planer på hur detta 
kommer att genomföras utan är endast önskemål och tankar från ägarnas sida för att möjligen planeras 
till nästa säsong, år 2013. (Bromarker L, 2012) Under säsongen är det mest aktivitet på Vita Renen 
under helgerna och i genomsnitt genomför cirka 200-280 kunder ett besök under en helg och 
spenderar cirka 130-200 kronor per person (Bromarker I, 2012).  

Den största konkurrenten i Edsåsdalen är hotellet Köja som samtidigt är den största samarbetspartnern. 
Samarbetet är utformat så att Köja ger deras gäster möjligheten att byta ut en lunch på deras hotell till 
att äta lunch på Vita Renen. (Nilsson, 2012) Alla hotell och vandrarhem i Edsåsdalen som har nära till 
skidbacken och andra vinteraktiviteter ses som konkurrenter, vilket även Åre ses som med alla dess 
hotell (Bromarker L, 2012). 

4.2 KUNDBESKRIVNING 

Nedan kommer en beskrivning av Vita Renens kunder att utföras. Detta kommer att göras då det är av 
stor vikt att veta vem och vilka kunderna är och varför de besöker Vita Renen. Detta för att författarna 
skall kunna förstå nuvarande marknadsföringens resultat och även kunna rekommendera 
marknadsföringsåtgärder för framtiden.  
 
Åre, Edsåsdalen och kringliggande städer och byar består av ett begränsat antal invånare men under 
vintersäsongen fylls städerna av turister på vintersemester som bland annat gillar att åka skidor 
(Bromarker L, 2012). Majoriteten av turisterna kommer via tåg, som stannar i både Undersåker som är 
närmsta tågstation till Edsåsdalen samt i Åre. Somliga anländer även med bil och buss (Nilsson, 2012). 
Att transportera sig till fjällsemestern, Åre och kringliggande städer, via flyg är även något som har 
blivit allt vanligare (Bromarker L, 2012). 
 
Vita Renen är som tidigare nämnt ett litet företag som besöks av människor som valt att aktivt ta sig 
upp på fjället för att genomföra ett besök. Majoriteten gör besöket under semester eller under någon 
form av ledighet då besöket inte är gjort i en handvändning (Garcia, 2012). Lena Bromarker berättar 
att:  
 
”alla vi i personalen på Vita Renen är väldigt serviceinriktade och tar alltid tillfället i akt att försöka 
prata med alla besökare för att få information om hur de mår, vad de gillar, varför de valt att besöka 

Vita Renen, hur de fick reda på att Vita Renen fanns och alla andra frågor vi kan komma på.” 
 
Detta gör personalen för att få en djupare kunskap om kunderna och även kunna genomföra 
förbättringar och förändringar för att uppnå maximal kundnöjdhet. Genom att ge kunderna en 
personligare service samt ett trevligt bemötande önskar företaget att skapa en relation till sina 
befintliga kunder och även få nya besökare att känna sig välkomna och speciella. Förhoppningen är att 
detta skall leda till att de återkommer som kunder. (Bromarker L, 2012) 
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Ägaren Ida Bromarker berättar vidare att:  

 
”många av de som besöker Edsåsdalen gör det med anledningen av att det är billigare än att besöka 

Åre men det ligger fortfarande geografiskt nära Åre” (Bromarker I, 2012). 
 
Kunderna som besöker Vita Renen är i alla åldrar och det som binder dem samman är intresset för 
friluftsliv och natur (Garcia, 2012). För att kunna besöka Vita Renen måste konsumenten antingen åka 
längdskidor, snöskoter eller tolka efter pistmaskin upp till lokalen då det är beläget på fjälltoppen 
(Kundobservation, 2012). Många ser vägen upp till fjälltoppen som ett problem eftersom det är en 
ansträngning men Vita Renens ägare och personal anser att det är en del av upplevelsen (Bromarker I, 
2012). 

Majoriteten av besökarna är familjer och par på skidsemester. Dock gjorde även en del grupper 
bestående av kollegor, släkt och vänner boende i Åre ett tillfälligt besök under dagen på Vita Renen. 
(Kundobservation, 2012) Människor bosatta i Edsåsdalen, Åre och kringliggande städer genomför 
även ett par besök om året (Garcia, 2012). Under kundobservationen såg författarna att de flesta 
besökare tog sig upp på längdskidor eller med snöskoter. Trots att åldern på besökarna varierade från 
cirka sju år och upp till ungefär 60 år delar alla intresset för natur och friluftsliv. Kunderna var glada 
men hungriga och sugna på något att äta och dricka, det populäraste var utan tvekan våfflor, varm 
choklad samt även till viss del gulaschsoppa. (Kundobservation, 2012) Det är mest aktivitet och 
kunder på Vita Renen runt lunchtid, cirka klockan 12.00-14.00, sedan sker även en tillströmning av 
kunder för fikapaus klockan 15.00 (Kundobservation, 2012). Kocken på Vita Renen instämde även 
uppgifterna om att tiden för aktivitet av kunder stämde överrens med de gjorda observationerna. 
Majoriteten av kunderna genomför sitt besök under lunchtid och vissa, dock färre än vid lunchtid, 
kommer för fika vid klockan 15.00. (Garcia, 2012)  

Vädret påverkar tillströmningen av kunder. Vid kraftig blåst, snö eller regn minskar besöksantalet 
avsevärt och kan ibland till och med hamna på noll. (Nilsson, 2012) De gäster som trotsar vädret 
består till största del av medelålders människor som gillar utmaningar och inte anser att det finns något 
dåligt väder utan bara dåliga kläder. Det är dock en tydlig minskning på barnfamiljer som i princip inte 
alls ger sig ut på fjället vid dåligt väder. (Bromarker L, 2012) 

4.3 MARKNADSFÖRINGENS UTFÖRANDE OCH RESULTAT 

Marknadsföringsbudgeten är mycket limiterad och Vita Renen spenderar endast 6000 kronor per år på 
marknadsföring och mycket av ägarnas privata tid upptas av att se över olika 
marknadsföringslösningar. Marknadsföringsbudgeten kommer att öka i takt med att omsättningen 
ökar. (Bromarker L, 2012) För att inte behöva öka budgeten men ändå kunna genomföra en rad olika 
åtgärder försöker ägarna som tidigare nämnt att utnyttja sina egna kunskaper. De tillverkar egna 
broschyrer, skriver egna annonser, uppdaterar hemsidan, tar bilder samt att de även utnyttjar sociala 
medier så som Facebook. Broschyrerna återfinns på turistbyrån i området och annonser i den lokala 
tidningen Edsåsdalsbladet. De kommer inom kort även att finnas med på are360.se som anses vara en 
av de största turisthemsidorna för området. (Bromarker I, 2012) Att figurera på are360.se anser ägarna 
kunna bidra till att de får fler bokningar för övernattning samt fler restauranggäster (Bromarker L, 
2012). Vita Renen visas på turisthemsidan vid sökning på både boende och restaurang med både bilder 
samt beskrivning (Garcia, 2012).  
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Det finns ingen marknadsplan eller affärsplan att tillgå, utan ägarna utformar marknadsföringen på 
årsbasis (Garcia, 2012). Då marknadsföringsarbetet är begränsat har de valt att inte lägga resurser på 
någon djupgående konkurrensanalys. De är medvetna om vilka konkurrenter som finns i området och 
samarbetar även med vissa av dem, men de har inte gjort någon grundlig analys över deras 
konkurrenters marknadsföringsåtgärder. De har dock tagit hänsyn till konkurrenternas priser för att 
inte lägga sig varken för högt eller lågt i jämförelse. (Bromarker L, 2012) 

Vita Renen mäter resultatet av genomförda marknadsföringsaktiviteter genom att jämföra ungefärligt 
besöksantal innan aktiviteten och efter aktiviteten (Bromarker L, 2012). De har även valt att titta på 
omsättningen, hur och om den förändras innan och efter genomförda marknadsföringsaktiviteter 
(Bromarker I, 2012). Resultatet av genomförda marknadsföringsåtgärder beskriver om ägarna ansett 
att dessa lyckade eller inte.  

Marknadsföringen från år 2004, när de nuvarande ägarna tog över Vita Renen och fram till år 2008 var 
väldigt oprioriterad och outvecklad. De första åren 2004-2005 skedde ingen marknadsföring alls då 
hotellrummen renoverades. Ägarna gjorde valet att ha öppet restaurangdelen under lunchtid men inte 
genomföra någon marknadsföring då de inte kunde utnyttja Vita Renen till fullo. (Bromarker I, 2012) 
År 2006 började marknadsföringsarbetet ta vid och annonsering i den lokala tidningen började. De 
valde även att placera broschyrer med information om Vita Renen runt om i Edsåsdalen. Dessa 
aktiviteter fortlöper än idag. (Bromarker L, 2012) Kommunikationen via annonsering ger ingen 
märkbar skillnad relaterad till omsättning eller besöksantal vid själva annonseringstillfället men är ett 
viktigt arbete för att påminna och även berätta för potentiella nya kunder att Vita Renen finns 
(Bromarker I, 2012).  

Under hösten 2008 genomfördes en kampanj i form av att de sprayade ”Lunch, Vita Renen” och en pil 
i riktning mot Vita Renen på runda höbalar placerade på en åker någon kilometer bort från Vita 
Renens lokaler. Detta utfördes för att väcka uppmärksamhet samt agera vägbeskrivning till lokalen. 
Kampanjen resulterade dock inte i någon större skillnad i omsättning eller besökare. (Bromarker I, 
2012)  

Under 2008 invigdes också den första konstutställningen som blivit bestående med olika svenska och 
internationella konstnärer. De valde även att uppdatera och förnya hemsidan för att på så sätt kunna 
attrahera kunder. (Bromarker I, 2012) Konstutställningen genererar inte några stora skillnader i 
omsättning eller besöksantal mer än under själva utställningstiden men tillströmningen som sker under 
utställningen är anledning nog att fortsätta genomföra den årligen. (Bromarker L, 2012)  

2009 valde de även att marknadsföra möjligheten att övernatta på Vita Renen. Marknadsföringen 
utfördes på deras egna toaletter, vilket även sker idag (Nilsson, 2012). Det hade visat sig att många av 
kunderna inte kände till denna möjlighet, vilket ledde till att de satte upp inramade informationsblad 
på insidan av dörren på toaletterna (Garcia, 2012). Näst intill alla kunder genomför minst ett 
toalettbesök under sin vistelse på Vita Renen vilket har lett till att de befintliga kunderna nu har 
information om möjligheten att övernatta och på så vis har marknadsföringen fyllts sitt syfte enligt 
ägarna. Exponeringen av marknadsföringen sker då kunden inte har mycket annat att titta på och 
därför medför det till att uppnå önskad kommunikationseffekt. (Bromarker I, 2012).  

En kampanj för att väcka uppmärksamhet genomfördes också, samma år, i form av att de sprayade 
halmbockar vita och placerade grenar som horn för att associeras till Vita Renen. Halmbockarna var i 
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storleken 30*40 centimeter och placerades runt omkring i Edsåsdalen. (Bromarker I, 2012) Detta 
ledde inte till någon skillnad i varken omsättning eller besöksantal.  

”Vi tror i efterhand att det beror på att majoriteten i Edsåsdalen redan vet att vi finns och vart” 
(Bromarker L, 2012) 

Under 2010 tillkom inga nya marknadsföringsaktiviteter utan de arbetade med de befintliga så som 
annonsering och broschyrer (Bromarker I, 2012). 

2011 valde Vita Renen att försöka locka fler besökare genom att anordna lite fler evenemang som den 
årliga konstutställningen. De arrangerade luffarslöjdskurs och även yogahelg. Luffarslöjdskursen som 
genomfördes under en eftermiddag och kväll, blev oerhört lyckad och det blev full uppslutning. 
(Nilsson, 2012) Yogahelgen blev däremot inte lika lyckad och blev inställd på grund av för dålig 
uppslutning (Bromarker I, 2012). Ägarna tror att detta beror, dels på dålig marknadsföring, att 
människor inte fick reda på att aktiviteten ägde rum, men även att det var under en hel helg vilket 
bidrog till att det var för tidskrävande för konsumenten (Bromarker L, 2012).  

”Vi använder oss av olika typer av evenemang för att folk förhoppningsvis skall tycka att det är roligt 
och sprida vidare till vänner och bekanta om den fantastiska upplevelsen” (Garcia, 2012).	  

Evenemangen bidrar inte till någon direkt ökning på besöksantalet eller omsättningen förutom för just 
evenemanget men det bidrar till att skapa relationer till kunderna, visa att Vita Renen finns och att det 
finns en mängd olika aktiviteter för kunderna att utföra hos dem. (Bromarker I, 2012)  

De startade en Facebooksida för att via ytterligare ett Internetbaserat media kunna nå ut till kunder. De 
såg en trend i att starta en Facebooksida och märkte att många av besökarna var användare av 
Facebook. (Garcia, 2012)  

”Hemsidan och Facebooksidan är nog de två viktigaste sätten för oss att kommunicera med våra 
kunder. Där förmedlar vi både vägbeskrivning, aktuell information och andra nyheter som till exempel 

våra evenemang” (Bromarker I, 2012). 

De uppdaterar själva hemsidan men på grund av bristande kunskap blir det inte alltid enligt planering 
(Garcia, 2012). 

Pågående år, alltså 2012, har de valt att fortsätta sin marknadsföring i form av annonsering, 
broschyrer, hemsidan, Facebooksidan och även en ytterligare luffarslöjdskurs (Bromarker I, 2012). De 
har börjat sammanställa information om sin verksamhet och sina aktiviteter i form av artiklar och 
sedan skickat dessa till den lokala tidningen för att reportrarna skall trycka artiklarna eller i alla fall 
använda informationen som underlag för artiklar. (Bromarker L, 2012) Att sammanställa information i 
artikelform och skicka till lokaltidningen görs i hopp om att de skall publiceras och på så sätt får Vita 
Renen gratis publicitet (Bromarker I, 2012). Under året har en artikel tryckts i sin helhet och två har 
använts som underlag dock har omformulering och viss bearbetning av tidningsredaktionen skett innan 
publicering vilket var något Vita Renen hade räknat med skulle ske (Garcia, 2012).  

Ägarnas största problem när det gäller marknadsföringen är att det är kostsamt och de har svårt att 
fördela resurserna och även veta vad som bör prioriteras att satsa på (Bromarker L, 2012). De har inget 
kundhanteringssystem vilket gör det svårt att upprätthålla en relation med kunderna (Garcia, 2012). 
Ingen av ägarna eller de anställda har någon utbildning inom ämnet marknadsföring men de är 
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intresserade och engagerade och försöker söka information via Internet och genom att observera 
konkurrenter och andra liknande företag för att få tips och idéer. Dock dokumenteras inte detta av Vita 
Renen. (Bromarker I, 2012) 
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5. ANALYS	  

Kapitlet sammankopplar den teoretiska referensramen med det empiriska materialet som framtagits. 
Syftet med analysen är att få förståelse för hur den teoretiska referensramen är kopplad till 
verkligheten, det vill säga Vita Renen.  

5.1 SWOT-ANALYS 

SWOT-analysen kommer att beskriva Vita Renens styrkor, svagheter, hot och möjligheter för att 
författarna skall kunna koppla dessa till dess marknadsföring samt för att se över möjligheten utveckla 
företagets kommunikation (Kearns, 1994:190). SWOT-analysen bidrar med underlag till Vita Renen 
där de på ett informativt sätt skall kunna utläsa vilka egenskaper företaget besitter.  

 

 
(5.1-1 Egen bearbetad SWOT-analys) 

Styrkorna i SWOT-analysen påvisar ett företags fördelar (Kurtilla et al, 1999:47-50). Den största 
styrkan är att Vita Renens ägare själva arbetar i verksamheten som frontpersonal växelvis med de 
anställda. Detta bidrar till integrerad kommunikation i företaget samt att alla får förståelse och 
kunskap om varandras arbetsuppgifter. Ovanstående bidrar även till att alla förstår och arbetar mot 
samma mål och vision vilket är företagets grund. Ytterligare en styrka är att de arbetar med 
närproducerad mat med kopplingar till fjället och närliggande områden. Detta bidrar till en trygghet 
för konsumenten då de vet var maten härstammar från, vilket har blivit allt viktigare för konsumenter. 
Med produkter som är producerade geografiskt nära bidrar till att även miljöaspekten är en styrka för 
företaget. Närproducerad mat ger också en klar och tydlig bild av att företaget inte bara är beläget på 
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fjället utan vill även starkt sammankopplas med en genuin fjällupplevelse. Detta är något som i 
dagsläget inte kommuniceras tydligt till kunderna då marknadsföringen varit begränsad.  

Vita Renens ägare och personal har stor kännedom om kunderna då de har möjlighet att interagera. 
Det är även ett resultat av att de är en liten fjällstation där kunder och personal kommer varandra nära. 
Detta ger företaget djup kunskap och en nära relation till sina kunder, vilket gör det lättare att uppnå 
maximal kundnöjdhet. Att vårda relationen till sina nuvarande kunder gör att chansen ökar till att de 
stannar som kunder vilket bidrar till att företaget etablerar stamkunder och inte är beroende av att 
enbart skaffa nya kunder. (Adjei et al, 2009:496) Genom personlig service samt god relation till sina 
kunder kan det även bidra till en word-of-mouth effekt där besökare pratar gott om företaget till 
vänner och bekanta vilket skapar gratis reklam (Kaplan & Haenlein, 2011:254) för Vita Renen. Vita 
Renens fördel är att de erbjuder ett billigare alternativ än övriga hotell och restauranger belägna i Åre 
då de ligger något avsides. Personer som vill besöka Åre med omnejd kan tänkas välja Edsåsdalen och 
Vita Renen på grund av ekonomiska skäl, men samtidigt ha nära till Åre.  
 
En styrka som bidrar till att Vita Renen kan genomföra en mängd marknadsföringsåtgärder trots deras 
begränsade budget är att de utvecklar marknadsföringen på egen hand och tillverkar mycket av 
materialet själva. De kan på grund av detta hålla en mycket låg budget vilket är nödvändigt för ett 
företag i dess storlek och omsättning. Genom att de använder sig av sociala medier såsom Facebook 
når de ut till många och breddar sin marknadsföring till en mycket låg kostnad, vilket även Iveson 
(2011:153) påvisar.  
 
Svagheter i en SWOT-analys belyser de brister som företag har och vad som kan behöva förändras 
(Kurtilla et al, 1999:47–50). Den största svagheten är att företaget består av en relativt liten 
personalstyrka på endast fyra personer vilket kan bidra till att vanemönster bildas och kreativ 
utveckling förbigås. Ytterligare en svaghet och utmaning är att transportera varor och personal till och 
från fjälltoppen vid dåligt väder. Det kan därmed uppstå stora problem då både personal och varor är 
nödvändiga för att bedriva verksamheten. Den begränsade aktiviteten under endast vintersäsongen 
bidrar till att största delen av året är outnyttjat och inte genererar någon inkomst. Eftersom Åre, 
Edsåsdalen, kringliggande städer och byar består av ett relativt begränsat antal bosatta invånare under 
lågsäsongen är det extra svårt för Vita Renen som ligger avsides att uppmärksammas under dessa 
perioder och attrahera kunder.  
 
Ägarna utformar marknadsföringen på årsbasis och därför bildas en svårighet i att tydlig uppfatta hur 
och när marknadsföring bör tillämpas och utvecklas. De saknar även en marknadsplan vilket gör att 
uppföljning inte är möjlig. Marknadsföringsarbetet är begränsat och då de har valt att inte lägga 
resurser på någon djupgående konkurrensanalys har det bidragit till att de inte har någon djupare 
kunskap om faktiska konkurrenter och dess marknadsföringsarbete mer än de som ligger belägna 
geografiskt nära. Vita Renen har under åren har utvecklat och ökat kunskapen kring marknadsföring. 
De har tagit den långa vägen till kunskap om marknadsföring då de tagit lärdom av sin redan 
genomförda marknadsföring.  
 
Vita Renen har personlig kontakt med sina kunder men saknar ett kundhanteringssystem vilket gör det 
svårt att upprätthålla en långvarig relation med kunderna. Att inte ha någon typ av 
kundhanteringssystem kan bidra till att företaget mister kunder då de inte kan erhålla en kontinuerlig 
kontakt och därmed inte kan påminna dem om sin existens eller nyheter, vilket är en svaghet. Denna 
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kontakt är mycket viktig för företaget för att skapa långvariga relationer till sina kunder och kan därför 
skada verksamheten om det inte åtgärdas (Zineldin & Philipson, 2007: 229-230). Hotellets begränsade 
antal platser kan vara en svaghet i samband med exempelvis större konferenser eller vid besök av 
övernattande gäster.  
 
Det är ett problem att förflytta sig upp och ner från fjället om konsumenten inte vill utforska andra 
aktiviteter än längdskidåkning eller skoteråkning. Det kan ses som en svaghet för Vita Renen att få 
gästerna att stanna mer än en till två nätter. Möjlighet att hyra skoter en hel vecka som transportmedel 
finns men är kostsamt. Det är en svaghet för företaget då detta medför en extra kostnad för gästen som 
istället kan välja en konkurrent som inte ligger uppe på en fjälltopp, vid hyra av exempelvis skoter blir 
Vita Renen inte längre ett billigare alternativ. En ytterligare svaghet är att besöket kräver att 
konsumenten aktivt besöker fjället vilket inte utförs i en handvändning. Detta ses som en svaghet och 
medför att majoriteten endast har möjlighet att genomföra besök under ledighet, alltså inget som sker 
spontant. Ovanstående är problem och svagheter internt i verksamheten som behöver justeras för att 
Vita Renen skall utvecklas och nå önskad lönsamhet. 

Hot i analysen står för de yttre hot från omvärlden som kan påverka företaget (Kurtilla et al, 1999:47–
50). Ett hot mot Vita Renen är en potentiell klimatförändring som skulle generera i kortare 
vinterperiod. Företaget som tidigare nämnt enbart aktivitet under vintersäsongen och om ovanstående 
skulle inträffa skulle det vara förödande och bidra till en minskning av verksamhetens omsättning och 
öppettider. Ett ytterligare hot är det minskande intresset för vinter och skidsemester vilket skulle 
påverka företaget i den bemärkelsen att det är just inom det området de är verksamma. Vita Renens 
mål är att öka omsättningen med fem till tio procent per år varav största ökningen bör komma från 
boende på hotellet och kvällsarrangemang med större fokus på lunch och middagar. Det är ett stort hot 
om de restauranger och verksamheter i Åre och Edsåsdalen skulle utöka sitt utbud inom lunch och 
middag samt erhålla bra erbjudanden på detta. Om potentiella konkurrenter så som möjligtvis Vita 
Renens närmaste konkurrent Köja, skulle uppkomma på närliggande fjäll med större 
marknadsföringsbudget än Vita Renens nu limiterade budget, anses även detta som hot då de på så sätt 
kan vinna över Vita Renens nuvarande och även potentiella kunder.  

Ett ytterligare hot för Vita Renen är om förbindelserna som finns för att ta sig till Edsåsdalen skulle 
förändras eller försämras eftersom det skulle medföra mer ansträngning än vad det i dagsläget redan är 
att besöka Vita Renen då de ligger avsides. Om tågen skulle sluta stanna i Edsåsdalen, det vill säga på 
tågstationen i Undersåker skulle detta vara ett potentiellt hot då människor inte skulle ha möjlighet att 
stanna i Edsåsdalen utan vara tvungna att åka direkt till Åre. Det är viktigt för företaget att ha detta i 
åtanke för att vara beredda och agera snabbt (Kurttila et al, 1999:47–50) om något av ovanstående hot 
inträffar. 

Möjligheterna i SWOT-analysen fokuserar på vad för möjligheter företaget har att förstärka och 
utveckla (Kurtilla et al, 1999:47–50). Möjligheterna för Vita Renen är bland annat att utöka 
verksamheten i form av utbyggnad och på så vis erhålla större hotell- eller restaurangdel vilket skulle 
bidra till en möjlighet att välkomna fler gäster. En möjlighet är utöka säsongen och erbjuda 
exempelvis sommaraktiviteter på fjället då det i dagsläget endast erbjuds vinteraktiviteter. Gästernas 
gemensamma intresse för natur och friluftsliv gör det möjligt att utforma andra aktiviteter inom natur 
och friluftsliv som även kan utföras under vår och sommarsäsong. Evenemang inom kultur, konst och 
sport kan de utöka samt göra dem tillgängliga hela dagen och kvällen. Att utöka evenemang kan 
möjliggöra att nya målgrupper intresserar sig för Vita Renen och dess verksamhet. En ytterligare 
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möjlighet är att utveckla och skapa ett kundhanteringssystem vilket skulle bidra till en möjlighet att 
utveckla och underhålla relationen till kunderna som i sin tur kan leda kunderna till att bli lojala. Ett 
kundhanteringssystem skulle även kunna bidra till att Vita Renen kan följa den rådande trenden mot 
one-to-one marknadsföring som är ett sätt för företag att snabbt kunna kommunicera mot deras utvalda 
konsumenter. Detta skapar en stark relation med förhoppningar om lojala kunder. (Liao et al, 
2011:6059–6060) 

När Vita Renen år 2011 ville locka fler besökare genom att anordna evenemang framkom det klart och 
tydligt att detta inte marknadsfördes tillräckligt. En möjlighet för företaget är att utarbeta en förenklad 
marknadsplan samt en konkurrensanalys för att få bättre och tydligare information över vilka 
konkurrenterna är, var de finns och hur de marknadsför sig. Det skulle bidra till att Vita Renen får 
insyn i vad som behöver prioriteras och tas hänsyn till i verksamheten och marknadsföringen. En 
förenklad marknadsplan skulle bidra till att Vita Renen får en tydligare struktur över sin 
marknadsföring och verksamhet. Det finns ingen utbildning inom marknadsföring hos personal eller 
ägare och det skulle kunna bli en möjlighet för företaget att starta en utbildning internt eller ta råd av 
extern hjälp för att utvidga bredden på sin redan befintliga kunskap om att driva ett företag. Som 
tidigare nämnt är det ett problem för Vita Renens besökare att transportera sig till och från fjället vid 
dåligt väder. En möjlighet skulle vara för företaget att erbjuda bättre transportmöjligheter eller 
billigare alternativ än de som finns att tillgå idag. Ett alternativ skulle vara att Vita Renen själva kunde 
hämta upp sina kunder med skoter exempelvis för att göra det både billigare och bekvämare för 
kunden.  

5.2 ANALYS AV MARKNADSFÖRINGSMIXEN 

Författarna har valt att beskriva Vita Renens tjänst produktlikt då det är lättare att visa en produkts 
egenskaper vid marknadsföring och det är därför de 4 P:na har valts att analyseras. Enligt Kotler bör 
en marknadsföringsmix utformas vid marknadsföring av ett företag eller produkt för att kunna påverka 
försäljningskanalerna och konsumenterna. Marknadsföringsmixen bidrar till att skapa stark 
varumärkeskännedom (Armstrong & Kotler, 2009:52). Genom att få förståelse över respektive del: 
produkt, pris, plats och påverkan förser det företaget med en möjlighet att hitta lösningar och göra 
förbättringar (Kotler & Keller, 2009:63). De 4 P:na skall alltså användas ur Vita Renens perspektiv för 
att kunna se möjligheter för företaget.  
 
Vita Renens kärnprodukt är en helhetsupplevelse på fjället med unik karaktär då de skiljer sig från 
övriga restauranger och hotell i närheten. Produkten skall skapa en oförglömlig upplevelse för alla 
kunder samtidigt som det skall förmedlas en känsla av gemenskap, genuinitet, natur och friluftsliv. 
Företaget vill uppfattas som en charmig fjällstation med god mat, personlig service, avsides men inte 
svåråtkomligt. Det är viktigt att ett företags produkt erbjuder någon form av mervärde, med detta 
menas något av värde för konsumenten utöver själva kärnprodukten (Darroch et al, 2004: 31). Som ett 
mervärde för sina kunder har även evenemang som luffarslöjds kurs och yogahelg arrangerats. Det är 
viktigt att Vita Renen lever upp till konsumentens förväntningar på upplevelsen samt att de 
kringtjänster som finns höjer kundnöjdheten.  

Vita Renens prissättning har utgått från konkurrentbaserad prissättning. Det innebär att efterforskning 
angående närliggande konkurrenters prissättning genomförts för att få en informationsrik 
utgångspunkt vid prissättningen (Kotler & Keller, 2009:375–376). Detta kopplat till Vita Renens 
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avsides plats där möjligheten att ta samma pris som konkurrenterna i Åre inte finns. Konsumenter kan 
även själv påverka prisnivån då boende kan kombineras med självhushåll samt att maten kan anpassas 
efter konsumentens önskemål i form av allt från lättare middag till flera rätter. Priset skall sättas i 
förhållande till tjänsten Vita Renen erbjuder samt platsen och påverkan. (Kotler & Keller, 2009:375–
376) 

Platsen Vita Renen är belägen på medför en problematik för vissa potentiella besökare då det krävs att 
konsumenten åker längdskidor, snöskoter eller tolkar efter pistmaskin för att komma upp på fjället och 
göra ett besök. Vita Renens ägare ser dock vägen upp som en del av den totala upplevelsen. Företagets 
plats är inte strategiskt vald på det sättet att den skall finnas tillgänglig för alla, utan denna plats är som 
tidigare nämnt inte helt enkel att ta sig till. Detta gör att det krävs en ansträngning av den som väljer 
att besöka Vita Renen och att företaget därför kan se vägen upp till fjället som ett annorlunda och 
unikt mervärde. Vita Renen finns även tillgängliga på sin hemsida www.vitarenen.se, som kunderna 
kan besöka. På hemsidan finns det möjlighet att boka rum, förbeställa mat eller skicka e-mail till 
personalen med möjliga frågor. Hemsidan ses även som en del av platsen då den förtydligar och gör 
information om Vita Renen och dess verksamhet lättillgänglig.  

Påverkan i marknadsföringsmixen syftar till marknadsföringen och är uppdelad i fem kategorier: 
reklam, personliga säljmetoder, sälj påverkan, PR och direkt marknadsföring (Armstrong & Kotler, 
2007:56). Vita Renen utformar mycket av reklamen själva. Personliga säljmetoder utför Vita Renen i 
form av personlig kontakt och kundtrivsel med sina kunder i egna lokaler. Säljpåverkan är något som 
Vita Renen inte använder sig av i någon större utsträckning då de inte har möjlighet att erbjuda 
kunderna större rabatter eller erbjudanden. Vita Renen har även använt sig av PR på så sätt att de har 
sammanställt information till lokaltidningar om nyheter och fått en del av detta material publicerat 
utan kostnad. Direkt marknadsföring är inte möjligt för Vita Renen då de inte har något 
kundhanteringssystem än och därför inte kan nå kunderna via deras adress, e-mail eller liknande. 

5.3 ANALYS AV TRADITIONELL OCH OTRADITIONELL 
MARKNADSFÖRING 

För ett litet företag är det av stor vikt att vara medveten om passande kanaler vid utförandet av 
marknadsföring för att inte överskrida den budget man har samt för att nå ut till sin målgrupp 
(Kabadayi, 2011:763). De har tidigare använt både traditionell och otraditionell marknadsföring i olika 
former. Otraditionell marknadsföring genomfördes i form av guerillamarknadsföring där företaget 
sprayade halmbockar vita samt att de sprayade texten Vita Renen på höbalar. Traditionell 
marknadsföring utfördes i form av egenproducerade broschyrer samt reklam och erbjudanden på 
hemsidan. De olika marknadsföringsmetoderna har fått blandade resultat och utfall.  
 
Utformningen av den otraditionella marknadsföringen hade stora brister i när och vart själva 
utförandet av aktiviteterna genomfördes. Aktiviteterna utfördes under sen höstperiod i Edsåsdalen och 
blev inte alls uppmärksammade. För Vita Renen att attrahera konsumenter eller skapa uppmärksamhet 
på hösten, för att då få kunder att besöka Vita Renen på vintern, blir det en lång period mellan 
marknadsföringsaktiviteterna och tiden då kunderna aktivt skall genomföra besöket om inte 
kontinuerligt upprepande reklam genomförs. Planering av marknadsföring måste göras i tid då det har 
visat sig vara en viktig faktor i en chefs arbete för att nå företagets mål (Urbonavičius & Dikčius, 
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2008:41). Uppmärksamheten marknadsföringsåtgärden skapade har troligtvis försvunnit och ersatts av 
något som är mer aktuellt tidsmässigt. Aktiviteten utfördes i Edsåsdalen där majoriteten av de 
permanent boende redan känner till Vita Renen vilket även bidrar till att kampanjen inte skapade 
någon uppståndelse. För att sammanfatta hade inte vinterbesökarna kommit och hann inte se 
kampanjen. Sedan utfördes den endast i Edsåsdalen där de flesta redan är bekanta med företaget och 
gav därför inte så mycket ny uppmärksamhet.  

Guerillamarknadsföring utformas ofta som engångskampanjer vilka bidrar med snabb och bred 
spridningseffekt och är ett bra alternativ för att snabbt nå ut till kunder utan att satsa alla resurser 
(Szabo et al, 2011:154-155). Vita Renen gjorde ett försök med just detta och trots att det inte fick 
önskad effekt var det i alla fall inte kostsamt för företaget. Word-of-mouth sprids även det snabbt då 
en person berättar om företaget personligen för familj eller en vän, detta kan även ske online via 
exempelvis sociala medier vilket också är mycket effektivt till en låg kostnad. Vita renen fokuserar på 
personlig service och kontakt med sina kunder vilket ökar sannolikheten för att kunderna efter ett 
besök skall tala gott om företaget. Buzz har även det bra spridningseffekt då det ofta kommuniceras 
via Communitys eller liknande. (Kaplan & Haenlein, 2011:254) Facebook är ett bra exempel på detta 
som företaget använder för att nå ut till fler och samtidigt inte behöva lägga ner stora resurser. Oftast 
krävs någon form av internetbaserad marknadsföring för att småföretag som ligger avsides skall kunna 
nå ut till många. (Burgess, Parish & Alcock, 2011) En ytterligare aspekt på att otraditionell 
marknadsföring är ett passande tillvägagångssätt för att Vita Renens erbjudande skall presenteras 
produktlikt och fokusera på känslan istället för den funktionella nyttan med tjänsten i 
marknadsföringen. I guerillamarknadsföring är det viktigt att kommunicera de speciella behoven och 
de emotionella banden. (Baltes & Leibing, 2007:54) Företaget verkar inom service och tjänstesektorn 
och erbjuder både hotell- och restaurangverksamhet vilket är en produktlik tjänst med fokus på känsla 
och upplevelse. Kärnprodukten är en helhetsupplevelse uppe på fjället och kan presenteras i enlighet 
med känslan av en oförglömlig upplevelse. Den produktlika presentationen skall även förmedla en 
oförglömlig känsla av gemenskap, genuinitet, natur och friluftsliv.  
 
Vid utförandet av guerillamarknadsföring är det viktigt att lokalisera rätt målgrupp och förstå 
målgruppens behov och emotionella band som företaget bör kommunicera med (Baltes & Leibing, 
2007:54). Vita Renen har stor kännedom kring målgruppen, dess intressen och vad som bidrar till att 
de genomför ett besök. Majoriteten av de som gör ett besök gör det med anledningen av deras intresse 
för fjälliv, natur och vinteraktiviteter så som bland annat snöskoteråkning, längdskidåkning och även 
övrig skidåkning i alla dess former. Majoriteten av besökarna är familjer och par på skidsemester där 
intresset av natur och friluftsliv är delat av de flesta. Det är även en del grupper bestående av vänner 
boende i Åre gör tillfälliga besök över dagen. Människor bosatta i Edsåsdalen, Åre och kringliggande 
städer genomför även dem besök. Målgruppen stannar på Vita Renen för att övernatta, äta mat eller 
förlänga fjällupplevelsen. Majoriteten av kunderna anländer med tåg, både till tågstationen i 
Edsåsdalen och i Åre. Vid utförandet av guerillamarknadsföring är det, precis som vid all 
marknadsföring, av stor vikt att placera åtgärden så att den når målgruppen (Armstrong & Kotler, 
2007:54). Eftersom att ett besök på Vita Renen mer eller mindre innebär en resa för kunden samt att 
majoriteten har delat intresse av natur och friluftsliv finns också stora ytor att använda för företaget vid 
marknadsföringen.  
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5.4 ANALYS AV KOSTNADSEFFEKTIV MEDIA 

Nedan kommer kostnadseffektiv media att analyseras i förhållande till Vita Renen och dess 
förutsättningar. Detta genomförs för att undersöka redan genomförd marknadsföringsmedias 
lämplighet samt för att i slutskedet kunna rekommendera kostnadseffektiv media.  

Vita Renens marknadsföringsbudget är mycket begränsad och består av endast 6000 kronor per år. 
Kostnadseffektiv media är media som når den valda målgruppen till en låg kostnad (Kabadayi, 
2011:763). I Vita Renens fall har de arbetat genomgående med media som varit anpassad efter 
marknadsföringsbudgeten. Dock har inte alla marknadsföringsåtgärder varit så effektiva i form av att 
nå målgruppen, alltså människor med intresse för vinteraktiviteter, fjälliv och natur samt att nå dessa 
vid rätt tidpunkt, strax innan och under vintersäsong. Alla åtgärder och media de figurerat i har inte 
varit kostnadseffektiva, nedan kommer en analys separera de kostnadseffektiva samt de icke 
kostnadseffektiva media Vita Renen använt sig av. 

Kostnadseffektiv media som Vita Renen använder och som når ut till målgruppen samt håller sig inom 
marknadsföringsbudgeten är sociala medier såsom Facebook, hemsidan www.vitarenen.se, de 
egengjorda broschyrerna som placeras på bland annat turistbyrån i Edsåsdalen samt annonsering i 
tidningen Edsåsdalsbladet. Evenemang och aktiviteter som utförts i Vita Renens lokaler som den 
årliga konstutställnigen, luffarslöjdskursen, reklamaffischerna på de egna toaletterna samt PR arbetet i 
form av egenskrivna artiklar som sänds till tidningar anses alla som kostnadseffektiva. De har uppfyllt 
kraven, som ovan nämnt, på att nå rätt målgrupp till en låg kostnad (Kabadayi, 2011:763).   

Marknadsföringsaktiviteter som Vita Renen genomfört, men som inte uppfyllt kraven för att betraktas 
som kostnadseffektiv media, är yogakvällen de anordnade, kampanjen då Vita Renen sprayade 
halmbockar vita och placerade ut i Edsåsdalen samt sprayade ”Lunch, Vita Renen” med en pil i 
riktningen mot dess lokaler på höbalar. Dessa anses inte som kostnadseffektiv media då de inte nådde 
ut till den valda målgruppen bland annat på grund av att de utfördes under hösten vilket inte är säsong 
samt att marknadsföringen inte utfördes på lämplig plats. Ovanstående kategoriseras som otraditionell 
media men på grund av att åtgärderna inte nådde ut till målgruppen kan de inte anses som 
kostnadseffektiv media. Det anses oftast mer fördelaktigt för små okända företag att utnyttja effekterna 
av otraditionell media då konsumenterna inte har några tidigare förväntningar eller preferenser vilket 
bidrar till att det inte finns någon upparbetad image som kan raseras (Levinson & Godin, 1994:97). 
Vita Renen är ett relativt okänt och litet företag som inte har någon image att kunna rasera. Dock 
måste media och åtgärder nå målgruppen och under rätt tid och vid rätt tillfälle för att vara 
genomslagskraftig.  
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6.	  	  SLUTSATSER	  &	  REKOMMENDATIONER	  	  	  

Författarna kan inte dra generella slutsatser av denna studie då det undersökta objektet är företaget 
Vita Renen. Alla företag arbetar utifrån olika förutsättningar och med olika resurser vilket bidrar till 
att Vita Renens resultat och slutsatser inte kan generaliseras. 
 
Syftet med denna uppsats var att studera hur Vita Renen har använt och använder sig av 
marknadsföring nu för att sedan analysera detta och därefter rekommendera lämplig 
marknadsföringsåtgärd med tanke på företagets storlek, begränsade budget och avskilda placeringen.  
 
Studiens forskningsfråga: Vilka styrkor och svagheter har olika marknadsföringsåtgärder som är 
applicerbara för ett litet företag, beläget avsides samt med begränsad budget? kommer nedan att 
besvaras utifrån studiens resultat och analys. 

För att sammanfatta är några styrkor med traditionell marknadsföring för ett litet företag, med 
limiterad budget och avsides placering, bland annat att det är accepterat av majoriteten av 
konsumenter. Det finns vissa riktlinjer för hur marknadsföringen skall utformas för att erhålla maximal 
effekt men det krävs ingen djupare kunskap för att tillämpa traditionell marknadsföring. Svagheter är 
däremot att det är kostsamt och trots att majoriteten av konsumenterna accepterar traditionell 
marknadsföring så väljer många att omedvetet och medvetet inte ta in budskapet. Detta eftersom det 
idag finns ett så stort mediebrus att det inte går att ta in all information för den gemene man. Styrkor 
med otraditionell marknadsföring för ett företag med samma förutsättningar som ovanstående är bland 
annat att det inte är så kostsamt och att det ofta sticker ut och skapar uppmärksamhet. Svagheter är 
bland annat att det är tidskrävande, kräver mycket kreativitet av personalen hos företaget samt att på 
grund av att det är uppseendeväckande så kan denna typ av marknadsföring uppfattas som stötande 
och på så vis få konsumenter negativt inställda om det inte utförs lockande. 

I Vita Renens fall utformar de marknadsföringen i enlighet med både traditionell och otraditionell 
marknadsföring. Dock har resultatet av den traditionella marknadsföringen varit betydligt mer lyckad 
än den otraditionella marknadsföringen som dem genomfört. Anledningen till detta grundas i att 
genomförandet av den otraditionella marknadsföringen har skett vid en tidpunkt och med en placering 
som inte nådde målgruppen. En ytterligare anledning är att ägarna och de anställda på Vita Renen inte 
besitter någon djupare och bredare kunskap om marknadsföring och därför har den utformats efter vad 
ägarna tyckte var passande i varje enskild situation samt efter den budget som fanns att tillhandahålla 
då. Vita Renen har ingen marknadsplan eller affärsplan att tillgå och utför därför marknadsföringen på 
årsbasis, detta sker utan dokumentation av resultatet på tidigare genomförda 
marknadsföringsaktiviteter.  
 
Vita Renens tidigare genomförda utomhusreklam utformades enligt författarna på ett felaktigt sätt. 
Författarna bedömer att denna marknadsföring var utformad i enlighet med guerillamarknadsföring 
men en bristande sådan. Reklamen genomfördes som två utomhuskampanjer, en där de sprayade text 
på höbalar och en där de placerade ut vit sprayade halmbockar som beskrevs i kapitel 4.3 
Marknadsföring nu och då. Placeringen och utformningen var felaktig och inget som företaget hade 
bearbetat innan den prövades. För eftersträvad effekt är det viktigt att reklamen syns på rätt plats och 
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vid rätt tidpunkt. Det är även mycket viktigt att reklamen utformas i enlighet med SWOT-analysen och 
marknadsföringsmixen för att anpassas till företaget och dess målgrupp i möjligaste mån. Genom att 
analysera företagets svagheter, styrkor, möjligheter och hot ökar förutsättningarna för att reklamen 
skall kunna bli så genomslagskraftig som möjligt. Även marknadsföringsmixens 4 P:n bör användas 
för att effektivisera reklamen. Dessa inkluderar företagets huvudprodukt, pris, plats och påverkan som 
alla är byggstenar i reklamutformningen samt företagets utveckling. Det är med denna ett företag har 
möjlighet att skapa och bygga en stark varumärkeskännedom.  
 
Forskningsfrågan: Vilka marknadsföringsmetoder passar småföretag med avskilt belägen verksamhet 
och limiterad marknadsföringsbudget, så att dem kan nå ut med sitt budskap? 
 
Denna forskningsfråga har besvarats utifrån vad författarna har kommit fram till i analysen där de sett 
att otraditionell marknadsföring vid rätt utförande är det som är mest fördelaktiga för Vita Renen. Den 
otraditionella marknadsföringen som tidigare nämnt skall skapa nyfikenhet och uppmärksamhet och 
kommer att vara ett komplement till den traditionella marknadsföringen vilken i sitt fall fungerar som 
en påminnelse och på ett informativt sätt förklarar att Vita Renen finns samt vad de erbjuder. 

Vidare analyserade författarna fram genom att ha sett över Vita Renens förutsättningar att dem bör 
genomföra den otraditionella marknadsföringen i form av guerillamarknadsföring. Vid rätt utformande 
av guerillamarknadsföringsåtgärder anser författarna att Vita Renen främst kommer att uppnå 
varumärkeskännedom bland konsumenter samt att de kommer att uppnå fördelar som att de anses 
utstickande, nytänkande och vågade, vilket då leder till att de upplevs som personliga genom sina 
åtgärder. Denna marknadsföringsmetod kommer även att bidra till att konsumenter utanför 
målgruppen kommer att uppmärksamma företaget, vilket leder till en stor spridning och 
förhoppningsvis kommer även media intressera sig för företaget och åtgärderna kommer 
förhoppningsvis att generera i buzz- effekt. Detta kommer ge Vita Renen möjlighet att uppnå samma 
effekt som ett större företag med större budget. Det kommer dock att krävas mycket tid och kreativitet 
av ägare och personal för att anamma guerillamarknadsföringsåtgärder.  

Det är av stor vikt för Vita Renen att utföra guerillamarknadsföringsåtgärderna kreativt och även 
planera dessa i god tid då det är något krävande för chefer och personalen som utformar reklamen 
eftersom de måste vara kreativa i sitt tänkande. De spenderar mycket tid och energi på att utforma all 
marknadsföring redan idag vilket bidrar till att engagemang och viss kreativitet redan finns inom 
organisationen och att utförandet av guerillamarknadsföringsåtgärderna därmed skulle bli ett steg i rätt 
riktning för dem. Vita Renen som dessutom har en liten personalstyrka har inte allt för många att bolla 
idéer med och därför krävs det att alla är så aktiva och insatta i arbetet som de kan. Anammas inte 
detta kan det vara svårt att fånga konsumenternas uppmärksamhet och slå igenom mediebruset. Att 
ägarna av Vita Renen gör uppoffringar av sin egen tid och ansträngning för företagets skull har en 
betydande positiv effekt på företagets kontinuerliga tillväxt enligt studien Owner sacrifice and small 
business growth som även kan utläsas i kapitel 1.5 Tidigare forskning.  

Det kan vara svårt att mäta effekterna av åtgärderna i besöksantal men författarna anser att trots detta 
bör Vita Renen genomföra guerillamarknadsföringen då åtgärderna i första hand skall generera 
varumärkeskännedom. Åtgärderna kommer dock sannolikt att uppmärksammas i media och en 
förhöjning av Vita Renens hemsidas statistik antal är att beräkna då en väl uppmärksammad 
guerillamarknadsföringsåtgärd ofta ger en effekt av Viralmarknadsföring. Vita Renens anställda och 
ägare är alla engagerade och intresserade av att på egen hand utforma olika 
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marknadsföringsaktiviteter. 

Guerillamarknadsföring genomförs ofta som engångskampanjer med snabb och bred spridningseffekt. 
Detta skulle vara ett bra alternativ för att nå ut till kunder och erhålla en spridningseffekt utan att satsa 
all tid och pengar på dyra reklamkampanjer. Vita Renen som är beläget högt uppe på fjället syns ifrån 
Åre och kan därmed utnyttja det i form av att placera något i luften eller vid trädtopparna. Därför kan 
ett åtgärdsförslag på hur detta skulle kunna utformas vara att placera något i luften så som exempelvis 
ballonger eller en skylt som är högt uppsatt och som syns hela vägen till Åre. I Vita Renens fall, då det 
är ett litet relativt okänt företag, är det av vikt att ta med sitt företagsnamn i guerillamarknadsföringen 
för att kunna skapa stark varumärkeskännedom, men samtidigt göra något kreativt som skapar en 
undran hos konsumenten. Det skulle väcka människors intresse av att undersöka vad symbolen eller 
texten är och vad det betyder och på så vis skapa en diskussion samt att människor sannolikt efter 
åtgärden aktivt söker upp information om Vita Renen. Detta är ett verktyg som även de allra minsta 
företag kan finansiera.  

Ytterligare en åtgärd är möjligheten att använda guerillamarknadsföring som utomhusreklam. För Vita 
Renen skulle det vara både kostnadseffektivt och öka uppmärksamhet samt att de även skulle passa 
målgruppen då de under sin vistelse i Åre och Edsåsdalen spenderar mycket tid utomhus. Majoriteten 
av besökarna transporterar sig till Åre och Edsåsdalen med tåg vilket resulterar i att utföra 
marknadsföringen på tågen eller tågstationen kan vara ett bra alternativ. Detta skulle bidra till att en 
stor del av de som besöker Åre, Edsåsdalen eller kringliggande städer kommer i kontakt med 
kommunikationen redan vid ankomstdagen. Att sedan utföra ytterligare marknadsföringsåtgärder 
utomhus för att påminna, skapa ytterligare nyfikenhet och slutligen få människor att genomföra ett 
besök på Vita Renen bör vara en påminnelse åtgärd som även den vidtas. Ovanstående kommer ske 
primärt för att få konsumenter att besöka Vita Renens restaurangdel då många som reser till Åre redan 
har bokat sitt hotell för besöket i förväg, men sekundärt ske för att i ett senare skede få konsumenterna 
att återkomma och då förhoppningsvis som hotellgäster.  
 
Meziou, Szabo, Hortovanyi, Tarody, Ferincz och Dobak (2011) är alla författare som menar att det för 
småföretag är ett stort problem att nå ut med sin marknadsföring när resurserna samt kunskapen är 
begränsad, vilket gör att det krävs åtgärder för de redan befintliga resurserna samt att ett kreativt 
tänkande bör utvecklas av företaget. Det som denna studie har visat krävs av ett litet företag med 
avskilt belägen verksamhet samt begränsad marknadsföringsbudget för att nå ut med sitt budskap är att 
det skapar uppmärksamhet, sticker ut ur mängden samt väcker nyfikenhet för att konsumenter faktiskt 
skall genomföra ett besök. När marknadsföringen har fått konsumenterna att genomföra besöket är det 
viktigt att arbeta med relationen till kunden för att få en varaktig relation. 
 
Att repetera ett budskap eller företagsnamnet är viktigt för att det skall placera sig i människors 
medvetande. Vita Renen skulle därför även behöva utveckla ett kundhanteringssystem för att 
upprätthålla kontakten med de kunder de haft på besök och därmed öka chansen till att de återkommer 
som gäster. Som kompletterande media anser författarna att Internet är ett kostnadseffektivt redskap 
med stor räckvidd som därför bör utnyttjas av Vita Renen. Enligt studien Lois Burgess, Belinda Parish 
och Carole Alcock har utfört, som finns att läsa mer om under 1.5 Tidigare forskning, är det viktigt för 
småföretag att utveckla en närvaro på Internet, i starten bygger Internetnärvaron oftast endast på 
funktionalitet som detta sedan leder till en finess och expertis när företaget ser vilka fördelar en 
kommersiell hemsida kan innebära. Det är relativt lätt att nå ut till en bred målgrupp på lokal, nationell 
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och internationell räckvidd med hjälp av Internet. Då vita Renen idag använder sig av både sin 
hemsida och även en Facebooksida anser författarna att de bör fortsätta att fokusera på dessa media för 
att sammankoppla marknadsföringsaktiviteterna och kommunikationen. En möjlighet är att 
exempelvis att ge kunden en gratis kaffe eller fika vid uppvisandet av en incheckning på Vita Renen 
via Facebook, vilket skulle ge Vita Renen gratis marknadsföring samtidigt som det ger kunden något 
extra i gengäld. Författarna rekommenderar även att se över om möjligheten att göra en 
mobilapplikation finns för att fungera som ett komplement till hemsidan. Valet av kanaler och media 
kommer enligt författarnas förhoppningar att resultera i positiv word-of-mouth och buzz och kommer 
även att rapporteras i media likväl lokalt som regionalt.  
 
I framtiden kommer ytterligare marknadsföringsåtgärder bidra till en ökad omsättning. Finns en 
varumärkeskännedom är nästa steg att konsumenterna lockas till besök och köp, men för att någon 
skall genomföra ett köp och besök måste de först veta att Vita Renen finns och vad de erbjuder. Det är 
det som Vita Renen har att överkomma då det är ett litet företag med begränsad 
marknadsföringsbudget beläget avsides på en fjälltopp där konsumenterna inte promenerar förbi av 
misstag. Det krävs att aktivt välja att genomföra ett besök och det är därför slutsatsen blir att 
rekommendera Vita Renen att jobba mot en stark varumärkeskännedom genom att använda sig av den 
otraditionella formen av guerillamarknadsföringsåtgärder.  
 
Nedan följer förslag på vidare forskning kring ämnet. 
 
I den genomförda studien har det klart och tydligt framgått att det i många småföretag varken finns tid 
eller pengar till att utbilda sig inom marknadsföring trots att det är en mycket viktig del för alla 
företag, stora som små. Marknadsföring kan vara till stor hjälp för ett litet företag som vill expandera 
och nå ut, samt även vara till hjälp vid en företagskris. För att kontrollera och jämföra denna studies 
resultat skulle liknande studier kunna genomföras på andra småföretag inom samma sektor och 
bransch för att se om analysen skulle resultera i liknande slutsatser. Resultaten och slutsatserna skulle 
då kunna bidra till nya resultat samt jämföras med resultatet ifrån denna studie. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till ägare och anställda på Vita Renen 
  
1 – Berätta om en dag på Vita Renen? 
 
2 – Vilka är era kunder? Varför besöker dem er? Har ni någon kundbas eller kundregistreringssystem 
av något slag? 
 
3 - Har ni många kunder som återkommer eller är de flesta engångsbesökare? 
 
4 – Hur marknadsför ni er? Utför ni allt själva eller har ni anlitat utomstående för utformning av 
marknadsföringen? 
 
5 - Tycker ni att ni lyckas attrahera NYA kunder med den nuvarande marknadsföringen? 
 
6 - Strävar ni efter att utveckla er verksamhet med att försöka nå ut till ny grupp/grupper av kunder? 
 
7 - Känner ni till er verksamhets styrkor och svagheter och i så fall vilka är de? 
 
8 - Tog ni reda på någonting om konkurrensen innan ni började marknadsföra er? 
 
9 - Utvecklade ni någon plan på hur ni skulle sköta er verksamhet? (affärsplan eller 
marknadsföringsplan). 
 
10 – Berätta om era framtidsmål. 
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Bilaga 2. Kompletterande intervjufrågor till ägare och anställda på Vita Renen 
 
1 – Berätta om tidigare genomförd marknadsföring 
 
2 – Undersöker ni om marknadsföringen lyckats eller inte? I så fall hur? 
 
3 – Vilka tror ni nåddes av denna marknadsföring? 
 
4 – Hade ni gjort något annorlunda om ni utformat denna marknadsföring idag? I så fall vad? 
 
5 – Hur tror ni att Vita Renen upplevs ifrån kundernas perspektiv? 


