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Sammandrag: 

Denna undersökning har som syfte att utforska hur små och medelstora företag i 

Finland använder sina webbplatser som verktyg för kommunikation och 

relationshantering med intressenter, samt om det finns samband mellan denna 

användning och företagens storlek, framgång eller internationaliseringsgrad. För att 

uppnå syftet har en innehållsanalys av 146 självständiga webbplatser tillhörande ett 

obundet slumpmässigt urval av finländska små och medelstora företag utförts. De från 

innehållsanalysen insamlade data har sedan vidareanalyserats med lämpliga 

statistiska tester. Undersökningens resultat tyder på att de finländska små och 

medelstora företagen allmänt sett är dåliga på att nyttja de möjligheter webbplatsen 

som verktyg för kommunikation och relationshantering ger dem. Företagets 

internationaliseringsgrad verkar vara den variabel som av de undersökta 

företagsattributen mest inverkar på omfattningen av företagets webbplatsanvändning. 

I jämförelse med de nationella företagen tenderar de internationella företagen 

prioritera signifikant flera intressenter, använda sig signifikant oftare av 

relationsbefrämjande kommunikationsstrategier samt använda signifikant flera språk 

på sina webbplatser. Även storleken på företaget verkar i viss mån ha en inverkan. De 

större företagen tenderar prioritera signifikant flera intressenter och implementera 

signifikant oftare en relationsbefrämjande kommunikationsstrategi. Företagets 

framgång verkar dock inte ha någon signifikant inverkan på webbplatsanvändningen. 
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1 INLEDNING 

Att företag har olika intressenter har blivit en sedvanlig tanke både inom den 

akademiska och den yrkesmässiga ledningslitteraturen (Donaldson och Preston, 1995). 

Ur teorin om intressenter kan man dra slutsatsen att om organisationer vill bygga 

hållbara relationer baserade på förtroende med sina intressenter måste 

organisationerna även uppmärksamma sina intressenter (Kent et al., 2003). Det finns 

dock ett flertal uppenbara motståndare av intressentteorin (till exempel Friedman, 

2002) som anser att företagsledarna fungerar som företrädare för aktieägarna och att 

de har tilldelats ett ansvar att maximera aktieägarnas värde. Att ägna sig åt de andra 

intressentgrupperna är enligt denna argumentation att åsidosätta ansvaret 

företagsledningen har och en egendomsstöld (Miles, 2012). Oberoende av synsätt har 

effekten av intressentrelationer på en organisations framgång dock erkänts och på det 

stora hela accepterats av de flesta forskare, även av många av anhängarna till den något 

motsatta aktieägarteorin vilken Friedman ovan förespråkar (Foster och Jonker, 2005). 

Det finns till exempel de som anser att just hanteringen av företagets intressenter är det 

bästa sättet att skapa värde för aktieägarna (Cooper, 2003). Om inte intressenternas 

krav och intressen bemöts av företaget till en tillfredsställande nivå kan företagets 

intressenter dra tillbaka sitt stöd och därmed försvaga företagets förmåga att skapa och 

distribuera förmögenhet (Minoja, 2012).  

I hjärtat av intressenthanteringen ligger kommunikationen då företagen utvecklar sina 

intressentrelationer just genom kommunikationen med de olika intressentgrupperna 

(de Bussy et al., 2000). Intressentteorin bidrar vidare på ett viktigt sätt till en förståelse 

för vilka faktorer en utveckling av en effektiv kommunikationsstrategi involverar 

genom att ge ett verktyg för att identifiera de relevanta deltagarna i processen (Brönn 

och Brönn, 2003). Det ökade intresset för intressesynsättet har även de senaste åren 

ökat kraven på bättre kommunikation och dialog med intressenter och lett till en 

allmän insikt om att ett företags växelverkan inte endast begränsas till aktieägarna 

(Boesso och Kumar, 2009). Med hjälp av kommunikation och engagemang i sina 

intressenter kan företaget komma underfund med vad intressenternas bekymmer och 

frågor är och därmed sätta upp olika mål för var och en av de olika intressentgrupperna 

man identifierat (Cooper, 2003). I affärsvärlden finns det också en allmän övertygelse 

om att ett företags framtid i dagens samhälle beror på vilket sätt företagets olika 

nyckelintressenter ser på företaget (Cornelissen et al., 2006). Alla organisationer måste 

 



 2 

alltså lära sig att på ett eller annat sätt engagera sig i sina intressenter (Foster och 

Jonker, 2005). 

Inom forskningen om intressentkommunikation är internet ett mycket intressant 

delområde då det som kommunikationsmedium med tiden blivit ett oersättligt 

kommunikationsverktyg för företag (Capriotti och Moreno, 2007). De interaktiva 

applikationerna som internet i dag kan erbjuda ger väldiga möjligheter till utveckling 

av etisk, strategisk och symbiotisk kommunikation mellan organisationer och deras 

intressenter (Sriramesh et al., 2013). En viktig komponent av internet är företagens 

webbplatser (Kent och Taylor, 2003) och bland de många viktiga egenskaper 

webbplatser har är just interaktiviteten något unikt jämfört med bland annat 

massmedia (Song och Zinkhan, 2008). I den nutida högteknologiska omgivningen är 

alltså företagens webbplatser ett nytt och annorlunda kommunikationsverktyg i 

jämförelse med de mer traditionella kommunikationsmedierna så som televisionen och 

den tryckta median (Nacar och Burnaz, 2011).  

Under senare tid har dessutom uppkomsten av konceptet webb 2.0 och en mängd olika 

sociala medier, så som chattrum, sociala nätverksplatser, mikrobloggar, 

poddsändningar och videodelningstjänster lett till ett mer varierat tillämpande av den 

så kallade nya median för företagets relationshantering. Bland annat har 

tillgängligheten av de sociala medierna gjort det lättare för företag att föra interaktiva 

dialoger som är grunden för relationsbyggandet med företagets intressenter 

(Sriramesh, 2013). I och med den omfattande användningen av till exempel den sociala 

median i dag borde företag också fatta intresse för denna revolutionerande nya trend i 

användningen av företagens webbplatser. Många företagsledare har också börjat 

försöka hitta olika sätt deras företag kunde utnyttja applikationer så som till exempel 

Facebook, YouTube och Twitter. De sociala mediernas egenskaper av direkt kontakt 

och möjlighet till engagemang på ett kostnadseffektivt sätt gör dem inte endast 

relevanta för stora multinationella företag, utan även för små och medelstora företag. 

Det kan krävas nya synsätt av företagen för att lära sig att nyttja de sociala medierna till 

sin fördel, men den möjliga nytta de sociala medierna kan ge, är dock betydelsefull. 

(Kaplan och Haenlein, 2010). 

Företagens webbplatser har också den utmärkande egenskapen att vara tillgängliga i 

hela världen med bara ett klick från den mest avlägsna användare vilket medfört att 

den nutida företagskommunikationen blivit världsomfattande (Nacar och Burnaz, 

2011). Den gränsöverskridande karaktären av internet har alltså gett företagen 
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möjlighet att använda företagens webbplatser till att kommunicera med sina 

intressenter över hela världen (Tian, 2006). Speciellt för de små och medelstora 

företagen som traditionellt haft problem med sin konkurrenskraft, ger de nya 

internetbaserade teknologierna lovande möjligheter och uppmuntrar dessa företag till 

internationell utvidgning (Nieto och Fernández, 2006). Tidigare studier har också visat 

att både små och stora företag anser att möjligheten att sprida sig geografiskt är en av 

de viktigaste fördelarna med webben (Riquelme, 2002). Detta ger dock även 

utmaningar för företagen som till exempel måste överväga om de ska publicera sina 

webbplatser på verksamhetsregionernas egna språk eller inte (Haliburton och Ziegfeld, 

2009). 

Webben med företagens webbplatser kan med andra ord ha lett till en 

kommunikationsrevolution där en bredare och mer varierande grupp av intressenter 

har möjlighet att ta del av företagets kommunikation och vilken förändrat dynamiken 

mellan företaget och dess intressenter på ett sätt som skapat nya möjligheter och 

utmaningar för företaget (Adams och Frost, 2006). De nya möjligheterna den 

kommunikationsteknologiska utvecklingen för med sig sätter också press på dagens 

företag att ta i bruk de nya medieteknologierna i sin kommunikation med sina 

intressenter (Sriramesh et al., 2013). Samtidigt har även möjligheterna att forska inom 

området för företagskommunikation aldrig varit större.  Med hjälp av internet är det 

inte bara lätt att hitta information om och från företagen (Argenti, 2006) utan tack vare 

den offentliga karaktär webbkommunikation har ger också företagens webbplatser en 

utmärkt möjlighet att undersöka olika organisationers varierande kommunikation 

(Kim et al., 2010). 

1.1. Problemområde 

Större delen av forskningen beträffande intressenthantering har traditionellt berört 

enbart stora multinationella företag. Först under senare år har forskare börjat 

intressera sig för konceptet intressenthantering i relation till små och medelstora 

företag. Dock har frågor så som vilka intressenter är de viktigaste för de små och 

medelstora företagen och hur de små och medelstora företagen engagerar sig i dessa 

intressenter knappt undersökts överhuvudtaget (Schlierer et al., 2012). Detta kan 

kännas konstigt då små och medelstora företag står för en betydande del av 

sysselsättningstillväxten och skapar en viktig del av bruttonationalprodukten i en 

nation (Riquelme, 2002). Man kan bland annat ur en undersökning som den 
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Europeiska kommissionen publicerade 2012 gjord av de Kok et al. (2011) bilda sig en 

god uppfattning om vilken viktig roll de små och medelstora företagen spelar för till 

exempel den europeiska ekonomin. I undersökningen kunde konstateras att de små och 

medelstora företagen hittills varit ansvariga för mer än två tredjedelar av den totala 

sysselsättningen inom den privata sektorn och 85 % av tillväxten av de nya nettojobben 

i EU mellan åren 2002 och 2012. 

Små och medelstora företag karaktäriseras av en begränsad tillgång till vissa resurser 

och marknader och har traditionellt haft problem med sin konkurrenskraft speciellt på 

en internationell skala. I dag kan dock de internetbaserade teknologierna erbjuda både 

de virtuella och de fysiska små och medelstora företagen lovande möjligheter och 

uppmuntrar dessa företag till utvidgning även internationellt (Nieto och Fernández, 

2006). Den gränsöppnande Europeiska Unionen och andra regionspecifika avtal för fri 

handel har vidare gjort det lättare för företag att sprida sin verksamhet över de 

nationella gränserna och har också tvingat företag, oberoende av storlek, att 

konkurrera sida vid sida på åtminstone en regional om inte på en global skala. Detta 

berör speciellt de små och medelstora företagen som före globaliseringen av 

marknaderna och industrierna ännu kunde vara relativt ostörda på de lokala 

marknaderna men i dag på grund av de sammanlänkade marknaderna är tvungna att 

konkurrera med de stora multinationella och regionalt starka företagen (Etemad, 

2004). 

Beträffande innehållet på en webbplats måste företagen också komma ihåg att språket 

är den första beståndsdelen man bör ta i beaktande (Nacar och Burnas, 2011). Detta 

gäller speciellt små och medelstora företag i länder så som i det officiellt tvåspråkiga 

Finland. OECD (2014) ser till exempel Finland som en öppen och liten ekonomi som är 

mycket beroende av den globala marknaden. För de små och medelstora företagen med 

hemvist i dylika verksamhetsområden kan en internationell utvidgning till och med 

vara nödvändig med tanke på dessa företags överlevnad på lång sikt (Sapienza et al., 

2006). Detta leder naturligt till att de små och medelstora företagen även måste 

överväga om de skall beakta de nya verksamhetsregionernas egna språk då de 

publicerar innehåll på sina webbplatser. Forskning har visat att de små och medelstora 

företagen de senaste årtiondena ökat sitt engagemang på den världsomfattande 

marknaden (Ojala, 2008). Företag kan alltså ofta antas konstruera sina webbplatser för 

att nå en bred publik vilket förutom många tillfällen även skapar utmaningar så som 

den ovannämnda språkfrågan . Väldigt få studier har dock empiriskt studerat 
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gränsöverskridande företagskommunikation genom webbplatser i Europa (Halliburton 

och Ziegfeld, 2009).  

Trots att många studier sedan webbplatsernas uppkomst på 1990-talet undersökt hur 

organisationer använder sina webbplatser för kommunikativa ändamål har till exempel 

undersökningar som forskat i organisationers prioritering av olika intressenter genom 

sina webbplatser först och främst fokuserat på stora multinationella företag och ideella 

organisationer (till exempel Esrock och Leichty, 2000; Varma et al., 2006; Kim et al., 

2010; Waters och Lemanski, 2011; Sriramesh, 2013) men också politiska partier (till 

exempel Opoku och Williams, 2010). På samma sätt har de undersökningar som 

utforskat hur olika organisationers webbplatser är konstruerade och hur dessa 

webbplatser används för relationsbyggande ändamål även i första hand undersökt stora 

multinationella företag och ideella organisationer (till exempel Esrock och Leichty, 

1998, 1999, 2000; Taylor et al., 2001; Kent et al, 2003; Wang och Waters, 2012; 

Sriramesh et al, 2013). Det finns dock även undersökningar som berör små och 

medelstora företags kommunikation genom företagens webbplatser, men dessa 

undersökningars fokus ligger mestadels på specifika delområden av 

företagskommunikation så som företagets samhällsansvar (till exempel Dincer och 

Dincer, 2010) eller kommunikation till specifika intressentgrupper så som kunder (till 

exempel Madil och Neilson, 2010; Knezevic et al., 2011).  

Den enda forskning som på en företagskommunikativ nivå berör små och medelstora 

företags prioritering och relationshantering av intressenter genom företagens 

webbplatser som upptäckts i skrivande stund, är en undersökning gjord av García-

Borbolla, Larrán och Lopez (2005). Undersökningen utforskade vilken information 

spanska små och medelstora företag lade ut på sina webbplatser och på så sätt försökte 

tolka vilka målgrupper företagen riktade sig till och vilka mål och strategier de hade för 

att publicera sina webbplatser. Undersökningens fokus låg alltså mer på vilka olika 

kategorier av kommunikationselement företagen lade ut på sina webbplatser än en 

direkt analys av vilka intressenter företagen riktade sig till och prioriterade i sin 

företagskommunikation. Förutom att man i undersökningen även inkluderade några 

relationsbyggande inslag så som länkar till elektronisk post och beställningsmöjligheter 

av nyhetsbrev så var undersökningen inte heller särskilt inriktad på att utforska hur 

interaktiva eller dialogvänliga för diverse intressentgrupper företagens webbplatser 

egentligen var. Webb 2.0 och de sociala mediernas användning för 

intressentkommunikation och relationshantering hade inte undersökts 
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överhuvudtaget, vilket också kan ses som ganska naturligt då möjligheterna webb 2.0-

teknologierna gav, då undersökningen gjordes ännu var i startgroparna. 

Undersökningen bedömde inte heller om företagen publicerade sina webbplatser med 

olika språkalternativ eller om företagens storlek, framgång eller 

internationaliseringsgrad inverkade på företagens prioritering av intressenter, 

användningen av relationsbyggande inslag, språkval och kommunikationsstrategier på 

företagens webbplatser. 

Denna avhandling ämnar fylla de ovan beskrivna luckorna i forskningen genom att 

empiriskt utforska vilka intressentgrupper små och medelstora företag anser vara 

viktiga för dem, samt hur små och medelstora företag nyttjar webbplatser till att 

kommunicera och bygga relationer till sina intressenter. Detta kan vidare hjälpa 

företagsledare och kommunikatörer i speciellt små och medelstora företag, men också 

forskare inom området, att lättare identifiera de relevanta intressentgrupperna för 

företaget genom att använda resultaten ur denna undersökning som en måttstock i 

identifikationsarbetet. Därmed kan även företagsledare och övriga 

kommunikationsansvariga bättre planera webbplatsstrategin för företagets 

företagskommunikation och uppbyggandet och hanteringen av relationerna med var 

och en av de identifierade intressenterna. 

Speciellt då internet- och webbplatsteknologier och därmed företagens möjligheter till 

kommunikation och relationshantering med intressenter utvecklas i en så pass snabb 

takt finns det även en stor risk att resultat från tidigare undersökningar snabbt 

föråldras och ger därmed upphov till nya och aktuellare undersökningar inom området. 

Som ett bra exempel på detta är uppkomsten av webb 2.0-konceptet och till det 

förknippade lättanvändbara teknologierna som ännu kan ses som ett väldigt nytt 

fenomen inom både företagsvärlden och forskningen beträffande 

företagskommunikation och intressenthantering. Då den så kallade nya median ger så 

pass bra möjligheter till dialog, engagemang och byggande av relationer mellan 

företagen och deras intressenter är det också otroligt viktigt att forskningen även 

beaktar dessa fenomen och kontinuerligt följer med hur utvecklingen framskrider inom 

området. Denna undersöknings resultat kan alltså inte endast bidra med en aktuell och 

ökad förståelse hos forskare, företagsledare och kommunikatörer om vilka de 

huvudsakliga intressentgrupperna som små och medelstora företag prioriterar är, utan 

också belysa rollen webbplatsen tillsammans med de nya webb 2.0-teknologierna 

spelar som kommunikationskanal för dessa företag då de kommunicerar med sina 
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intressenter. Till exempel väcker uppkomsten och tillgängligheten av de sociala 

medierna som knappt alls har undersökts beträffande små och medelstora företags 

kommunikation och relationshantering på en företagskommunikativ nivå frågan om i 

vilken grad de små och medelstora företagen redan börjat utnyttja dessa i sin 

kommunikation? Med tanke på vikten av intressenthantering, det senaste decenniets 

kommunikationsteknologiska revolution och den begränsade uppmärksamhet som små 

och medelstora företag trots deras mycket viktiga roll för samhället fått inom 

forskningen om intressentkommunikation och relationshantering genom webbplatser 

är det väldigt viktigt att den fortsatta forskningen inom området också tar dessa typer 

av organisationer i beaktande. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att utforska hur små och medelstora företag i 

Finland använder webbplatser som verktyg för kommunikation och relationshantering 

med intressenter, samt om det finns eventuella samband mellan denna 

webbplatsanvändning och företagets storlek, framgång och internationaliseringsgrad. 

För att uppnå studiens syfte granskas följande forskningsfrågor: 

1. Vilka intressentgrupper prioriterar finländska små och medelstora företag i sin 

företagskommunikation genom sina webbplatser? 

2. Vilka typer av interaktiva relationsbyggande inslag har gjorts tillgängliga för de 

olika intressentgrupperna på finländska små och medelstora företags 

webbplatser? 

3. Vilka språkalternativ publicerar finländska små och medelstora företag sina 

webbplatser på? 

4. Kan man på basis av resultaten från de tidigare forskningsfrågorna särskilja 

några kommunikationsstrategier som de finska små och medelstora företagen 

kan anses använda i sin företagskommunikation genom sina webbplatser? 

5. Kan man finna samband mellan resultaten från de tidigare forskningsfrågorna 

och företagets storlek, framgång eller internationaliseringsgrad? 
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1.3. Avgränsningar 

Undersökningen kommer att utföras genom en innehållsanalys av företagssamplets 

webbplatser och därmed utforska intressentkommunikationen och 

relationshanteringen ur företagets perspektiv. Undersökningen kommer med andra ord 

att analysera hur företagen möjliggör och underlättar en kommunikation och ett 

byggande av relationer genom olika inslag på företagens webbplatser och kommer 

därmed inte att utforska hur kommunikationen och relationsbyggandet verkligen 

fungerar enligt intressenternas uppfattning. Motiveringen till detta metodval är att 

analysmetoden i fråga är objektivare, att undersökningen kan utföras på ett större 

sampel och att resultaten lättare kan jämföras med tidigare undersökningar, än om 

man skulle göra undersökningen ur ett användarperspektiv. Även med tanke på 

undersökningens explorativa och deskriptiva natur samt avhandlingens 

resursrestriktioner anses detta vara mest ändamålsenligt. 

I undersökningen analyseras endast den så kallade signaturwebbplatsen vilken är den 

webbplats som officiellt representerar hela företaget som en enhetlig företagsentitet 

(Esrock och Leichty, 2000). Alla webbplatser utanför företagets signaturwebbplats, så 

som olika kampanjsidor eller webbplatser som presenterar företagets enskilda 

produktgrupper, kommer att förbises i denna undersökning. Motiveringen för denna 

avgränsning är att det på grund av avhandlingens resursrestriktioner är närmare 

omöjligt att samla in data från företagens alla tänkbara webbplatser och att det 

dessutom kan antas att företaget riktar kommunikationen på sina signaturwebbplatser 

till en bredare publik än webbplatserna med specifika syften och målgrupper. Vidare 

kommer avhandlingens analys beträffande företagets prioritering av intressentgrupper 

och de interaktiva relationsbefrämjande inslagen att avgränsas till webbplatsens 

förstasida. Då det gäller språkalternativen av webbplatserna kommer det dock förutom 

förstasidan av den alternativa språkversionen även att de från denna sida följande 

länkade sidor att granskas med målsättningen att endast bedöma omfattningen av 

dessa. Motiveringen för dessa avgränsningar är likaså avhandlingens 

resursrestriktioner men även antagandet att då en webbplats förstasida är inkörsporten 

till det resterande innehållet på webbplatsen kommer också företaget att på förstasidan 

tillgängliggöra länkar och annat innehåll för de intressentgrupper företaget anser vara 

viktiga och därmed prioriterar i sin webbplatskommunikation. Likaså kan det antas att 

företagen lägger ut på sina webbplatsers förstasidor de relationsbefrämjande inslagen 

och språklänkarna företagen önskar framhäva för sina webbplatsbesökare. För att ta 
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reda på hur omfattande de olika språkversionerna är måste analysen dock tränga sig 

djupare in i webbplatshierarkin. 

1.4. Definitioner 

För att förbättra läsarens förståelse för avhandlingen definieras nedan ett antal 

nyckelkoncept som genomgående används i avhandlingen: 

Företagskommunikation: I denna avhandling kommer företagskommunikation att 

definieras som all den kommunikation som från företagets sida sker med företagets 

interna och externa intressentgrupper med syftet att etablera ett gott anseende hos 

dessa så att deras agerande vidare främjar företagets verksamhet (Cornelissen, 2011). 

Intressenter: Det finns ett överflöd av definitioner av termen intressent och ett av 

problemen forskningen i relation till intressentteorin möter är de olika, fastän inte 

kanske felaktiga, uppfattningar forskare har av termen intressent (Mainardes et al., 

2011). Då enligt Freeman et al. (2010) ingen enskild definition fungerar i alla syften 

eller situationer och då alla har sina egna begränsningar och svagheter kan man istället 

ta en pragmatisk syn på problemet och se de olika definitionerna tjäna olika syften. 

Med andra ord kan man genom den pragmatiska synen se att de legitima 

intressenterna varierar mellan olika företag eller mellan olika forskningssyften. I denna 

avhandling kommer intressenterna att delas in på fyra olika sätt med definitionen av 

intressenter given av Wheeler och Sillanpää (1997) som grund. Indelningen presenteras 

noggrannare i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 I denna undersökning använda indelning av företagets intressenter (Wheeler och 
Sillanpää, 1997; Cooper, 2003; Sriramesh et al. 2013; egen pilotundersökning, 
2014) 

De primära sociala 
intressentgrupperna 

De sekundära sociala 
intressentgrupperna 

De primära icke sociala 
intressentgrupperna 

De sekundära icke 
sociala 
intressentgrupperna 

Investerare och 
aktieägare 

Myndigheter och 
beslutsfattare Miljön Miljöorganisationer 

Anställda Media Framtida generationer Djurskydds-
organisationer 

Potentiella anställda Sociala intresse-
organisationer Icke mänskliga arter   

Kunder Medborgarrörelser     

Samarbetspartners Branschorganisationer     

Lokala samhällen Konkurrenter     

  Gemenskaper runt 
företaget     

 

Små och medelstora företag: Den Europeiska kommissionen har i början av år 2005 

givit en officiell definition på små och medelstora företag. Kommissionen kommer att 

använda denna definition för alla policyn, program och åtgärder som kommissionen 

arbetar för beträffande de små och medelstora företagen. Som figur 1 nedan visar 

består kategorin små och medelstora företag av företag med mindre än 250 anställda 

och som antingen har en årlig omsättning på högst 50 miljoner eller en årlig 

balansomslutning på högst 43 miljoner euro.  Definitionen är frivillig för 

medlemsstaterna i EU men även finska Statistikcentralen (2014a) har antagit 

definitionen med ett tillägg om att 25 % eller mer av kapitalet eller rösträtten inte får 

innehas av ett eller flera företag gemensamt som inte uppfyller definitionen på små och 

medelstora företag. Då finska Statistikcentralens tilläggsvillkor inte kan bedömas på ett 

tillförlitligt sätt gäller den tidigare nämnda definitionen given av den Europeiska 

kommissionen utan tilläggsvillkoren i denna avhandling. 
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Figur 1 Gränsvärden för små och medelstora företag (Europeiska kommissionen, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webb 2.0: Termen webb 2.0 användes egentligen första gången i en artikel skriven av 

Darcy DiNucci (1999) men anses ha gjorts känd av Tim O’Reilly (Etanyol, 2011) från 

och med år 2004 framåt (Kaplahan och Haenlein, 2010). Tim O’Reilly (2005) själv ser 

det utmärkande med webb 2.0-teknologier vara deltagande, delande, medverkande och 

kommunikation (O’Reilly, 2005). Termen webb 2.0 hänvisar till utvecklingen av 

webbteknologier, som lett till ett nytt sätt att skapa innehåll och applikationer där 

användarna har huvudrollen (Kaplahan och Haenlein, 2010; Estanyol, 2011; Lim et al., 

2011). Den väsentliga skillnaden mellan webb 2.0 och den traditionella webben är alltså 

att innehållet är användarskapat och medverkan mellan användarna sker i en mycket 

högre grad (Lim et al, 2011). Trots att det inte finns någon accepterad vetenskaplig 

definition på webb 2.0 så kan man genom de tillhörande applikationerna så som 

Facebook, Twitter, Flickr, Blogger och Wikipedia se vissa gemensamma principer så 

som informationsutbyte, samverkan och samarbete (Estanyol, 2011). Man kan även se 

webb 2.0 som en plattform för utvecklandet av den sociala median (Kaplahan och 

Haenlein, 2010). 

Sociala medier: I och med att tillgängligheten av snabba internetuppkopplingar blev 

allt vanligare och sociala nätverk så som MySpace och Facebook upprättades år 2003 

respektive 2004 uppstod termen social media och bidrog till betydelsen termen har i 

dag. Den sociala median kan definieras som applikationer som bygger på de ideologiska 

Företagsstorlek Personalstyrka Årlig 
omsättning 

Årlig 
omslutning 

Små 

Medel 

Mikro 

< 250 ≤ 50 miljoner ≤ 43 miljoner 

< 10 ≤ 2 miljoner ≤ 2 miljoner 

< 50 ≤ 10 miljoner ≤ 10 miljoner 

Eller 

Eller 

Eller 

Eller 
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och teknologiska grunderna webb 2.0 erbjuder och tillåter skapandet och utbytet av 

användarskapat innehåll (Kaplahan och Haenlein, 2010). Till social media räknas 

bland annat bloggar, chattrum, diskussionsforum, sociala nätverksplatser, 

mikrobloggar, poddsändningar och videodelningstjänster (Sriramesh, 2013). 

1.5. Avhandlingens struktur 

Efter detta inledande kapitel följer en presentation av avhandlingens referensram i 

kapitel 2.  Här behandlas och sammanslås tidigare forskning, teorier och modeller 

beträffande intressentteorin och företagskommunikation genom webbplatser. I 

avsnittet om intressentteorin diskuteras förutom teorin i allmänhet även vad själva 

intressentkonceptet innefattar och vilka kriterier olika forskare anser vara relevanta i 

identifieringen och kategoriseringen av organisationens intressenter. Då 

kommunikation är ett väldigt vitt begrepp kommer avsnittet berörande 

företagskommunikation genom företagens webbplatser först att kort beskriva några för 

undersökningen viktiga kommunikationsbegrepp. Därefter behandlas den nutida 

företagskommunikationen på en allmän nivå varefter webbplatsen som en del av denna 

kommunikation diskuteras. I kapitel 3 diskuteras de metodval som gjorts i denna 

undersökning, undersökningens analytiska ramverk samt avhandlingens tillförlitlighet. 

I kapitel 4 presenteras resultaten från den empiriska analysen varefter de sedan 

diskuteras utförligare i kapitel 5. I detta avslutande kapitel presenteras även 

avhandlingens slutsatser varefter implikationer för utvecklingen av intressentteorin 

samt företagsledare i små och medelstora företag och förslag till fortsatt forskning 

diskuteras. 
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2 REFERENSRAM 

Denna del av avhandlingen kommer att presentera och diskutera undersökningens 

referensram vilken är byggd på tidigare forskning, teorier och modeller inom områden 

av intressentteorin och företagskommunikation med fokus på webbplatser. Dessa 

forskningsområden anses båda vara starkt förknippade med avhandlingens syfte att 

undersöka hur små och medelstora företag i Finland använder webbplatser som 

verktyg för kommunikation och relationshantering med intressenter. Målet med 

kapitlet är även att sammanslå de relevanta delarna från de olika forskningsområdena 

för att i metodavsnittet sedan kunna utveckla ett analysverktyg för undersökningens 

empiriska del. 

2.1. Intressentteori 

Undersökningar inom många olika ämnesområden har gett en förståelse för vilka 

faktorer en utveckling av en effektiv kommunikationsstrategi involverar. 

Intressentteorin bidrar på ett viktigt sätt till detta genom att den ger ett verktyg för att 

identifiera de relevanta deltagarna i processen (Brönn och Brönn, 2003). Många 

författare anser att Freeman (1984) lade grunden till intressentteorin inom området av 

strategisk företagsledning (bland annat Frooman, 1999; Yang et al., 2009; Mainardes et 

al., 2011). Näsi (1995) argumenterar dock för att intressentangreppssättets huvuddrag 

uttryckligen redan före detta hade definierats av de svenska författarna Rhenman 

(1964) och senare tillsammans med Stymne (1971), vilka också själva kallade 

angreppssättet för intressentteori. Dessa författares tankar spred sig även snabbt till 

Finland och Norge och intressentangreppssättet blev snart en viktig del av både 

företagsledningsutbildningen och den akademiska forskningen i Norden. Freemans bok 

Strategic Management: A Stakeholder Approach (1984) utgjorde dock det slutgiltiga 

genombrottet för idén. I boken definierar Freeman hur intressenter med lika intressen 

bildar egna grupper och gjorde ett försök att förklara förhållandet mellan företaget och 

dessa grupper samt företagets handlingssätt inom denna omgivning (Mainardes et al., 

2011). Sedan dess har ett mångtal författare byggt vidare på intressentteorin genom att 

försöka specificera vilka de intressentgrupper är som företaget är beroende av, vilka 

intressen grupperna har gentemot företaget samt lämpliga strategier för företagen att 

bygga och upprätthålla förhållanden med dessa grupper (Cornelissen et al., 2006). 

 



 14 

Intressentteorin kan ses vara en motsats till den neoklassiska aktieägarteorin. 

Aktieägarteorins betydande förespråkare Milton Friedman anser till exempel i sin bok 

Capitalism and Freedom (2002), utgiven första gången 1962, att det enda sociala 

ansvaret företaget har är att maximera företagets vinst och därmed endast tjäna sina 

aktieägare så länge företaget följer den fria ekonomins regler. Den grundläggande 

skillnaden är att intressentteorin yrkar på övervägandet av alla intressenters intressen 

fastän det skulle minska företagets lönsamhet (Smith, 2003). Intressentteorin har 

alltså uppstått för att förklara och förutsäga hur företag skall verka genom att även ta i 

beaktande inflytandet av grupper som inte tidigare rymts med inom den analytiska 

räckvidden (Mainardes et al., 2011). Målet med intressentteorin är att hitta en balans 

mellan vinstmaximering och förmågan att på lång sikt hålla verksamheten vid liv 

(Smith, 2003). Enligt Frooman (1999) är sedan möjligheten till konflikt mellan olika 

grupper det som ger intressentmodellen sin innebörd. Saknaden av potentiella 

konflikter skulle innebära att företaget och alla dess intressenter i stort sett skulle vara 

eniga vilket vidare skulle avlägsna behovet för företagsledningen att bekymra sig över 

intressenter eller intressentteori. Med andra ord är det motsättningarna mellan 

företaget och de olika intressentgrupperna som ger grunden till intressentteorin. 

Enligt Donaldson och Preston (1995) används och förklaras intressentteorin i den 

existerande och mycket breda litteraturen på ytterst många och olika sätt samt är 

stöttade och kritiserade med ofta motsägelsefulla bevis och argument. Detta leder 

vidare till oklarhet över definitionen av själva teorin. Donaldson och Preston (1995) 

presenterar och försvarar en indelning av intressentteorin i tre mycket olika men enligt 

dem ömsesidigt stödjande aspekter vilka alla även kan hittas i den breda litteraturen. 

Enligt dem är intressentteorin för det första deskriptiv, även kallad empirisk, då teorin 

används för att beskriva eller förklara specifika företagsmässiga särdrag och beteenden. 

Intressentteorin är också instrumentell då den används till att identifiera möjliga 

samband mellan intressenthantering och realiserande av företags resultatmål så som 

till exempel lönsamhet eller tillväxt. Slutligen är intressentteorin normativ, vilket enligt 

Donaldson och Preston (1995) är grunden för hela teorin. Det normativa synsättet 

ämnar tolka företagets uppgift och ge vägledning i hanteringen av företaget på basis av 

några underliggande moraliska eller filosofiska principer. Ett av problemen till denna 

oklarhet över definitionen av intressentteorin är enligt dem att de deskriptiva, 

instrumentella och normativa aspekterna ofta slås samman till en enda teori, vilket 

vidare ofta lett till svagare tankearbete och analys än intressentkonceptet skulle behöva. 
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Friedman och Miles (2006) argumenterar dock för att det är för tidigt att betrakta den 

normativa aspekten som grunden för hela intressentteorin. Detta på grund av att den 

normativa intressentteorin, trots mycket forskning inom området, ännu på det stora 

hela är oklar och ifrågasatt. Den deskriptiva inriktningen av intressentteorin är 

dessutom i ett för tidigt utvecklingsskede då det ännu finns för många olösta kritiska 

frågor som möjligen kunde stödja det övergripande argumentet om att föredra 

intressentteorin framom den alternativa aktieägarteorin. Enligt Friedman och Miles 

(2006) bör man också erkänna att en stor del av den normativa intressentteorin har en 

deskriptiv grund som bör utvecklas och att den deskriptiva intressentteorin kan leda till 

förändringar i den normativa inriktningen. 

Förutom dessa tre aspekter kan intressentteorin även ses som ett stöd för 

ledningsfunktionen, då den inte bara beskriver existerande situationer och förutspår 

orsakssamband, utan även rekommenderar attityder, strukturer och sedvanor som 

tillsammans utgör intressenthantering (Donaldson och Preston, 1995). En stor del av 

intressentteorin berör identifikationen av olika sätt att dela in möjliga intressenter för 

att kunna särskilja olika sätt företagen borde hantera intressenterna i dessa olika 

grupper (Friedman och Miles, 2006). 

Det finns dock ett flertal uppenbara motståndare till intressentteorin (till exempel 

Friedman, 2002) som anser att företagsledarna endast skall koncentrera sig på 

aktieägarna (Miles, 2012). Fastän man skulle se att organisationen har ett större ansvar 

än detta förblir intressentteorin ändå problematisk, då det finns ett överflöd av 

definitioner av termen intressent. Detta gör det svårt att få en förståelse för vad termen 

egentligen representerar (Mainardes et al., 2011). Enligt Miles (2012) skulle ett enat 

koncept av intressenttermen skapa en mer fokuserad forskning inom den akademiska 

världen och ge företagsledningen en bättre förståelse i vilka företagets intressenter 

egentligen är. Intressentteorin är dock ett relativt nytt tillägg till 

företagsledningsområdet och är därför ännu inte fullt utvecklad (Mainardes et al., 

2011). Enligt Friedman och Miles behövs mer empirisk forskning inom området av 

intressentteorin och speciellt beträffande det deskriptiva angreppssättet (Friedman och 

Miles, 2006) vilket också denna avhandlings fokus ligger på. Ur intressentteorin kan 

man åtminstone dra den slutsatsen att om organisationer vill bygga hållbara relationer 

med sina intressenter på en förtroendefull grund, måste organisationerna även 

uppmärksamma, eller bry sig om, sina intressenter (Kent et al., 2003). 
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2.1.1. Intressentkonceptet 

För formuleringen av intressentteorin är alltså en viktig fråga själva 

intressentkonceptet (Mainardes et al., 2011). Efter Freemans (1984) bok har konceptet 

blivit inbäddat i både vetenskapligt och ledarskapligt tänkande (Mitchell et al., 1997) 

men erkännandet av den tidigaste definitionen på en intressent har dock ofta getts till 

en intern minnesanteckning framställd 1963 av Stanford Research Institute (Friedman 

och Miles, 2006) och citerad i Freeman (1984:31) som: ”Intressenter är de grupper 

utan vilkas stöd företaget skulle upphöra att existera” [egen översättning]. Freeman 

(1984:46) själv definierar en intressent som ”vilken grupp eller individ som helst som 

kan påverka eller påverkas av uppnåendet av organisationens mål” [egen 

översättning]. Om och denna definition är väldigt mycket citerad i 

intressentlitteraturen är den dock inte allmänt accepterad bland forskare som arbetar 

inom området.  Definitionen är så bred att den i princip kan innefatta vem som helst 

(Mitchell et al., 1997). Till exempel för forskare intresserade av vilka intressentgrupper 

företaget har skyldigheter mot säger definitionen ”påverka eller påverkas av” ingenting 

om vilka plikter ledningen har gentemot de olika intressentgrupperna och om dessa 

plikter är likvärdiga (Miles, 2012). Sternberg (1997:4) anser vidare att då världen 

internationaliseras och kontakterna globaliseras tack vare nya 

kommunikationsteknologier kan de som påverkas av organisationen åtminstone 

avlägset och indirekt i princip vara ”vem som helst, vad som helst, var som helst” [egen 

översättning]. Freeman et al. (2010) inser också problemet med denna vida definition 

av intressentkonceptet och konstaterar att om man använder sig av en så pass bred 

definition av termen att alla kan räknas vara intressenter är termen meningslös. 

Då intresset för intressentkonceptet vuxit kraftigt bland akademiker och även ökat sin 

popularitet bland beslutsfattare, myndigheter, icke-statliga organisationer och median 

så har också intressentkonceptet använts i en mängd olika sammanhang vilket lett till 

att termen intressent även definierats på olika sätt (Friedman och Miles, 2006). En av 

de större tvisterna inom intressentforskningen har varit fastställandet av själva 

konceptet och identifierandet av vilka organisationernas intressenter är och vilket 

inflytande de utövar på organisationen (Opoku och Williams, 2010). Inom till exempel 

företagsledningslitteraturen kan man dock se åtminstone två gemensamma 

referenspunkter bland alla de olika definitionerna. Dessa är själva intressenten och 

entiteten till vilken intressenten har en anknytning. Denna entitet kan vara en 

organisation, en individ eller ett samhälle (Starik, 1994). 
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Överflödet av definitioner gör det svårt att få en förståelse för vad intressenttermen 

egentligen representerar (Mainardes et al., 2011). Miles (2012) anser dock att det inte 

heller är nödvändigt med en allmängiltig och säregen definition av intressentkonceptet. 

Olika intressentdefinitioner belyser olika nyckelteman och framhäver de komponenter 

som är relevanta i sammanhanget. Ingen enskild definition fungerar i alla syften eller 

situationer och alla har sina egna begränsningar och svagheter. Ifall man tar en 

pragmatisk syn på problemet kan man istället se de olika definitionerna tjäna olika 

syften. Med andra ord kan man genom den pragmatiska synen se att de legitima 

intressenterna varierar mellan olika företag eller mellan olika forskningssyften 

(Freeman et al., 2010). Det är känt att intressentkonceptet är en invecklad 

konstruktion, att det har använts flitigt i en uppsjö av forskningsområden och i diverse 

organisationsformer samt att det är dynamiskt genom att kunna reagera på 

samhälleliga förändringar med tiden. Följaktligen härstammar motiveringen till att 

definiera konceptet ur olika behov som till exempel normativa, strategiska, deskriptiva 

eller operativa (Miles, 2012). 

2.1.2. Identifiering och gruppering av intressenter 

Kanske som ett svar till kritiken om en alltför omfattande definition på intressenter har 

också åtskilliga försök gjorts för att ta fram kriterier med vilka de relevanta 

intressenterna kan bli identifierade (Cooper, 2003). Det finns nämligen ett klart 

samband mellan identifieringen av vilka de olika intressenterna är och definitionerna 

över vad intressenter är (Friedman och Miles, 2006). För att begränsa definitionen av 

intressenter måste kriterier som är accepterade och motiverade användas för att 

kategorisera intressenterna bland de väldigt många alternativ som finns. Vissa 

angreppssätt är baserade på relationer mellan företaget och intressenterna byggda på 

erkända transaktionsvillkor så som lagliga eller antydda relationer, relationer av utbyte 

eller en identifierbar relation av maktberoende. Andra är anspråksbaserade där man 

hänvisar till existerande eller tilldelade lagliga eller moraliska rättigheter, verkliga eller 

tilldelade fördelar eller skador eller enbart ett intresse (Mitchell et al., 1997). Crane och 

Ruebottom (2011) beklagar sig över att dagens företag identifierar sina intressenter i 

förstahand endast genom att koncentrera sig på diverse ekonomiska relationer vilket 

enligt dem har avgörande bristfälligheter som angreppssätt. Fastän meningsfulla ur 

företagets perspektiv, leder koncentrationen på de ekonomiska relationerna till 

förbiseende av vad som gör att sociala grupper binder sig samman. Det är orealistiskt 

att endast en faktor, det vill säga den ekonomiska rollen, styr identifikationen av 
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intressenterna då denna faktor endast kan förklara en liten del av varför grupper bildas, 

mobiliseras och agerar. 

De vanligaste intressentgrupperna anses vara aktieägare, kunder, leverantörer och 

återförsäljare, potentiella arbetstagare och det lokala samhället. Dock är en viktig fråga 

om intressenterna begränsas till att vara endast de som är viktiga för uppnåendet av 

företagets målsättning eller om de kan vara vilka som helst som berörs av företagets 

åtgärder, speciellt då detta även inkluderar alternativa åtgärder företaget kunde ha tagit 

men valde att inte ta. Så gott som vem som helst kan anses bli berörd av en mängd olika 

åtgärder företag tar för att nå sina mål. Förutom de ovannämnda intressentgrupperna 

har också till exempel fackföreningar, icke-statliga organisationer, aktivister, 

konkurrenter, stater, beslutsfattare, finansiärer, median, allmänheten, naturmiljön, 

affärspartners, akademiker, framtida generationer, forna generationer, arketyper och 

så vidare betraktats som grupper av intressenter. Även företagsledare anses vara 

intressenter av många inom intressentlitteraturen. Andra ser dem som den kroppsliga 

gestaltningen av själva företagsorganisationens åtgärder och förpliktelser (Friedman 

och Miles, 2006). Ett annat problem med intressentkonceptet är att en individ kan ha 

många olika så kallade intressen i företaget och på så vis höra till många olika 

intressentgrupper. En anställd kan till exempel också vara en konsument, aktieägare 

och en medlem i det lokala samhället. Det är dock enklare att identifiera till exempel 

informationsbehovet för en intressentgrupp än för en individ med många olika 

intressen i företaget (Cooper, 2003). 

Enligt Donaldson och Preston (1995) är det nödvändigt att skilja mellan de som har ett 

inflytande i företaget och de som har ett klart intresse eller en insats i företaget. De 

större investerarna kan till exempel ha både ett inflytande och ett intresse i företaget då 

arbetssökanden till företaget inte har något inflytande men ändå ett intresse och 

median inte har ett intresse men ett inflytande på företaget. Clarkson (1995) delar 

intressenter i primära och sekundära intressentgrupper. Till en primär grupp hör de 

vars kontinuerliga medverkan behövs i företagets verksamhet för att företaget skall 

överleva. De primära intressentgrupperna är oftast aktieägare och investerare, 

anställda, kunder, leverantörer och officiella instanser så som stat och kommuner. Det 

finns ett starkt ömsesidigt beroende mellan de primära intressenterna och företaget. 

Sekundära intressentgrupper definieras vidare som de, vilka antingen har ett inflytande 

på eller vilka påverkas av företaget, men som varken har transaktioner med det eller är 

väsentliga för företagets överlevnad. Under denna definition kan median och diverse 

 



 19 

intressegrupper anses höra.  I denna avhandling kommer indelningen av intressenter 

huvudsakligen att följa kategoriseringen gjord av Wheeler och Sillanpää (1997) som 

delar de primära och sekundära intressentgrupperna vidare i sociala och icke sociala 

undergrupper (Tabell 2). Den primära sociala intressentgruppen inkluderar ganska 

långt samma intressenter som Clarksons primära intressentgrupp men de sekundära 

intressenterna är utförligare och bredare definierade av Wheeler och Sillanpää (1997). 

Tabell 2 Indelningen av intressenter enligt Wheeler och Sillanpää (1997) 

De primära sociala 
intressentgrupperna 

De sekundära sociala 
intressentgrupperna 

De primära icke sociala 
intressentgrupperna 

De sekundära icke 
sociala 
intressentgrupperna 

Investerare och 
aktieägare 

Myndigheter och 
beslutsfattare Miljön Miljöorganisationer 

Anställda Media Framtida generationer Djurskydds-
organisationer 

Kunder Sociala intresse-
organisationer Icke mänskliga arter   

Lokala samhällen Medborgarrörelser     

Samarbetspartners Branschorganisationer     

  Konkurrenter     

 

Carrol och Buchholz (2012) påpekar att fastän det kan vara till nytta att dela in 

intressenterna på ovannämnda sätt är det samtidigt även viktigt att förstå hur den 

ständigt bevakande median har makten att omvandla en intressentgrupps status från 

sekundär till primär på ett ögonblick. Detta kan ske till exempel då ett anspråks 

angelägenhet får företräde framom dess legitimitet genom median eller en 

intresseorganisation i form av en bojkott eller demonstration. Wheeler och Sillanpää 

(1997) framhäver också att de sociala sekundära intressenterna kan vara väldigt 

inflytelserika, trots dessa gruppers mer representativa än direkta intresse i företaget, 

genom deras möjlighet att kunna påverka företagets rykte och dess allmänna anseende. 

På grund av denna dolda potential att påverka företaget och dess verksamhet 

poängterar Gibson (2000) företagsledningens behov av att även begrunda de 

 



 20 

sekundära intressenternas intressen. Man bör alltså enligt Gibson (2000:245) se 

intressenter som ”varje individ eller grupp med makt att utgöra ett hot eller en förmån” 

[egen översättning]. 

2.2. Företagskommunikation genom företagens webbplatser 

2.2.1. För undersökningen viktiga  kommunikationsbegrepp 

Kommunikation är något alla känner till, men som få kan definiera på ett 

tillfredsställande sätt (Fiske, 1990). Trots vagheten i termen finns det ändå många goda 

skäl att använda konceptet i studier av olika samhälleliga fenomen (Svensson, 1988). 

Shannon och Weavers Mathematical Theory of Communication (1949) har allmänt 

accepterats som en av de viktigaste grunderna ur vilket kommunikationsforskningen 

har utvecklats. Shannon och Weavers (1949) kommunikationsmodell är en enkel linjär 

process som i korthet bygger på att en källa, som ses som en beslutsfattare, väljer ut ett 

meddelande för att sändas. Det valda meddelandet omvandlas sedan av sändaren till 

en signal som genom kanalen skickas till mottagaren (Fiske, 1990). Sedermera har det 

utvecklats en överväldigande stor mängd olika kommunikationsmodeller för olika 

syften och inom olika traditioner (Svensson, 1988). 

Fiske (1990) delar in kommunikationsforskningen i två olika traditioner. 

Transmissionssynen ser kommunikation som överföring av meddelanden, medan den 

meningsskapande synen ser kommunikation som skapande och utbyte av betydelser. 

Bägge perspektiven tolkar på sitt eget sätt vår definition av kommunikation som en 

social växelverkan genom meddelanden. Diskussionen om transmissionssynen eller 

den meningsskapande synen är viktig beträffande internet då karaktären av 

kommunikationen på internet är klart både överförande av information men också ofta 

fråga om offentliga diskussioner (Fawkes och Gregory, 2000). Vidare anses i linje med 

Svensson (1988) att de båda kommunikationsperspektiven är viktiga och motiverade 

för denna avhandling. Transmissionssynen är viktig för att se de olika funktionerna 

kommunikationen kan ha, för att förstå vad för slags möjligheter det finns att sprida 

olika budskap och för att möjligtvis förstå varför kommunikationen ibland misslyckas. 

Med hjälp av den meningsskapande synen kan man förstå vilket innehåll och vilka 

betydelser som aktualiseras i kommunikationen och hur betydelserna förändras med 

tiden. 
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Feedback är ett viktigt begrepp som bör definieras för denna avhandling. Konceptet 

saknas i Shannon och Weavers (1949) kommunikationsmodell men många efterföljare 

har funnit konceptet värdefullt. Kort beskrivet är feedback överföring av mottagarens 

reaktion tillbaka till sändaren (Fiske, 1990) och är den avgörande faktorn mellan 

envägskommunikation och tvåvägskommunikation. I envägskommunikation saknar 

sändaren kunskap om, eller kanske till och med intresse för, vad mottagarens respons 

är. I tvåvägskommunikation kan mottagaren kommentera och till och med ändra 

utgången av kommunikationen genom att ge respons på ett meddelande (Fawkes, 

2008). Den huvudsakliga funktionen av feedback är alltså att hjälpa sändaren att 

anpassa meddelandet till mottagarens behov och respons. Dessutom hjälper 

återkopplingen mottagaren att känna sig delaktig i kommunikationen och 

medvetenheten om att sändaren tar i beaktande mottagarens respons ökar 

sannolikheten för att mottagaren accepterar meddelandet (Fiske, 1990). 

Begreppen förmedling och till den förknippade portväktaren är också två viktiga 

koncept gällande denna avhandling. Det finns två huvudsakliga element inom 

kommunikation beträffande förmedling. Det ena elementet är kanalen eller 

mekanismen som bär kommunikationen. Som exempel kan nämnas telefonen eller 

tidningen (Fawkes och Gregory, 2000). Också webbplatsen anses vara en kanal för 

kommunikation (Argenti och Forman, 2002). Det andra elementet beträffande 

förmedlingen är den agerande människan som fungerar som en så kallad portväktare 

eller tolkare av informationen. Det bör i detta avseende nämnas att det är skillnad 

mellan massmedia där det som inkluderas beror på redaktionella beslut av så kallade 

portväktare och media med egenskapen av direkt kontakt till olika intressentgrupper 

där innehållet kontrolleras helt och hållet av kommunikationens initiativtagare 

(Fawkes och Gregory, 2000). På internet kan kommunikationen ske både genom 

portväktare, till exempel genom medieorganisationers webbplatser, men också direkt 

till intresserade grupper genom bland annat företagens egna webbplatser (Fawkes, 

2008). 

Som avslutning är det mycket viktigt att definiera vad som menas med konceptet 

interaktivitet i denna undersökning, då det är ett av nyckelbegreppen i avhandlingen 

och då tankar om interaktivitet bland annat i den akademiska världen sällan verkar 

vara förenliga med varandra. Orsakerna till att begreppet ses på så många olika sätt kan 

bero på att själva ordet är så vanligt, att det antagit en teknisk definition, att det 

teoretiska begreppet är väldigt komplext och att det kan ses som multidimensionellt. 
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Motsägelserna i de olika definitionerna kan alltså bero på att man helt enkelt talar om 

olika aspekter av interaktivitet och inte på att de nödvändigtvis skulle vara oriktiga (Liu 

och Shrum, 2002). Sedan 1990-talet har konceptet växelverkan kommit med i 

diskussionen om nya kommunikationsteknologier så som internet och 

kommunikationsforskare har använt termen interaktivitet för att diskutera denna 

växelverkan på webben (Chung, 2008). Interaktivitet anses till exempel vara en av de 

utmärkande egenskaperna webbplatser har jämfört med massmedian (Song och 

Zinkhan, 2008). Fastän det har forskats väldigt mycket om interaktivitet på webben 

finns det ännu inte något samförstånd om konceptets definition och dimensioner 

(Voorveld et al., 2011). 

Enligt Voorveld et al. (2011) är två begrepp, faktisk interaktivitet och uppfattad 

interaktivitet, centrala för den teoretiska diskussionen beträffande interaktiviteten på 

webbplatser. Den faktiska interaktiviteten är objektivt bedömd interaktivitet vilken kan 

mätas genom att observera mängden och typen av interaktiva inslag på en webbplats. 

Den uppfattade interaktiviteten är besökarens upplevda interaktivitet av webbplatsen 

och kan mätas genom att fråga besökarna om deras känslor och upplevelser under 

deras besök på webbplatsen (Voorveld et al., 2011). Beträffande webbplatser har 

termen interaktivitet dessutom ganska enhälligt använts för att hänvisa till en 

tvåvägskommunikation som antingen sker med en webbplats eller genom en webbplats 

(McMillan, 2002). Många interaktivitetsforskare använder personlig mänsklig 

kommunikation som måttstock för att utvärdera förmedlad interaktivitet, men denna 

tanke förbiser den utmärkande egenskapen datorförmedlad interaktivitet har, som 

tillåter en asynkron kommunikation. Med andra ord kan till exempel 

kommunikationsparterna på en webbplats välja tidpunkt och varaktigheten på 

växelverkan (Ha och James, 1998). 

Chung (2007) skiljer i sin undersökning av nyhetsrelaterade webbplatser på 

interaktivitet i mänsklig interaktivitet och medieinteraktivitet. Den mänskliga 

interaktiviteten hänvisar till kommunikation som sker mellan två eller flera användare 

genom webbplatsen, så som att kontakta en representant av en organisation genom en 

e-postlänk, skriva i ett webbforum eller använda ett chattrum. Medieinteraktivitet 

hänvisar till interaktiv kommunikation med webbplatsen och tillåter besökare att 

navigera på en webbplats genom hyperlänkar och menyer eller att ladda ner till 

exempel video-, ljud- och annat material från webbplatsen och anses allmänt ha en låg 

grad av interaktivitet. Inslag som befrämjar den mänskliga interaktiviteten på 
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webbplatser och alltså underlättar kommunikationen mellan besökare och 

organisationen samt besökare sinsemellan anses enligt Chung (2008) som högre nivåer 

av interaktivitet. 

Då interaktivitet som begrepp är så pass brett och då denna undersöknings fokus ligger 

på kommunikation och relationshantering med intressenter där webbplatsen endast 

ses som ett förmedlande verktyg kommer interaktivitetskonceptet här att begränsas till 

dimensionerna viktiga för den potentiella sociala växelverkan mellan intressenter och 

företaget samt intressenter sinsemellan och vilken möjliggörs genom olika interaktiva 

inslag på företagens webbplatser. För denna typs interaktivitet finns olika benämningar 

men några vanliga är den ovannämnda termen mänsklig interaktivitet, användare-till-

användare eller interpersonell interaktivitet och anses kännetecknas av att de kräver 

mer av användaren än att bara klicka eller välja för att aktivt använda inslagen (Chung, 

2008).  

2.2.2. Den nutida företagskommunikationen 

Argenti och Forman (2002) anser att man i företagsvärlden använder termen 

företagskommunikation till att förklara fyra olika dimensioner av kommunikation: 

funktion, kanal, process eller attityd. Företagskommunikationsfunktionen är ansvarig 

för att kommunicera med både interna och externa intressentgrupper och kan vidare 

delas in i undergrupper däribland medierelationer, investerarrelationer, intern 

kommunikation, relationer till myndigheter, övriga samhällskontakter, 

företagsfilantropi, företagsrykte och marknadsföringskommunikation. Till kanalerna 

för denna företagskommunikation hör inte enbart tryckt material utan även 

information som satts upp på företagens webbplatser och bloggar. 

Kommunikationsprocessen i företaget involverar vidare företagets kommunikationsstil, 

såsom nyans och tajmning. En del företag kan till exempel använda sig av en mer 

formell och byråkratisk kommunikationsstil då andra föredrar en mer informell stil 

som underlättar en mer friflytande dialog mellan företaget och dess intressenter. 

Företagskommunikation kan också ses som en attityd eller övertygelse människor har 

om vad och hur man kommunicerar och värdet av denna kommunikation (Argenti, 

2006). 

Det finns ett fortlöpande och växande intresse i att forska om företagskommunikation 

inom vetenskapsgrenen företagsledning och organisation (Christensen och Cornelissen, 

2011). På 1990-talet var företagskommunikation ännu ett relativt nytt ämnesområde i 
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handelshögskolor samtidigt som den massmediefokuserade pr-grenen inom 

näringslivet var i ett övergångsskede till en mer integrerande organisationsfunktion av 

företagskommunikation, där fokus låg på ett större antal intressentgrupper (Argenti, 

2006). De senaste åren har intresset för företagskommunikation i den akademiska 

världen drivits på av nya empiriska och teoretiska arbeten som utforskar processer och 

konsekvenser av företagets framställning och avbildning av sig själv till dess 

intressenter (Christensen och Cornelissen, 2011). Också i affärsvärlden finns det 

nuförtiden en allmän övertygelse om att företagets framtid i det moderna samhället 

beror på vilket sätt företagets olika nyckelintressenter ser på företaget. Till dessa kan 

räknas aktieägare och investerare, kunder och konsumenter, de anställda och 

medlemmar av samhället företaget befinner sig i. Denna övertygelse har dessutom 

förstärkts av globaliseringen, politisk aktivism och diverse företagsskandaler. Detta har 

lett till att betydelsen av strategisk kommunikationshantering ökat (Cornelissen et al., 

2006). 

Den nutida informationsteknologin håller på att skapa ett nytt företagskommunikativt 

landskap. Före internet hade företaget tiden bättre på sin sida då företaget 

kommunicerade (Ihator, 2001). Informationen från företaget var oftast i god tid 

planerad och levererades till intressenterna genom personliga kontakter, 

presentationer eller massmedian (Argenti, 2006). Man kunde spärra vissa nyheter och 

presskonferenser kunde tidsmässigt planeras lättare på ett sätt som optimerade en 

lyckad informationsspridning och publiksegmentering (Ihator, 2001). I och med den 

teknologiska utvecklingen verkar det som om de olika marknadernas och 

människornas informationsbehov ökat och preciserats, vilket medfört ett anspråk på 

mer skräddarsydda och detaljerade tillvägagångssätt än de generella 

presentationsmodellerna. (Kortetjärvi-Nurmi et al., 2003). Internet ger möjlighet för 

mänskligt ingripande oberoende av tid, plats eller samtycke och gör det svårt för 

traditionella portväktare såsom journalister och pr-experter att kontrollera eller 

undanhålla information (Fawkes och Gregory, 2000). Företag har inte längre samma 

möjlighet att förbereda egna versioner av verkligheten, då intressenterna i dag 

förväntar sig snabba reaktioner från företaget som den teknologiska utvecklingen gett 

potential till (Ihator, 2001; Argenti, 2006). 

Vidare involverar den nutida kommunikationen många olikartade kanaler och 

möjligheter samt har blivit alltmer dynamisk till sin natur. Företaget kan till exempel 

genom dagens teknologiska förutsättningar föra dialoger med sina olika intressenter i 
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realtid, istället för de tidigare opersonliga och enkelriktade meddelandena. Samtidigt 

har den stora mängden kommunikationskanaler lett till att företaget inte längre på 

samma sätt har kontroll över kommunikationen. Den stora variationen och geografiska 

spridningen av kommunikationskanalerna ger företagen möjlighet att nå företagets 

intressenter kostnadseffektivt, men samtidigt finns det även dokumentation om vad 

företaget gjort och sagt samt vad andra sagt om företaget som ligger utanför företagets 

kontroll och ofta är tillgängligt för vem som helst med åtkomst till internet (Argenti, 

2006). 

Före ankomsten av internet och webbplatser var det mycket enklare för företagen att på 

ett tydligt sätt identifiera mottagarna av meddelanden företagen sände genom den 

tryckta median, radion och televisionen. Företagen kunde sända sitt meddelande 

genom rätt kanal på basis av en tämligen noggrann kunskap om storleken på 

mottagarna av denna kanal. Företagen kunde även någorlunda bra mäta resultaten av 

sin kommunikation genom dessa kanaler. I dag är målgruppsidentifikation och 

segmentering svårare bland annat på grund av internet vars användare är geografiskt, 

nationellt, kulturellt och politiskt gränsöverskridande (Ihator, 2001). En korrekt 

definition av publiken är ett grundläggande krav för en lyckad kommunikation både 

överlag och genom webbplatser (Sharp, 2001). 

Den moderna informationsteknologin har alltså påverkat kanalerna för 

kommunikationen, identifieringen av målpubliken, sätten och metoderna beträffande 

kommunikationen, meddelandenas form och innehåll samt feedbacken av 

kommunikationen. Den inverkar på den delade förståelsen av meddelanden, 

informationspaketeringen, den strategiska informationshanteringen och företagets 

identitet (Ihator, 2001). Till exempel har internet på en väldigt kort tid blivit ett 

oersättligt kommunikationsverktyg för företagen (Capriotti och Moreno, 2007). 

Internet har tre egenskaper som får den att skilja sig från den traditionella median. 

Internets räckvidd är omfattande då internet har spritt sig till så gott som hela världen 

och åtkomst inte beror av plats. Internet är dessutom inte bundet av tidsbegränsningar 

då åtkomst kan fås vid den tid då användaren önskar. Slutligen förser internet 

interaktivitet på ett i andra kommunikationsmedel aldrig tidigare skådat sätt (Fawkes 

och Gregory, 2000). Internet används också i omfattande bemärkelse för 

företagskommunikation och då företagen kommunicerar med både sina interna och 

externa intressenter hör företagets webbplats till en viktig del av detta (Kent och 

Taylor, 2003). 
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2.2.3. Webbplatsen som en del av företagskommunikationen 

Människor runtom i världen använder internet för att kommunicera med företag direkt 

eller indirekt via deras webbplatser (Argenti, 2006) vilket har medfört att företagens 

webbplatser blivit en mycket viktig del av företagets kommunikation (Kent et al., 2003; 

Capriotti och Moreno, 2007) och relationshantering med intressenter (Esrock och 

Leichty, 2000). Webbplatser förser företag med en kontrollerbar kanal för 

intressentkommunikation samt förser intressenter med en kanal genom vilken 

företaget kan granskas och förstås på ett bättre sätt (Kent et al., 2003). Då de flesta 

besökare av företagens webbplatser är mer aktiva i sökandet efter information än de 

som kan nås genom den traditionella median kan företagen också anta att besökarna på 

deras webbplatser är genuint intresserade av företaget (Esrock och Leichty, 1999). 

Företag kan vidare ha en mängd olika webbplatser konstruerade för olika ändamål så 

som webbplatser för b2b, e-handel eller specifika produktgrupper. Förutom dessa 

möjliga enskilda webbplatser brukar företagen också ha en mer allmän så kallad 

signaturwebbplats som likt företagets logotyp blir som en ikon vilken representerar 

företaget. Signaturwebbplatsen representerar med andra ord hela företaget och kan ses 

som en medveten kommunikation från företaget till företagets breda skara av 

intressenter. Detta gör också signaturwebbplatsen speciellt intressant då företaget 

måste möta behoven av var och en av dessa intressentgrupper utan att stöta bort någon 

annan av dem (Esrock och Leichty, 2000). Till skillnad från den traditionella 

massmedian kan företagen också tack vare webbplatsernas hyperlänkar rikta sig 

samtidigt till ett flertal olika intressentgrupper med ett individualiserat innehåll som 

var och en av grupperna kan ha intresse av. Man kan också se det som en möjlighet för 

företaget att inte behöva koncentrera sig snävt endast på en särskild målgrupp då 

besökarna genom hyperlänkarna själva kan bestämma vilken information de vill ta del 

av (Kortejärvi-Nurmi et al., 2003).  

Företag kan alltså använda sina webbplatser till att kommunicera med en mycket bred 

publik av intressentgrupper som dessutom kan befinna sig i olika regioner och länder. 

Detta gör webbplatserna till en användbar kommunikationskanal för förbättrandet av 

växelverkan mellan företaget och dess intressenter även på en global skala (Tian, 

2006). Då många undersökningar antytt att besökare är mycket mer intresserade av 

webbplatser som publiceras på deras eget språk (Haliburton och Ziegfeld, 2009) och då 

speciellt små och medelstora företag samtidigt kan sakna resurser att inkludera alla de 

olika språk som kan existera i de olika regioner företagen har verksamhet i (Warden et 
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al., 2002) så måste företagen också noga överväga på vilka språk de skall publicera sina 

webbplatser (Haliburton och Ziegfeld, 2009). 

Kent och Taylor (1998) anser att vissa egenskaper i webbplatskonstruktionen borde 

existera ifall organisationer vill använda sina webbplatser till att bygga relationer med 

sina intressenter. Dessa egenskaper kan kategoriseras under fem så kallade dialogiska 

principer som företag borde följa för att skapa en dialogvänlig webbplats där en öppen 

tvåvägskommunikation mellan ett företag och dess intressenter är möjlig. Företagens 

webbplatser borde enligt detta erbjuda relevant information till de olika intressenterna, 

möjlighet till en löpande dialog, ett lättanvändbart gränssnitt och orsaker för 

intressenterna att stanna kvar samt återvända till webbplatsen. Enligt Taylor et al. 

(2001) är inarbetandet av interaktivitet den viktigaste komponenten i en dylik 

dialogvänlig webbplats. Detta betyder att webbplatsen måste erbjuda inslag som 

möjliggör en interaktiv tvåvägskommunikation mellan företaget och dess intressenter 

samt intressenter sinsemellan. Exempel på dylika interaktiva dialogskapande inslag är 

till exempel inslag som ger möjlighet för intressenterna att skicka e-post till företaget 

eller att anmäla sig på olika e-postlistor, att skicka feedback genom ett formulär eller 

delta i en chatt eller diskutera i ett webbforum (Wang och Waters, 2012). Forskning 

stöder även dessa tankar genom att till exempel visa hur interaktivitet och 

tvåvägskommunikation får webbplatsbesökarna att känna som om företaget verkligen 

vill satsa på att bygga relationer med dem (Yoon et al., 2008) och på det hela taget ger 

bättre relationer med besökarna (Jo och Kim, 2003). Detta ger möjligheter för de små 

och medelstora företagen att proaktivt kommunicera med sina intressenter samt skapa 

långfristiga relationer där företagen effektivt kan reagera på intressenternas behov och 

krav (Dincer och Dincer, 2010). Samtidigt väcker dessa möjligheter även frågan om till 

vilken grad olika företag verkligen har anpassat sina webbplatser till att nyttja de nya 

kommunikationsinslagen som möjliggör dialog och byggandet av relationer med sina 

intressenter (Sriramesh et al., 2013). 

Forskningen under det senaste decenniet, som dock tyvärr mestadels endast fokuserat 

på storföretag och ideella organisationer, har mycket tydligt visat att dessa 

ifrågavarande organisationer inte nyttjar den fulla potentialen i relationsbyggande 

aktiviteter webbplatserna skulle kunna erbjuda dem. Till exempel kommer Esrock och 

Leichty (2000) i sin undersökning beträffande amerikanska storföretags webbplatser 

fram till att fastän man genom organiseringen av innehållet på framsidan kan se att 

företagen har vetskap om att flertal olika intressentgrupper existerar, finns det dock 

 



 28 

brister i att sedan verkligen engagera dessa grupper interaktivt genom till exempel 

inslag för en möjlig tvåvägskommunikation. Även Usunier och Roulin (2010) kommer 

fram till liknande resultat i sin omfattande undersökning gjord med hjälp av 

innehållsanalyser på 597 b2b-webbplatser i 57 olika länder. Enligt detta var företagens 

webbplatser i förstahand planerade som verktyg för digital envägskommunikation av 

innehåll framställt av sändaren och med relativt små möjligheter till feedback från 

mottagaren. Usunier och Roulin (2010) anser på basis av dessa resultat att fastän den 

tidigare nämnda kommunikationsmodellen utvecklad av Shannon och Weaver (1949) 

ofta kritiserats för att vara felaktig, verkar den paradoxalt nog passa bra in på 

kontexten av kommunikation genom företagens webbplatser. Då webbplatserna i 

förstahand är planerade för envägskommunikation fokuseras kommunikationen på 

sändarens förmåga att kommunicera och slutsatserna mottagaren tar förbises därmed 

till en stor del. Vidare behöver inte heller parterna som växelverkar i kommunikationen 

genom företagens webbplatser dela samma kulturella eller språkliga  bakgrund. 

I en omfattande undersökning gjord av Waters och Lemanski (2011) där större företag 

jämfördes med ideella organisationer visade resultaten samma som de tidigare nämnda 

undersökningarna att båda organisationerna prioriterade en envägskommunikation 

med sina intressenter. De båda typerna av organisationer hade även till en måttlig grad 

inkorporerat möjligheter till tvåvägskommunikation på sina webbplatser med den 

skillnaden att storföretagen oftare använde sig av inslag som gjorde det möjligt att lära 

sig mer om sina intressenter då de ideella organisationerna använde sig av inslag som 

möjliggjorde diskussioner med intressenterna. Sriramesh et al. (2013), som även 

jämförde företag och ideella organisationers webbplatskommunikation sinsemellan, 

gjorde detta dessutom genom att genom en longitudinell undersökning utforska hur 

dessa organisationer hade utvecklat sin interaktiva och relationsbyggande 

kommunikation mellan åren 2004 och 2009. De sociala medieapplikationerna 

inbäddade i webbplatserna, så som Facebook, bloggar, Twitter och Youtube, användes 

signifikant oftare av de undersökta organisationerna år 2009 än år 2004. Även 

feedbackinslag, så som webbformulär och röstningsfunktioner, menade för att förbättra 

växelverkan mellan organisationerna och deras intressenter, användes i större 

uttsträckning år 2009 än år 2004. Fastän både företagen och de ideella 

organisationerna hade ökat användandet av diverse interaktiva inslag på sina 

webbplatser kunde dessa inslag enligt Sriramesh et al. (2013) mestadels anses vara 

menade för informationsspridning istället för byggandet av relationer med 

intressenterna. 
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Forskningen inom området tyder enligt Waters och Leminski (2011) på att åtminstone 

stora företags och ideella organisationers strategiska kommunikation inte passar ihop 

med teorier och tankar som akademiker skapat för att beskriva beteendemönster och 

rekommendationer om hur engagerade organisationerna borde vara med sina 

intressenter. Till exempel de ovannämnda undersökningarna visar tydligt att stora 

företag och ideella organisationer sällan använder sig av relationsbyggande 

kommunikationsstrategier då dessa organisationer allt som oftast använder sig av en 

envägskommunikationsstrategi genom sina webbplatser. Undersökningen gjord av 

Waters och Leminski (2011) visar vidare på att det faktum att dessa organisationer har 

börjat använde sig allt oftare av den sociala median och länkar dessa till sina egna 

webbplatser, tyder på att företagen visserligen har i större grad börjat förstå vikten av 

att skapa goda relationer med sina intressenter, men att organsiationerna trots detta 

vill hålla sina egna webbplatser i sina egna händer. Detta genom att till största delen 

endast använda sig av en utåtriktad envägskommunikation där intressenterna inte ges 

för mycket makt att blanda sig i företagets angelägenheter. Enligt Pollach (2005) ger de 

interaktiva inslagen på företagens webbplatser dock inte bara nytta för besökarna på 

dessa webbplatser, utan ger även företagen en möjlighet att lära sig mer om sina 

besökare och deras intressen. Med andra ord borde företag hålla i tankarna att även de 

själva drar en större nytta av de interaktiva inslagen då de konstruerar mer lämpliga 

webbplatser för sina intressenter. 

Då denna avhandlings syfte är att utforska hur små och medelstora företag använder 

webbplatser som verktyg för kommunikation och relationshantering med intressenter, 

kommer det i det följande redan tidigare nämnda betydelsefulla kommunikations- och 

relationsbyggande elementen på en webbplats att noggrannare beskrivas. För att uppnå 

undersökningens syfte kommer därmed webbplatselement som inkluderar innehållet 

och strukturen riktat till de olika intressentgrupperna, den inbyggda mänskliga 

interaktiviteten och alternativa språkversioner som kan ges på en webbplats att nedan i 

tur och ordning presenteras. 

2.2.3.1. Innehåll och struktur 

Intressentkommunikationen har genom internets ankomst förändrats på ett makalöst 

sätt från en mestadels oriktad kommunikation till en riktad intressentkommunikation 

(de Bussy et al., 2000). Till skillnad från den traditionella massmedian kan ett företag 

genom sin webbplats ha flera olika kategorier av innehåll riktat till olika grupper av 
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intressenter med ett individualiserat innehåll som var och en av grupperna kan ha 

intresse av (Esrock och Leichty, 2000). Strukturen på företagets webbplats gör sedan 

detta innehåll bättre tillgängligt för de skilda intressentgrupperna innehållet är menat 

för. De så kallade strukturella elementen kan sedan bestå av textinnehåll med tydliga 

teman organiserade under rubriker eller bakom hyperlänkar till skilda avdelningar på 

webbplatsen (Virtsonis och Harridge-March, 2008). Till exempel tack vare 

hyperlänkarna kan intressenterna sedan själva välja vilken information de behöver eller 

vill sätta sig in i och kan gå vidare med informationssökandet efter eget behag. Detta 

gör att även den kommunikationsansvariga kan skriva mer fritt till de olika 

intressentgrupperna företaget har. Det är dock viktigt att de skilda avdelningarna på 

webbplatserna verkligen görs lättillgängliga för de olika intressentgrupperna genom 

hyperlänkarna på förstasidan (Kortejärvi-Nurmi et al., 2003). Genom att strategiskt 

strukturera innehållet kan företagen dessutom innefatta mer relevant innehåll på sina 

webbplatser som i sin tur är lättare för de olika intressentgrupperna att hitta både 

direkt från webbplatsen och genom bättre och relevantare sökresultat från diverse 

söktjänster på webben (Virtsonis och Harridge-March, 2008). 

Ett företag måste alltså i dag både segmentera företagets intressenter i olika 

målgrupper och även skapa lämpliga meddelanden för var och en av dem (Kim et al., 

2010). Därför är det också viktigt att organisationerna strategiskt planerar sina 

webbplatser så att då man förbättrar och utökar innehållet på webbplatsen även ser till 

att det nya innehållet blir strukturmässigt tillgängligt på ett effektivt sätt för var och en 

av de olika intressentgrupperna innehållet är menat för . Det bör med andra ord finnas 

en kombinerad webbplatsstrategi där företagets webbplats är harmoniserad både 

innehållsmässigt och strukturmässigt till en ändamålsenlig kommunikationskanal för 

webbplatsbesökarna (Bonsón-Ponte et al., 2008). 

Hur informationen på webbplatserna är organiserad och presenterad är alltså av stor 

betydelse. Det är inte enbart viktigt att informationen presenteras på webbplatsen utan 

även var och hur denna information presenteras då detta avgör användbarheten och 

tillgängligheten för användarna (Capriotti och Moreno, 2007). Enligt Esrock och 

Leichty (2000) är det därför viktigt att utforska förutom om ett visst innehåll finns på 

företagens webbplatser även vilken prioritet innehållet ges via tillgängligheten till 

innehållet genom webbplatsernas strukturmässiga uppbyggnad. De kom bland annat 

fram till i sin undersökning beträffande amerikanska storföretags webbplatser att det är 

skillnad mellan att ha innehåll riktat till vissa intressentgrupper på företagens 
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webbplatser och att ge innehållet prioritet genom att presentera och göra det 

tillgängligt för de respektive intressentgrupperna. De kunde till exempel konstatera att 

pressen som innehållsmässigt hade fått hög prioritet av företagen endast var en 

sekundär publik när man undersökte strukturen av webbplatsernas förstasida. Likaså 

kunde man konstatera att fastän många företag hade innehåll beträffande 

samhällsansvar på företagens webbplatser visade det sig att även detta gavs sekundär 

prioritet på webbplatsernas förstasidor. Man kan med andra ord dra vissa slutsatser om 

hur företaget värderar sina intressenter genom att studera hyperlänkarna på företagens 

webbplatser och speciellt på deras förstasidor. 

För övrigt kunde Esrock och Leichty (2000) konstatera, att mer än 85 % av 

undersökningens sampel hade ett betydande innehåll riktat till mer än bara en 

intressentgrupp. De viktigaste intressentgrupperna för företagen verkade vara 

investerare, potentiella arbetstagare och kunder. På mer än 50 % av företagssidorna 

hade dessa grupper en egen avdelning till vilken man kunde navigera genom en länk 

eller ikon på förstasidan. Övriga intressenter så som median, företagets 

samarbetspartners, de anställda och aktivister hade däremot inte fått lika mycket 

uppmärksamhet. Kim et al. (2010) som också studerade innehållet på amerikanska 

storföretags webbplatser fick liknande resultat då undersökningen visade att 

aktieägarnas behov oftast besvarades av företagen, varefter följde konsumenter, 

medlemmar av samhället, statliga organ och aktivister. Man fann även skillnader 

mellan industrierna beträffande vilka intressegrupper dessa företag prioriterade, dock 

med undantag av aktieägarna. Också i en undersökning gjord av Cooper (2003) riktade 

sig större brittiska elföretag huvudsakligen till de primära sociala intressenterna, vilka 

var aktieägare och investerare, de anställda och ledningen, kunder, det lokala 

samhället, leverantörer och andra affärspartners, varefter de andra huvudsakliga 

områdena för rapportering var pressmeddelanden och miljöfrågor. Det kan dock anses 

att de två sistnämnda områdena även var riktade till de primära sociala intressenterna.  

Dock måste man komma ihåg att som Knezevic et al. (2011) påpekar, borde 

företagskarakteristika, så som företagets storlek och exportaktivitet, ha en inverkan på 

webbplatsens innehåll. Knezevic et al. (2011) fann till exempel inom konfektindustrin 

att storleken på företaget hade betydelse för hur företagen utnyttjade sina webbplatser. 

Resultaten av undersökningen om spanska små och medelstora företags webbplatser 

gjord av García-Borbolla et al. (2005) skiljer sig också till en del från de tidigare 

nämnda undersökningarna beträffande innehållet på webbplatserna. Här fann man att 
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de små och medelstora företagen vanligtvis hade en enkel profil med en kort 

beskrivning av företaget eller dess historia och företagets verksamhet. Dock hade de 

spanska små och medelstora företagen nästan aldrig någon finansiell information 

tillgänglig. Det fanns ofta också en produktsektion med bilder och beskrivningar om 

företagets produkter och deras huvudsakliga egenskaper. Produktpriser och 

möjligheter att köpa direkt genom webbplatsen fanns inte. På basen av detta antog 

García-Borbolla et al. (2005) att de små och medelstora företagen i undersökningen 

hade riktat sina webbplatser huvudsakligen till sina kunder med strävan att förstärka 

bilden av företaget och företagets produkter. 

2.2.3.2. Mänskligt interaktiva relationsbyggande inslag 

Bland de många viktiga egenskaper webbplatser har, är interaktiviteten något unikt 

jämfört med till exempel massmedian (Song och Zinkhan, 2008). Forskning 

beträffande interaktivitet på webbplatser indikerar enligt Larsson (2012) att 

webbplatser med många interaktiva inslag leder till fler besökare, större aktivitet bland 

besökarna och en känsla av tillhörighet och engagemang från besökarna. Till exempel 

Jo och Kim (2003) visar i sin undersökning beträffande webbplatsegenskapers effekt 

på relationsbyggandet, att förbättrandet av interaktiviteten på webbplatserna ger bättre 

relationer med företagets intressenter. Även intressenternas engagemang mot företaget 

påverkas i en måttlig grad av nivån på interaktiviteten. Speciellt feedbackfunktioner 

verkade vara viktiga inslag i relationsbyggandet mellan företaget och dess intressenter. 

Esrock och Leichty (2000) påpekar att företag som lägger upp feedbacklänkar, så som 

e-postlänkar, på sina webbplatsers förstasida verkar åtminstone förespråka tanken om 

att webbplatsen tillåter besökare att upprätta en dialog med företaget. Användningen 

av multimedia visade sig dock inte vara en avgörande faktor i uppbyggandet av goda 

relationer. Även Yoon et al. (2008) som undersökte vilken roll interaktiviteten på 

företagens webbplatser har på byggandet av relationer med företagets kunder visade ett 

positivt samband mellan den uppfattade tvåvägskommunikationen samt samtidigheten 

av interaktionerna och den uppfattade känslan av att företaget vill investera i en 

relation med dem. 

Också Kent och Taylor (1998) diskuterar relationsbyggandet med intressenter och 

anser att för att kunna skapa och upprätthålla relationer med intressenter via 

webbplatser måste organisationer konstruera så kallade dialogvänliga webbplatser där 

enligt Taylor et al., (2001) den viktigaste komponenten är just inarbetandet av 
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interaktivitet på den. Enligt dem betyder detta att webbplatsen måste erbjuda och 

fullfölja en tvåvägskommunikation för att verkligen vara dialogvänlig. För att utvärdera 

hur dialogvänlig en webbplats är, kan man enligt Wang och Waters (2012) till exempel 

granska om webbplatsen ger besökarna möjlighet att kommunicera direkt med 

organisationen eller sinsemellan med andra besökare. Detta kan mätas genom 

möjligheten att genom interaktiva inslag skicka e-post till organisationen via 

webbplatsen, att rösta i en webbundersökning, att anmäla sig på e-postlistor och 

prenumerera på elektroniska nyhetsbrev, att ge feedback genom ett formulär, läsa och 

kommentera på en företagsblogg, delta i en chatt eller skriva i ett webbforum. 

Mängden interaktiva inslag företag kan använda sig av, har bland annat genom 

uppkomsten av webb 2.0 och de sociala medierna ökat med stormsteg under det 

senaste decenniet och i dag kan företag föra en interaktiv relationsbyggande 

kommunikation av dialog med sina intressenter också genom att sätta länkar på sina 

webbplatser till sociala medieapplikationer så som Facebook, Twitter och Youtube. 

Många applikationer för sociala medier är dessutom gratis till förfogande för företagen 

och används redan av miljontals människor. De sociala medierna har också gradvis 

blivit en del av företagens webbplatskommunikation, men takten kan anses ha varit 

långsam (Sriramesh et al., 2013). 

Enligt Estanyol är det inte förrän uppkomsten av webb 2.0 som användningen av 

internet kan definieras som revolutionerande. Före webb 2.0 var det specialister på 

informationsteknologi som producerade innehållet på webben och användarna kunde 

endast passivt växelverka med innehållet genom att granska eller ladda ner det. Den 

sociala medians egenskaper av direkt kontakt och möjlighet till engagemang på ett 

kostnadseffektivt sätt gör den inte endast relevant för stora multinationella företag utan 

även för små och medelstora företag (Kaplahan och Haenlein, 2010). Webb 2.0 tillåter i 

dag att utföra uppgifter som var otänkbara för bara några år sedan. Individer har bytt 

roller från att vara passiva till aktiva och är i dag de huvudsakliga innehållsskapande 

aktörerna på Internet. Till skillnad från individen är företagen ännu endast i början av 

internetrevolutionen och utnyttjar inte alla möjligheter som till exempel webb 2.0 

erbjuder (Estanyol, 2011). För att företagen skall lära sig att utnyttja de sociala 

medierna till sin fördel kan det krävas nya synsätt av företagsledarna. Å andra sidan är 

den möjliga nyttan de sociala medierna kan ge åt till exempel de små och medelstora 

företagen dock betydelsefull (Kaplahan och Haenlein, 2010). 
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2.2.3.3. Språkalternativ 

Då det gäller innehållet på en webbplats är språket den första beståndsdelen som 

företaget måste ta i beaktande (Nacar och Burnas, 2011). Till exempel är Finland ett 

officiellt tvåspråkigt land, där vid sidan om finskan, även svenskan räknas som ett 

officiellt språk. Fastän den svenskspråkiga minoriteten i hela landet endast är 5,3 % 

finns det många regioner i Finland där de svenskspråkigas andel är omfattande. Även 

andra språkgrupper i Finland växer i en ansenlig takt, då till exempel 

befolkningstillväxten i Finland 2013 bestod till 90 % av människor med ett främmande 

språk som modersmål.  Andelen av befolkningen som inte har de officiella inhemska 

språken som sitt modersmål gick också förbi de svenskspråkiga i mars 2014 och är i dag 

5,4 % (Statistikcentralen, 2014b, 2014c). De största språkgrupperna efter finskan och 

svenskan var år 2013 ryska (1,2 %), estniska (0,8 %), somaliska (0,3 %), engelska (0,3 

%) och arabiska språk (0,2 %) (Statistikcentralen, 2014c). 

Många undersökningar har antytt att besökare är mycket mer intresserade av 

webbplatser som finns på det egna språket (Haliburton och Ziegfeld, 2009) och att små 

och medelstora företag de senaste årtiondena har ökat sitt engagemang även på den 

världsomfattande marknaden (Ojala, 2008). Då företag skaffar webbplatser för att nå 

en bred publik både regionalt och på en världsomfattande skala ger webbplatserna 

förutom goda tillfällen för små och medelstora företag också utmaningar, då företagen 

måste överväga om webbplatserna ska publiceras med verksamhetsregionernas egna 

språk eller inte (Haliburton och Ziegfeld, 2009). Redan de tekniska problemen att 

inkludera flera språk på en webbplats är många och har säkerligen fått ett flertal 

företag att tveka inför uppgiften att lägga in olika språkalternativ på sina webbplatser. 
Engelska kan väl fungera som en kompromiss när andra alternativ inte är möjliga men 

detta val fungerar endast om det engelska språket förstås på någon nivå. Den 

internationella status engelskan har gör detta antagande rimligt, men inte på något vis 

allmängiltigt (Warden et al., 2002).  

2.2.4. Olika webbplatsstrategier för intressentkommunikation 

Resultat från tidigare forskning (till exempel Esrock och Leichty, 1998; Taylor et al. 

2001; Capriotti och Moreno, 2007; Bonsón-Ponte et al., 2008; Virtsonis och Harridge-

March, 2008; Sriramesh et al., 2013) talar för att organisationer borde tänka strategiskt 

då de konstruerar sina webbplatser för att verkligen bättre kunna fylla intressenternas 

informationsbehov. De nya möjligheterna som de nya kommunikationsteknologierna 
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gett företagen de senaste åren har vidare tvingat dessa företag att både ta i bruk olika 

kommunikationsverktyg och innefatta dem i sitt strategiska tänkande då de 

kommunicerar och bygger relationer med sina intressenter. Det finns dock en 

begränsad kunskap om vilken typs organisationer som mer sannolikt anpassar sina 

strategier och använder sig av interaktiva inslag på sina webbplatser. Dessutom har de 

olika alternativen av interaktiva inslag företag kan använda sig av genom den nya 

median ökat med stormsteg under det senaste decenniet (Sriramesh et al., 2013). Detta 

betyder att det inte längre endast räcker med att evaluera företagens strategiska 

användning av sina webbplatser med de traditionella interaktiva inslagen före 

uppkomsten av webb 2.0. Om man alltså vill bedöma om företagens webbplatsstrategi 

verkligen inkluderar ett försök till att bygga och upprätthålla relationer med sina 

intressenter måste webbplatserna även granskas för inslag av dessa nyare 

kommunikationsteknologier så som inslag av webb 2.0-teknologier och omfattningen 

av användningen av sociala medier på företagens webbplatser (Escobar-Rodríguez och 

Carvajal-Trujillo, 2013). 

Sharp (2001) delar in målsättningarna med webbplatser i tre kategorier av 

sändarmotiv. Dessa är individuell kommunikation, icke strategisk 

intressentkommunikation och strategisk intressentkommunikation. Målsättningen 

med en enskild individs webbplats kan vara viljan att dela sin antagna kunskap med 

andra intresserade, att fylla behovet av växelverkan eller helt enkelt bara för att ha en 

webbnärvaro. De så kallade icke strategiska webbplatserna har blivit skapade utan 

någon egentlig logisk grund eller strategiskt övervägande och existerar mer på grund av 

att också andra företag har en. Genom dessa webbplatser har företaget tagit väldigt lite, 

om alls, hänsyn till webbplatsbesökarens behov och begäran av information. Företaget 

har istället endast kopierat eller lagt upp redan existerande kommunikationsmaterial så 

som broschyrer, publikationer för median, verksamhetsberättelser, nyhetsbrev och så 

vidare. Det kunde även hävdas att icke strategisk intressentkommunikation genom 

företagets webbplats medför en risk att orsaka mer skada än nytta i företagets 

övergripande kommunikation med sina intressenter. 

Webbplatser med uppgiften av strategisk intressentkommunikation är skapade på basis 

av minst ett medvetet ändamål. Det kan vara fråga om att vara en resurs för en publik 

inom ett visst område, att kommunicera med företagets alla intressentgrupper, att 

befrämja en modefluga inom ett konsumentbeteende eller något liknande. Man kan 

tänka sig att dylika webbplatser möjligtvis är en del av företagets större 

 



 36 

kommunikationsstrategiska plan, där man noga övervägt de berörda intressenternas 

kommunikationsbehov. Webbplatserna kan också komplettera 

företagskommunikationen genom att innefatta intra- eller extranät för kommunikation 

med specifika intressentgrupper i åtanke. För vissa företag kan webbplatser med 

uppgiften av strategisk intressentkommunikation också vara det huvudsakliga 

kommunikationsverktyget mellan företaget och intressentgrupperna. Detta gäller 

företag som egentligen endast finns i cyberrymden och där företagets webbplats 

fungerar som en sorts butiksfasad. 

I deras undersökning beträffande spanska små och medelstora företags 

webbplatskommunikation föreslår García-Borbolla et al. (2005) en indelning av 

webbplatsstrategier på basis av tre affärsstrategier som möjligen använts då 

webbplatserna skapats. Då ifrågavarande undersökning utfördes var emellertid, som 

tidigare beskrivits, de möjligheter webb 2.0-teknologierna gav företagen i att bygga 

relationer med sina intressenter, först i startgroparna. Escobar-Rodríguez och Carvajal-

Trujillo (2013) har i sin undersökning beträffande Spanska hotells webbplatsstrategier 

utvecklat definitionerna på de olika strategierna vidare till att motsvara den nutida 

teknologiska kommunikationsmiljön genom att även inkludera webb 2.0 och de sociala 

medierna i indelningen. De tre webbplatsstrategierna för intressentkommunikation 

som på basis av García-Borbolla et al. (2005) och Escobar-Rodríguez och Carvajal-

Trujillo (2013) kan identifieras är: 

• Den ornamentala webbplatsstrategin. Företagen som använder sig av denna 

strategi ger endast allmän information beträffande företaget och dess verksamhet. 

Dessa företag har inte som mål att rikta sig till någon specifik målgrupp utan 

företaget vill endast ge en allmän bild av företaget till alla besökare. Företagen med 

dylika webbplatser verkar inte ha någon klar vision eller strategi beträffande 

webbplatsen förutom att visa att de är aktiva på internet. 

• Den informativa webbplatsstrategin. Här har företaget förutom att publicera den 

möjliga allmänna informationen om företaget även delat upp webbplatsen i 

avdelningar innehållande specifik information riktade till specifika 

intressentgrupper. Dessa företags webbplaster skiljer sig avsevärt från den tidigare 

gruppen genom att ha ett mer omfattande webbplatsinnehåll och genom att 

strukturera innehållet för specifika besökargrupper. Dessa webbplatser används 

dock endast som en tilläggskanal för informationsspridning trots att internet kunde 

erbjuda bättre potential för anpassning av informationen. 
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• Den relationella webbplatsstrategin. De företag som använder sig av denna 

strategi har insett att en tvåvägskommunikation med och mellan företagets 

intressenter är möjlig tack vare den tidigare nämnda interaktiva karaktären 

webbplatserna har. Förutom att använda sina webbplatser som en kanal att sprida 

information till de olika intressentgrupperna använder sig dessa företag av 

webbplatserna även som ett relationsbyggande och relationsupprätthållande 

verktyg genom att innefatta både feedbackfunktioner samt plattformer för social 

media och annan webb 2.0-teknologi på dessa. 

2.3. Sammanfattning av referensramen 

I denna avhandling kommer tidigare forskning från två huvudsakliga områden att 

användas som stöd i den empiriska delen av undersökningen. Dessa är forskning 

beträffande intressentteorin och företagskommunikation. Med tanke på avhandlingens 

syfte ger dessa två forskningsområden ett kompletterande verktyg både för att samla in 

data, utföra de empiriska analyserna och att för att försöka tolka resultaten den 

empiriska delen ger. Intressentteorin betonar vikten av att företagen även tar i 

beaktande andra än de traditionella intressentgrupperna. Genom intressentteorin får 

både forskare och företag verktyg för att kunna identifiera intressenter med lika 

intressen och särskilja dem i grupper för att bättre kunna förstå deras behov. För 

företaget att ta i beaktande alla sina nyckelintressenter, både de primära och de 

sekundära, har åtminstone i den akademiska världen allmänt ansetts förbättra 

företagets framgång på lång sikt. Företagskommunikation igen förknippas oftast med 

större företag men då internet och webbplatsen gett ett jämbördigt verktyg även för de 

mindre företagen att kommunicera med en bredare skara av intressenter, anses 

företagskommunikationsområdet vara det bäst lämpade för denna undersökning bland 

den breda forskningen om kommunikation överlag. Forskningen inom 

företagskommunikationsområdet beskriver företagens olika kommunikativa 

ansvarsområden och webbplatsen som ett kommunikationsverktyg i denna 

kommunikationsprocess. Företagskommunikation kan således förenas väldigt bra med 

intressentteorin för att bilda ett analys- och tolkningsverktyg för att granska 

kommunikationen mellan företaget och dess intressenter genom webbplatser. 

Företagskommunikation handlar mycket om vad och hur företaget kommunicerar 

medan intressentteorin belyser med vem företaget kommunicerar och med vem 

företaget således bygger sina möjliga relationer. 
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3 METOD 

Denna avhandling ämnar utforska, så som även närmare beskrivits i första kapitlet, hur 

finländska små och medelstora företag använder sina webbplatser för kommunikation 

och relationshantering med intressenter. För att uppnå undersökningens syfte har 

innehållsanalys valts som datainsamlings- och analysmetod med vilken ett obundet 

slumpmässigt urval på 200 små och medelstora företags möjliga webbplatser 

systematiskt analyserats. I detta kapitel kommer forskningsprocessens olika skeden och 

motiveringar till valen av de olika metoderna som använts att presenteras närmare. 

3.1. Innehållsanalys som metod 

Innehållsanalys är en metod där man omvandlar mer kvalitativa variabler så som texter 

och webbplatser till siffermässiga variabler för att sedan kunna göra kvantitativa 

analyser av materialet (Haliburton och Ziegfeld, 2009). Målet är att kvantifiera 

innehållet i förutbestämda kategorier på ett systematiskt och ett replikerbart sätt 

(Bryman och Bell, 2007). Det kvantitativa angreppssättet ger en möjlighet att skaffa sig 

en allmän förståelse av ett någorlunda omfattande material. Konkret kan man genom 

den kvantitativa innehållsanalysen till exempel kategorisera och räkna de ämnen och 

aktörer som kan upptäckas i innehållet samt förhållanden mellan dessa. De direkta 

resultaten av analysen kan sedan presenteras genom olika tabeller och grafer (Hakala 

och Vesa, 2013) och användas för att behandlas med olika nivåer av statistiska analyser 

(Bernard, 2013). 

Enligt Krippendorff (1980) kan innehållsanalys definieras som en undersökningsteknik 

som involverar anpassade metoder för att behandla vetenskaplig data för att göra 

replikerbara och giltiga slutsatser. Det viktiga i innehållsanalys är alltså att olika 

forskare under olika tidpunkter och kanske till och med under olika omständigheter 

kommer fram till samma resultat efter att ha använt sig av samma metoder på samma 

datamaterial. Innehållsanalys kan göras med tyngdpunkt på antingen kvantitativa eller 

kvalitativa angreppssätt. Oberoende av angreppssätt brukar man i innehållsanalys 

oftast dela in innehållet i olika kategorier, teman eller typologier. Indelandet av 

innehållet kan man basera på antingen tidigare teorier eller utföra genom metoder av 

grundad teori på materialet man samlat in. Om materialet är sådant att klara teman 

och kategorier är svåra att hitta är en bra utgångspunkt att utveckla ett ramverk för 

teman och kategorier på tidigare teorier eller att förknippa dem starkt till 
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undersökningens forskningsfrågor (Laaksonen och Matikainen, 2013). 

Innehållsanalysen är en mycket flexibel metod som kan användas i analysen av en 

mängd olika medier (Bryman och Bell, 2007). 

I undersökningar inom området av webbplatser som verktyg för kommunikation och 

relationshantering bland olika typer av organisationer har innehållsanalys ofta använts 

som datainsamlings- och analysmetod (till exempel Esrock och Leichty, 1998, 1999, 

2000; Taylor et al., 2001; Kent et al, 2003; Varma et al., 2006; Kim et al., 2010; Wang 

och Waters, 2012; Sriramesh, 2013). Andra metoder som också ofta kan ses i dylika 

undersökningar har varit enkätundersökningar eller blandningar av dessa båda 

metoder (till exempel Adams och Frost, 2006; Opoku och Williams, 2010). Fördelen 

med innehållsanalys gentemot andra metoder är att innehållsanalysen är en diskret 

metod där fenomenet som bedöms inte störs av forskaren (Krippendorff, 1980; Bryman 

och Bell; 2007). Enligt Krippendorff (1980) är till exempel intervju- och 

enkätundersökningar speciellt känsliga för olika störningar som kan uppstå då objekten 

för undersökningen på ett eller annat sätt är medvetna om och kan påverkas av 

forskaren. Innehållsanalysen kan även ses som en väldigt genomsynlig 

forskningsmetod då kodningsscheman och urvalsprocedurer klart kan redogöras för så 

att andra forskare sedan kan replikera eller följa upp forskningen (Bryman och Bell, 

2007). Enligt Bryman och Bell (2007) är det här också orsaken till varför 

innehållsanalys anses vara en objektiv analysmetod. Innehållsanalys har även fördelen 

att vara känslig för sammanhanget och symboliska former i texten (Krippendorff, 1980; 

Hakala och Vesa, 2013), kunna behandla datamaterial som är i ostrukturerad form 

(Krippendorff, 1980; Bryman och Bell; 2007), förmågan att klara av stora mängder av 

data (Krippendorff, 1980) och tillåter ofta en större urvalsstorlek (Frankfort-Nachmias 

och Nachmias, 1996). 

Denna avhandling har i enlighet med rekommendationerna av Bernard (2013) följt de 

följande sju huvudsakliga stegen beträffande innehållsanalys: 

1. Forskningsfrågor har formulerats på basen av teorier och tidigare forskning 

inom området av intressentteori och företagskommunikation med fokus på 

webbplatsstudier 

2. Dessa forskningsfrågor har testats med en förundersökning på 10 webbplatser 
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3. En uppsättning koder och ett kodningsschema för olika variabler och teman har 

utvecklats med forskningsfrågorna som grund 

4. Variablerna och teman har testats med hjälp av en förundersökning på ett 

obundet slumpmässigt urval av 25 finländska små och medelstora företag och 

problem med koderna, kodningsschemat och kodningsprocessen har rättats till 

5. En innehållsanalys på ett obundet slumpmässigt urval av 200 finländska små 

och medelstora företags möjliga självständiga webbplatser har genomförts 

6. Under analysarbetet har en datamatris uppförts 

7. Lämpliga statistiska analyser har utförts på datamatrisen 

3.2. Urval 

Urvalet av de finländska små och medelstora företagen för denna undersökning gjordes 

med hjälp av företagsdatabasen Orbis som fanns tillgänglig för studeranden på Hanken 

Svenska handelshögskolan. Största orsaken till att Orbis valdes för undersökningens 

urvalsprocess var möjligheten att i databasen göra en så kallad SMF-analys där ett 

analysverktyg i databasen räknade ut om företagen rymdes med inom ramarna för den 

Europeiska kommissionens officiella definition på små och medelstora företag. Denna 

definition är den samma som även används i denna undersökning. Förutom detta 

väsentliga kriterium skulle företagen även ha sin hemort i Finland, vara aktiebolag och 

ha en aktiv verksamhet. Tillämpningen av dessa urvalskriterier i Orbis gav ett 

urvalsunderlag på 9 821 företag. 

För denna undersökning gjordes sedan ett obundet slumpmässigt urval, där var och en 

av företagen i urvalsunderlaget hade en lika stor chans att inkluderas. Desto större ett 

obundet slumpmässigt urval är, desto högre sannolikhet har urvalet att vara 

representativt, oberoende av storleken på populationen man valt urvalet från. 

Urvalsstorleken och till den förknippade vetenskapliga precisionen måste dock vägas 

mot resursbegränsningarna en undersökning har. Därmed måste en övervägning 

mellan ett hur stort urvalsfel man är beredd att acceptera och hur mycket resurser man 

är villig att använda göras. I en undersökning av den mycket resursbegränsade karaktär 

som en magisteravhandling ofta har, är denna övervägning desto påtagligare (Bryman 

och Bell, 2007). För att på ett tillfredsställande sätt genom innehållsanalys besvara 

forskningsfrågorna i undersökningen och därmed uppnå syftet med avhandlingen med 

 



 41 

hänsyn till avhandlingens resursbegränsningar gjordes ett urval på 200 företag ur 

urvalsunderlaget. Med andra ord ansågs 200 webbplatser resursmässigt vara det 

maximala antalet webbplatser man skäligen kan räkna med att en undersökning av 

denna omfattning kräver. 

Av de totalt 200 företagen i det slumpmässiga urvalet hann ett företag gå i konkurs före 

företagets webbplats hade analyserats och föll därför bort ur analysen. Ett annat företag 

hade en webbplats som endast var på ryska och kunde av denna orsak inte analyseras 

då kunskaper i det ryska språket inte fanns. Kvar i avhandlingens urval blev således 198 

företag. Av dessa 198 företag delades företagen in för vidare analyser i små företag (10-

49 anställda) och medelstora företag (50-249 anställda) enligt tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Urvalsföretagen enligt storlek 

 Frekvens % 

Små 146 73,7 

Medelstora 52 26,3 

Totalt 198 100,0  

 

Företagen delades också in enligt hemvist och näringsgren. För att de regionala 

kategorierna inte skulle bli för många skapades fyra hemvistkategorier baserat på den 

finska länsfördelningen från 1997-2009: Södra, Västra, Östra och Norra Finland. För 

näringsgrensindelningen användes Statistikcentralens officiella nationella version TOL 

2008 som bygger vidare på den Europeiska Unionens näringsgrensindelning. 

Urvalsföretagens indelning enligt region presenteras i tabell 4 nedan och enligt 

näringsgren i appendix 1. 

Tabell 4 Urvalsföretagen enligt hemvist 

 Frekvens % 

Södra Finland 82 41,4 

Västra Finland 87 43,9 

Östra Finland 17 8,6 

Norra Finland 12 6,1 

Totalt 198 100,0 
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3.3. Undersökningens analytiska ramverk 

Genom innehållsanalys kan data ur källor med sina egna betydelsemässiga och 

grammatikaliska regler oftast inte analyseras i deras ursprungliga ostrukturerade och 

komplexa former, utan fenomenet man vill undersöka måste särskiljas och segmenteras 

i särskilda analysenheter (Krippendorff, 1980). Alla kommunikationsprocessens 

element kan brytas ner i beståndsdelar och meddelanden kan analysera genom att 

konstruera dessa analysenheter, eller med andra ord kategorier, som motsvarar delar 

av meddelandet (Bryder, 1985). Syftet med att dela in innehållet i innehållsanalysen är 

att beskriva det påtagliga och frambringa det väsentliga i materialet. Detta 

åstadkommer man genom att systematiskt gå igenom materialet och kategorisera det 

på ett sådant sätt att en annan forskare kan komma fram till samma resultat med 

samma klassifikationssystem (Hakala och Vesa, 2013). Konstruerandet av 

analysenheter innebär att man definierar enheterna, drar gränser mellan enheterna och 

identifierar dem för kommande analys. Om analysenheterna förekommer i en så stor 

omfattning att de blir ohanterliga måste ett mindre urval av de möjliga analysenheterna 

göras. Varenda enhet måste sedan kodas och beskrivas i en analyserbar form 

(Krippendorff, 1980). 

I jämförelse med andra forskningsmetoder är svårigheten i att välja de rätta 

analysenheterna ofta mer uppenbar i innehållsanalys. Detta gäller speciellt då det ingår 

ett betydande element av tolkning mellan det man klart kan observera och det man 

tolkar det att vara. Detta betyder att man måste utveckla detaljerade regler för att 

kunna få det kodade i analysarbetet att motsvara det observerade (Bryder, 1985). I 

praktiken blandas dessutom de kvantitativa och kvalitativa angreppssätten då man 

analyserar texter i diverse medier. Därför är det även viktigt att beskriva hur man delat 

in materialet samt hur man har jämfört olika kategorier och observationsenheter med 

varandra, så att också läsaren skall ha förståelse för forskarens tolkningar och de ur 

dem gjorda slutsatserna (Hakala och Vesa, 2013). Det viktigaste i innehållsanalysen är 

just detta operationaliserande av begrepp man försöker få belysta (Bryder, 1985). 

I det praktiska kodningsarbetet i en innehållsanalys delas analysenheterna ofta in i så 

kallade registreringsenheter och kontextenheter (till exempel Krippendorff, 1980; 

Bryder, 1985; Frankfort-Nachmias och Nachmias, 1996). Registreringsenheterna är 

den minsta beståndsdelen i innehållet vars förekomst kodas (Frankfort-Nachmias och 

Nachmias, 1996) och som sedan får vara som grund för undersökningens beräkningar. 

Exempel på registreringsenheter är bland annat enkla och enstaka ordsymboler, teman, 
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aktörer, meningar eller identifierbara större textavsnitt (Bryder, 1985). Kontextenheten 

är den största beståndsdelen i innehållet som bedöms för att avgöra om en specifik 

registreringsenhet skall kodas (Frankfort-Nachmias och Nachmias, 1996). 

Kontextenheterna i en text kan vara bland annat en mening då man kodar 

ordförekomster eller textavsnitt då man till exempel kodar teman (Bryder, 1985). 

I innehållsanalysen är det undersökningens forskningsfrågor som leder både valet av 

mediet som skall analyseras och utvecklandet av kodningsschemat i undersökningen. 

(Bryman och Bell, 2007). I denna avhandling är det webbplatsen som är vald som 

objekt för analys och begränsades vidare till webbplatsernas förstasida beträffande 

innehåll riktat till intressenter och de interaktiva inslagen. Omfattningen på 

webbplatsernas språkalternativ kommer att granskas genom att följa språklänkarna en 

nivå framåt. Med andra ord kommer analysen beträffande företagens språkanvändning 

att förutom förstasidan även inkludera de sidor man kan nå genom att klicka på två 

länkar från första sidan. Dessa avgränsningar motiveras med att man rimligen kan anta 

att företag redan på förstasidan gör tillgängligt innehåll som de riktar till de 

intressenter de tycker att det är viktigt att nå genom webbplatsen. För att få en bättre 

förståelse för i vilken omfattning företagen inkluderar de olika språkalternativen i sina 

webbplatser, anses dock att till och med den tredje nivån av webbplatsstrukturen måste 

beaktas. Olika webbplatser kan vidare vara både mycket komplexa system av länkar och 

hierarkier och dessutom skilja sig mycket i graden av komplexitet sinsemellan. Då man 

avgränsar analysområdet av webbplatserna kan man nå en noggrannare analys av var 

och en av webbplatserna samt lättare jämföra webbplatser av olika storlek (Haliburton 

och Ziegfeld, 2009). 

I utvecklandet av kodningsschemat och de därtill hörande kategorierna är det 

undersökningens forskningsfrågor samt tidigare forskning inom området av 

intressentteori och företagskommunikation med fokus på webbplatsstudier som stått 

som grund: 

• Vilka intressentgrupper prioriterar finländska små och medelstora företag i sin 

företagskommunikation genom sina webbplatser? 

I den första frågan ligger intresset i till vem de små och medelstora företagen riktar sin 

kommunikation och vilka av dessa intressentgrupper dessa företag prioriterar i denna 

kommunikation. För att få ett svar på den första forskningsfrågan har webbplatsernas 

förstasida bland annat analyserats om förekomsten eller avsaknaden av hyperlänkar 
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med etiketter och textinnehåll med teman som mycket uppenbart varit riktade till 

specifika intressentgrupper. Reglerna för denna punkt har varit mycket strikta, för att 

på så sätt kunna minimera den subjektiva tolkningen i denna del av innehållsanalysen. 

Detta betydde i praktiken att etiketterna skulle innehålla direkta hänvisningar till 

intressentgruppernas namn eller termer som uttryckligen kunde kopplas till de 

specifika intressentgrupperna. Exempel på dylika termer som kan nämnas är 

”rekrytering” och ”lediga arbetsplatser” som kunde kopplas till potentiella anställda, 

”produkter”, ”tjänster”, och ”prislistor” som kunde kopplas till kunder och ”mediabank” 

och ”pressartiklar” som kunde kopplas till median. Även teman beträffande 

textinnehållet på förstasidan skulle på motsvarande sätt uttryckligen kunna kopplas till 

en specifik intressentgrupp. Dessa teman handlade oftast om information till de olika 

intressentgrupperna, så som information om att söka jobb riktade till de potentiella 

anställda eller produkt- och tjänsteinformation riktade till kunderna. Förutom detta 

kodades också hyperlänkar med etiketter och textinnehåll med teman som man på ett 

mindre strikt sätt kunde anta var till nytta för de olika intressentgrupperna. Dessa 

etiketter och teman var alltså inte lika uppenbart riktade till de specifika 

intressentgrupperna men kunde med stöd av litteraturen på området anses vara till 

nytta för vissa av intressentgrupperna. Denna kodning ansågs även vara ett 

kompletterande tillägg till de mer strikta variablerna och därmed ge ett större djup i 

den slutliga analysen. I tabell 5 nedan presenteras en översikt över de teman och källor 

som använts som grund för kodningsschemat beträffande den första forskningsfrågan. 

Tabell 5 Teman och källor som använts som grund för kodningsschemat 

Intressentgrupp Teman Källor 

Anställda Personalpolitik García-Borbolla et al. (2005) 

  HR-kontaktinformation Sriramesh et al. (2013) 

  Rapporter om hälsa och säkerhet Cooper (2003) 

Potentiella anställda Information om arbetstillfällen Esrock och Leichty (2000), García-Borbolla 
et al. (2005), Sriramesh et al. (2013) 

  Arbetsinformation Sriramesh et al. (2013) 

  HR-kontaktinformation Sriramesh et al. (2013) 

  Medarbetare berättar Sriramesh et al. (2013) 

  Företaget som arbetsgivare Egen pilotundersökning (2014) 

Kunder Produkt- och tjänstebeskrivningar 
Esrock och Leichty (1999), García-Borbolla 
et al. (2005), Knezevic et al. (2011), 
Sriramesh et al. (2013) 

  Produkt- och tjänstekvalitet Kim et al. (2010) 

    Fortsätter på följande sida 
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  Pris Knezevic et al. (2011) 

  E-handel Sriramesh et al. (2013) 

  Referensser Egen pilotundersökning (2014) 

Investerare Finansiella rapporter och faktablad 
Esrock och Leichty (1999), Kim et al. (2010), 
Knezevic et al. (2011), Sriramesh et al. 
(2013) 

  Företagets verksamhet Esrock och Leichty (1999; 2000) 

  Företagets historia Esrock och Leichty (1999; 2000), Sriramesh 
et al. (2013) 

  Företagets trovärdighet och bedrifter Sriramesh et al. (2013) 

  Årsberättelser Esrock och Leichty (1999; 2000), Cooper 
(2003) 

  Nyheter och pressmeddelanden Cooper (2003) 

Median Nyheter och pressmeddelanden 
Esrock och Leichty (1999), Taylor et al. 
(2001), Wang och Waters (2012), Sriramesh 
et al. (2013) 

  Manuskript ellet tal av ledningen Sriramesh et al. (2013) 

  Liste eller profiler på kontakter i företaget Esrock och Leichty (1999), Sriramesh et al 
(2013) 

  Nyhetsbrev Wang och Waters (2012), Sriramesh et al. 
(2013) 

  Företagets vision och strategi Wang och Waters (2012) 

  Årsberättelser Wang och Waters (2012) 

  Nedladdningsbar grafik Taylor et al. (2001) 

  Företagets olika policyn Taylor et al. (2001), Wang och Waters 
(2012) 

  Företagets verksamhet Esrock och Leichty (1999) 

  Företagets historia Esrock och Leichty (1999) 

  Finansiella rapporter Esrock och Leichty (1999) 

Lokala samhällen Företagets tjänster för samhället Kim et al. (2010), Sriramesh et al. (2013) 

  Företagets samhällsansvar Sriramesh et al. (2013) 

  Företagets miljöansvar i samhället Kim et al. (2010) 

  Sedvanor beträffande sysselsättning och 
rättvist arbete Kim et al. (2010) 

Leverantörer och 
samarbetspartners Länk till extranet Haliburton och Ziegfeld (2009) 

Ideella organisationer och 
aktivister Miljöfrågor Kim et al. (2010) 

  Frågor beträffande rättvist arbete Kim et al. (2010) 

  Hälsofrågor Kim et al. (2010) 

Myndigheter och 
beslutsfattare Projekt med myndigheter Sriramesh et al. (2013) 

  Följande av miljöbestämmelser Kim et al. (2010) 

  Följande av bestämmelser om rättvis handel Kim et al. (2010) 

  Följande av bestämmelser om rättvisa 
arbetsmarknader Kim et al. (2010) 

 

 



 46 

• Vilka typer av interaktiva relationsbyggande inslag har gjorts tillgängliga för de 

olika intressentgrupperna på finländska små och medelstora företags webbplatser? 

I den andra forskningsfrågan ligger intresset i att få reda på vilka slag av interaktiva 

inslag de små och medelstora företagen lagt ut på sina webbplatser i relationsbyggande 

syfte. Först har de interaktiva inslagen delats i två huvudgrupper. Till den ena gruppen 

räknas de inslag som möjliggör feedback till och av företaget med mer traditionella 

medel så som till exempel e-postadresser och webbformulär. Till den andra kategorin 

räknas de inslag vilka möjliggör den högsta graden av mänsklig interaktivitet och som 

baserar sig på konceptet om webb 2.0. Exempel på dylika inslag är chattfunktioner och 

länkar eller instickningsprogram till olika sociala nätverkstjänster. Om möjligt kodas 

även till vilka intressentgrupper dessa inslag är riktade. De interaktiva inslagen samt 

tillhörande källor som stått som grund för kodningsschemat presenteras i tabell 6 

nedan. 

Tabell 6 Interaktiva inslag och källor som använts som grund för kodningsschemat 

 Typ av inslag Källor 

Feedback Anmälningsmöjlighet för olika e-postbesked Taylor et al. (2001), Wang och Waters 
(2012), Sriramesh et al. (2013) 

  Webbformulär för kommanterar, 
(förfrågningar) och förslag 

Taylor et al. (2001), García-Borbolla et al. 
(2005), Varma et al. (2006), Wang och 
Waters (2012), Sriramesh et al. (2013) 

  Webbopinionsundersökningar 
Varma et al. (2006), Virtsonis-Harridge-
March (2008), Knezevic et al. (2011), 
Sriramesh et al. (2013) 

  Webbröstning 
Taylor et al. (2001), Varma et al. (2006), 
Knezevic et al. (2011), Wang och Waters 
(2012), Sriramesh et al. (2013) 

Webb 2.0 Webbforum eller chattrum 
Virtsonis och Harridge-March (2008), 
Knezevic et al. (2011), Wang och Waters 
(2012), Sriramesh et al. (2013) 

  Blogg Knezevic et al. (2011), Sriramesh et al. 
(2013) 

  Facebook Bravo et al. (2012), Sriramesh et al. (2013) 

  Twitter Bravo et al. (2012), Sriramesh et al. (2013) 

  Youtube Bravo et al. (2012), Sriramesh et al. (2013) 

  MySpace Sriramesh et al. (2013) 

  Flickr Sriramesh et al. (2013) 

  LinkedIn Bravo et al. (2012) 

  Pinterest Egen pilotundersökning (2014) 

  Instagram Egen pilotundersökning (2014) 

  Google+ Egen pilotundersökning (2014) 

  AddThis Egen pilotundersökning (2014) 
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• Vilka språkalternativ publicerar finländska små och medelstora företag sina 

webbplatser på? 

I den tredje forskningsfrågan ligger intresset i hur de små och medelstora företagen 

bemöter möjliga intressenter som hör till olika språkgrupper, genom att analysera de 

språkalternativ företagen erbjuder sina webbplatsbesökare. Språkversionerna delades i 

in i tre huvudsakliga kategorier i kodningsschemat där undersökningen ämnade 

utforska förutom på vilka språk webbplatserna fanns, även i vilken omfattning de olika 

språkversionerna av webbplatserna hade publicerats av företagen. Denna uppdelning 

baserade sig på den egna pilotundersökningen och bedömde webbplatsernas 

språkversioner enligt om det verkade som att webbplatserna helt eller ganska långt 

endast var översatta från ursprungsspråket men annars var identiska, om det fanns helt 

skilda webbplatser för olika språkgrupper och länder eller om det endast fanns en kort 

resumé av webbplatsen på de andra språken. 

• Kan man på basis av resultaten från de tidigare forskningsfrågorna särskilja några 

kommunikationsstrategier som de finska små och medelstora företagen kan anses 

använda i sin företagskommunikation genom sina webbplatser? 

För att kunna särskilja olika kommunikationsstrategier och möjliga skillnader i 

användandet av dessa mellan de små och medelstora företagen i undersökningen 

indelades företagen i fyra olika grupper med stöd av definitionerna givna av Sharp 

(2001), García-Borbolla et al. (2005) samt Escobar-Rodríguez och Carvajal-Trujillo 

(2013). De företag som riktade sig till högst en intressent och inte innefattade varken 

interaktiva, e-handels- eller inloggningsmöjligheter på sina webbplatsers förstasidor 

ansågs ha skapat sina webbplatser utan någon klar vision eller 

kommunikationsstrategi. De företag som hade en e-handels- eller en 

inloggningsmöjlighet men som riktade sig endast till potentiella kunder blev 

kategoriserade som ägare till rent försäljningsinriktade webbplatser. Företagen med 

tydligt innehåll till två eller flera olika intressentgrupper, men som saknade interaktiva 

inslag på sina webbplatser, ansågs använda sig av en så kallad informativ 

kommunikationsstrategi. Slutligen blev företagen med tydligt innehåll till flera än en 

intressentgrupp samt med minst ett mänskligt interaktivt inslag inkorporerat på sina 

webbplatsers förstasidor, kategoriserade som användare av en relationsbefrämjande 

kommunikationsstrategi. 

 



 48 

• Kan man finna möjliga samband mellan resultaten från de tidigare 

forskningsfrågorna och företagets storlek, framgång och internationaliseringsgrad? 

Företagens storlek delades in i antingen små eller medelstora företag på grundval av 

den tidigare beskrivna Europeiska Kommissionens definition på små och medelstora 

företag. Själva indelningsarbetet utfördes med företagsdatabasen Orbis SMF-

analysverktyg som på basis av den ovannämnda definitionen räknade ut om företagen i 

urvalet var små eller medelstora. Framgången bedömdes igen enligt företagens 

placering på Kauppalehtis lista av Finlands mest framgångsrika företag och delades in i 

antingen de företag som fanns på framgångslistan och de som saknades på 

framgångslistan. Kauppalehtis framgångslista valdes som måttstock på grund av dess 

tillgänglighet samt Kauppalehtis metod att räkna ut företagens framgång på basis av 

flera olika nyckeltal som dessutom eftersträvades vara möjligast litet beroende av 

företagens näringsgrenar (Kauppalehti, 2014). 

Då det har konstaterats att internet kan vara ett ypperligt verktyg för 

företagskommunikation på en internationell skala (till exempel Moen, 2004; Tian, 

2006; Nieto och Fernández, 2006; Haliburton och Ziegfeld, 2009; Mollá-Descals et al, 

2010) och att små och medelstora företag i allt högre grad måste ta hänsyn till den 

internationella aspekten i sin verksamhet (till exempel Etemad, 2004; Sapienza et al., 

2006; Ojala och Tyrväinen, 2007; Ojala, 2008) är det också motiverat att inkludera 

graden av internationalisering som oberoende variabel i denna avhandling. Beträffande 

internationaliseringsgraden kategoriserades företagen som antingen internationella 

eller nationella på basis av innehållet på företagens webbplatser. Om företagen på ett 

tydligt och urskiljbart sätt beskrev sin verksamhet som internationell någonstans på 

företagets webbplats ansågs företaget vara internationellt. De övriga företagen ansågs 

vara nationella. Motiveringen till denna kategorisering vilar på två huvudsakliga 

kriterier. För det första är inte offentlig information om de små och medelstora 

företagens internationaliseringsgrad, till exempel siffror som visar andelen av den 

utländska verksamheten av den totala omsättningen, tillgänglig på samma sätt som 

bland de större företagen som har hårdare krav på att redogöra för sin verksamhet. 

Därför anses den mest pålitliga av för allmänheten tillgängliga källor för företagens 

internationaliseringsgrad vara företagens egna webbplatser. För det andra kan man 

anta att företag som tydligt beskriver sin internationella verksamhet på sina 

webbplatser också kan anses se denna verksamhet som tillräckligt betydande och viktig 

för att företagen ska tycka att det är värt att nämna detta för sina intressenter. 

 



 49 

Fördelningen mellan de nationella och internationella företagen på basis av de 

analyserade webbplatserna kan ses i tabell 7 nedan. 

Tabell 7 Fördelningen mellan de nationella och de internationella företagen 

 Frekvens % 

Nationella 118 80,8 

Internationella 28 19,2 

Totalt 146 100,0  

 

3.4. De i undersökningen utförda statistiska analyserna 

Då det insamlade datamaterialet för denna undersökning huvudsakligen utgjordes av 

dikotomiska variabler, eller med andra ord av variabler som endast kan anta ett av två 

värden, samt av data som inte var eller kunde transformeras till ett normalfördelat 

material, valdes icke parametriska tester för de statistiska analyserna. För detta 

analysarbete användes det statistiska analysprogrammet SPSS 22.0. Beroende av 

karaktären av de variabler som testades valdes sedan de lämpligaste analysmetoderna. 

Då båda testvariablerna var dikotomiska användes antingen χ²-tester, som 

korrigerades enligt Yates, eller då de förväntade värdena i en av cellerna föll under tio, 

Fishers exakta tester. I de analyser där ena variabeln var dikotomisk och den andra var 

kontinuerlig användes Mann-Whitney U-tester och då båda variablerna var 

kontinuerliga användes Spearmans rangkorrelationsanalys. 

3.5. Undersökningens tillförlitlighet 

En kvantitativ undersöknings tillförlitlighet är ofta kopplad till frågan om de mått man 

utformat är konsistenta eller med andra ord om resultaten av undersökningen är 

möjliga att upprepa  (Bryman och Bell, 2007). Beträffande innehållsanalys särskiljer 

Krippendorff (1980) denna tanke vidare i tre olika typer av tillförlitlighet. Dessa tre 

typer är innehållsanalysens stabilitet, replikerbarhet och noggrannhet. Stabilitet avser i 

vilken grad den analytiska processen varit oföränderlig under en viss tidsperiod. Man 

bör alltså i en tillförlitlig innehållsanalys koda, mäta och tilldela enheter till kategorier 

på samma sätt med samma material under två olika tidpunkter. Detta mäter hur 

konsekvent kodaren är och hans förmåga att tolka reglerna i kodningsarbetet. 

Replikerbarheten avser i vilken grad den analytiska processen under varierande 
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omständigheter och med andra kodare kan skapas på nytt. Noggrannhet avser i vilken 

grad den analytiska processen funktionellt överensstämmer med en känd standard eller 

ger det resultat som den är konstruerad för att ge. Fastän noggrannhet är det starkaste 

tillförlitlighetstestet av dessa tre typer är det dock väldigt sällan man i en 

innehållsanalys där man kodar texters innehåll i kategorier av data kan jämföra denna 

noggrannhet mot någon färdig standard. Därför förblir oftast det viktigaste kriteriet för 

en tillförlitlig innehållsanalys att data bör vara replikerbart av självständiga forskare på 

olika platser och vid olika tidpunkter med samma instruktioner för att koda samma 

uppsättning data. 

I innehållsanalyser är det vanligt att flera kodare används för kodningsarbetet och i 

dessa fall kan tillförlitligheten mellan kodarna testas som ett tillförlitlighetsmått 

(Bernard, 2013). I en pro gradu-avhandling är det i regel dock inte möjligt att använda 

sig av flera kodare för kodningsarbetet, vilket även var fallet i denna undersökning, 

varför man istället för att testa tillförlitligheten mellan olika kodare måste ta hänsyn till 

möjliga problem med den egna tillförlitligheten i kodningsprocessen. För att 

åstadkomma en hög tillförlitlighet i kodningsarbetet måste man använda mycket tid på 

att förse sig själv med noggranna instruktioner om hur kodningsarbetet ska gå till och 

sedan använda dessa instruktioner genom hela kodningsprocessen för att påminna sig 

själv om reglerna för kodningsarbetet (Bryman och Bell, 2004). Ett annat sätt att öka 

tillförlitligheten med bara en kodare är att konstruera kategorierna i kodningsschemat 

på ett sådant sätt att en minimal subjektiv bedömning i kodningsprocessen behövs och 

att man egentligen endast tar hänsyn till frånvaron eller avsaknaden av specifika inslag 

(Pollach, 2005). 

Att helt eliminera elementet av tolkning i denna undersökning har inte varit möjligt. 

Dock kan det anses att en tillfredsställande tillförlitlighet har kunnat åstadkommas 

genom att mycket tid har lagts ned på att utförligt planera, utveckla och testa 

kodningsschemat samt genom att skriva ner noggranna instruktioner för analysarbetet 

i undersökningen. Som grund för kodningsschemat har använts färdigt beprövade 

kodningskategorier, variabler och teman som tagits ur tidigare litteratur inom 

forskning som kan anses tangera denna avhandlings syfte (Esrock och Leichty, 1999, 

2000; Taylor et al., 2001; Cooper, 2003; García-Borbolla et al., 2005; Varma et al., 

2006; Virtsonis och Harridge-March, 2008; Haliburton och Ziegfeld, 2009; Kim et al, 

2010; Knezevic et al. 2011; Wang och Waters, 2012; Sriramesh et al., 2013). Dessa 

kodningskategorier, variabler och teman har sedan testats genom en pilotundersökning 
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med 25 slumpmässigt utvalda företag varefter kodningsschemat anpassats till 

undersökningens syfte. Under pilotundersökningsarbetet har det även gjorts 

noggranna beskrivningar och instruktioner för vilka variabler och teman som skall 

kodas och till vilka kategorier de ska läggas. Med denna process och metod anses en 

hög stabilitet i innehållsanalysens tillförlitlighet ha uppnåtts. 

Vidare måste data man samlar in tas ur varaktiga medier om en undersökning ska vara 

replikerbar (Krippendorff, 1980). Webbplatser är i detta hänseende problematiska 

källor för material då åtminstone de mer aktiva företagen uppdaterar sina webbplatser 

regelbundet. Detta är givetvis webbplatsens styrka som medium när det gäller 

företagen och företagens intressenter och gör webbplatserna till intressanta 

forskningsobjekt men inom forskningssammanhang uppstår problem med 

replikerbarheten och forskningsresultatens varaktighet. I denna avhandling har 

varaktigheten av de insamlade data försökts att lösas genom att varenda webbplats som 

analyserats även sparats i sin helhet med hjälp av ett program konstruerat för just detta 

ändamål. Denna metod visade sig dock vara problematisk i det hänseendet att de större 

webbplatserna, som datamässigt kunde vara enorma, också krävde en ansenlig tid för 

att sparas. Som exempel tog den mest omfattande webbplatsen över fyra dygn att få 

sparad på datorn. Detta medförde oundvikligen att webbplatserna inte kunde sparas 

samtidigt som själva analyserna och då en webbplats kan förändras till och med från en 

timme till en annan blev det omöjligt att vara säker på om de sparade webbplatserna är 

exakt lika som de var under analysögonblicket. Varaktigheten av resultaten kunde alltså 

inte desto mer skyddas men resultaten från denna explorativa undersöknings resultat 

och de arkiverade webbplatserna ger dock intressanta möjligheter för fortsatt forskning 

med longitudinella forskningssyften. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultatet från analysen över de insamlade data från 

undersökningens innehållsanalys att presenteras. Både den deskriptiva statistiken och 

resultaten från de statistiska analyserna kommer att i tur och ordning ges enligt 

undersökningens fyra första forskningsfrågor. Med andra ord kommer det i avsnitt 4.1. 

att presenteras de resultat som kan förknippas med frågan om vilka intressentgrupper 

de finländska små och medelstor företagen med självständiga webbplatser prioriterar i 

sin webbplatskommunikation och om det finns signifikanta skillnader i detta mellan de 

olika typerna av företag i fokus. På samma sätt presenteras sedan i avsnitt 4.2. 

resultaten som kan förknippas med de interaktiva relationsbyggande inslagen 

företagen möjligen använder, i avsnitt 4.3. resultaten beträffande språkvalen företagen 

gjort då de publicerat sina webbplatser och slutligen i avsnitt 4.4. resultaten som 

möjligen kan avslöja vilka olika kommunikationsstrategier de små och medelstora 

företagen i Finland kan tänkas använda sig av i sin företagskommunikation genom sina 

webbplatser. 

4.1. Intressentkommunikationen genom webbplatserna 

4.1.1. Webbplatsinnehav 

Hur stor andelen små och medelstora företag som använder en webbplats som verktyg 

för kommunikation är, beror till stor del på hur man definierar webbplatsinnehav i 

detta sammanhang. Med en bred definition, där även företag som tillsamman med sina 

syskonföretag eller under moderföretag och större kedjor hade webbplatser de kunde 

hänvisa till, var webbplatsinnehavet 87,4 % av de undersökta små och medelstora 

företagen. Med en mer strikt definition där endast företag med egna självständiga 

webbplatser räknades med föll andelen små och medelstora företag med webbplatser 

till 73,7 %. I de resterande analyserna kommer det att vara de självständiga 

webbplatserna som tas i beaktande då det är specifikt de små och medelstora 

företagens kommunikation genom sina webbplatser som är av intresse i denna 

undersökning och inte kommunikationen genom möjliga moderföretags eller stora 

affärskedjors webbplatser som vissa av de små och medelstora företagen kunde hänvisa 

till. 
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Andelarna små och medelstora företag som hade eller saknade egna självständiga 

webbplatser testades sedan med χ²-tester för att utforska om webbplatsinnehavet hade 

något samband med företagets storlek eller framgång. Då företagens 

internationaliseringsgrad bedömdes på basis av innehållet på webbplatserna kunde 

denna variabel ännu inte testas i detta sammanhang. Beträffande företagens storlek 

och deras innehav av egna självständiga webbplatser visade ett χ²-test (korrigerat 

enligt Yates) på att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de små och de 

medelstora företagen (χ²(1, n=198)=1,089; p=0,297; Φ=-0,087). Däremot då det gällde 

framgångsvariabeln indikerade ett χ²-test (korrigerat enligt Yates) på en 5 % 

signifikansnivå att de små och medelstora företagen som finns på framgångslistan 

också mer sannolikt har en självständig webbplats att kommunicera med, än de små 

och medelstora företagen som inte finns på framgångslistan (χ²(1, n=198)=6,269; 

p=0,012; Φ=0,191). Fördelningen mellan företagens självständiga webbplatsinnehav 

och företagens framgång presenteras i tabell 8 nedan. 

Tabell 8 Självständigt webbplatsinnehav enligt framgång 

  
Framgång Icke framgång 

Frekvens % Frekvens % 

Med webbplats  48 87,3  98 68,5 

Utan webbplats  7 12,7  45 31,5 

Totalt  52 100,0  146 100,0 

 

4.1.2. Direkt innehåll till de specifika intressentgrupperna 

För att komma underfund med vilka intressentgrupper de finländska små och 

medelstora företagen i undersökningsurvalet prioriterade i sin företagskommunikation 

genom sina självständiga webbplatser analyserades först andelen webbplatser vars 

förstasida innehöll antingen hyperlänkar eller textinnehåll som uttryckligen var riktat 

till de specifika intressentgrupperna. Den överlägset största intressentgruppen som 

företagen beaktade i sin kommunikation var kunderna och de potentiella kunderna. 

Hela 93,8 % av alla analyserade webbplatser hade innehåll uttryckligen riktat till denna 

intressentgrupp och handlade mestadels om företagens diverse produkter, tjänster eller 

referenser. Genom det stora antalet av olika sociala nätverkstjänster som inkorporerats 

i företagsurvalets webbplatser och som per definition är riktade till olika sociala 

gemenskaper, steg också denna intressentgrupp till den näst största bland 
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intressenterna med en andel av 30,8 % av företagens webbplatser. Förutom de sociala 

nätverkstjänsterna som presenteras noggrannare i avsnittet om de interaktiva inslagen 

hade företagen även lagt ut innehåll till eget konstruerade gemenskaper som kunde 

förutom ”gemenskap” även gå under etiketten ”klubb” eller till och med ”familj”. Inte 

långt efter denna intressentgrupp kom de potentiella anställda som 26,7 % av 

urvalsföretagen riktade innehåll till. Här var det mestadels fråga om inslag som gjorde 

det möjligt för intresserade att söka jobb i företaget antingen direkt genom webbplatsen 

eller genom att följa de instruktioner som lagts ut på förstasidorna eller sektioner med 

information om möjliga lediga positioner. Lägre prioritet bland urvalsföretagen i 

undersökningen fick sedan median med 9,6 %, miljöorganisationer och -aktivister med 

8,9 % och företagens samarbetspartners med 6,8 % av företagens webbplatser. På 

botten fanns de anställda och de lokala samhällena som endast två respektive ett 

företag riktade något innehåll till samt investerarna som inget företag med en 

självständig webbplats riktade något innehåll till. En närmare presentation av 

fördelningen av innehållet som uttryckligen riktats till de specifika intressentgrupperna 

ges i tabell 9 nedan. 

Tabell 9 Andelen webbplatser med innehåll riktat till de specifika intressentgrupperna 

  Länkar Text Innehåll 

Innehåll riktat till N % N % Frekvens % 

Kunder 134 91,8 86 58,9 137 93,8 

Gemenskaper 45 30,8 0 0,0 45 30,8 

Potentiella anställda 37 25,3 4 2,7 39 26,7 

Media 14 9,6 1 0,7 14 9,6 

Miljöaktivister 12 8,2 3 2,1 13 8,9 

Samarbetspartners 7 4,8 4 2,7 10 6,8 

Anställda 2 1,4 1 0,7 2 1,4 

Lokala samhällen 1 0,7 0 0,0 1 0,7 

Investerare 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Beroende av de olika förväntade värdena i testdata utfördes sedan antingen χ²- 

(korrigerat enligt Yates) eller Fishers exakta tester för att jämföra företagens storlek, 

framgång och internationaliseringsgrad beträffande innehållen riktade till de 

respektive intressentgrupperna. Då det gällde variablernas storlek och framgång kunde 
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inga signifikanta skillnader upptäckas i någondera företagsgruppen varken på 1 % eller 

5 % signifikansnivå. Med andra ord verkar både de små och de medelstora företagen 

samt de företag som antingen finns eller inte finns på framgångslistan, alla rikta sin 

kommunikation till samma intressentgrupper och i samma utsträckning. Då det gällde 

företagens internationaliseringsgrad upptäcktes dock två signifikanta skillnader mellan 

de nationella och de internationella företagen. Direkt innehåll till både potentiella 

anställda samt olika typer av samarbetspartners på webbplatsernas förstasida visade 

sig enligt Fishers exakta tester bli publicerat signifikant oftare av de internationella små 

och medelstora företagen än av de nationella motsvarigheterna (p=0,004; Φ=0,256) 

respektive (p=0,004; Φ=0,281). 

Tabell 10 Signifikanta skillnader mellan riktat innehåll och internationaliseringsgrad 

  
Nationella Internationella 

Frekvens % Frekvens % 

Potentiella anställda  25 21,2  14 50,0 

Samarbetspartners  4 3,4  6 21,4 

 

4.1.3. Antalet intressentgrupper som beaktas per webbplats 

Härnäst analyserades hur många olika intressentgrupper var och en av de finländska 

små och medelstora företagen innefattade samtidigt innehåll till på sina självständiga 

webbplatsers förstasida. Som kan ses i figur 2 nedan beaktade de flesta av företagen 

endast en eller två intressentgrupper samtidigt på sin förstasida. Andelen webbplatser 

med innehåll för uttryckligen bara en intressentgrupp var 41,1 % medan två 

intressentgrupper fick uppmärksamhet av 35,6 % av webbplatserna. Endast lite över 

vart tionde företag inkluderade innehåll samtidigt till tre intressentgrupper på sin 

webbplats förstasida och fyra eller flera intressentgrupper fick samtidigt 

uppmärksamhet av bara 6,8 % av företagen. Företag som inte riktade innehåll till 

någon enda specifik intressentgrupp var inte heller många med endast 4,8 % av de 

undersökta webbplatserna. Kumulativt sett kan man med andra ord konstatera att av 

alla de små och medelstora företagen riktade 81,5 % av företagen sitt innehåll till högst 

två intressentgrupper och att 93,2 % av företagen till högst tre intressentgrupper. 
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Figur 2 Antalet intressentgrupper som beaktas per webbplats 

 
 

Antalet intressentgrupper som samtidigt beaktades direkt med innehåll av företagen på 

deras webbplatsers förstasidor testades sedan med Mann-Whitney U –tester för att 

utforska möjliga skillnader som kunde förknippas med företagens storlek, framgång 

eller internationaliseringsgrad. Beträffande framgångsvariabeln kunde ingen 

signifikant skillnad upptäckas mellan de företag som fanns och de som inte fanns på 

framgångslistan. Däremot indikerade testen signifikanta skillnader mellan de små och 

de medelstora företagen samt mellan de nationella och de internationella företagen. 

Mellan de små företagen (Md=1, N=111) och de medelstora företagen (Md=2; N=35) 

var effekten dock liten (U=1405,5; z=-2,169; p=0,009; r=0,21) men mellan de 

nationella (Md=1; N=118) och de internationella (Md=2; N=28) kunde en mellanstor 

effekt upptäckas (U=880,5; z=-4,079; p=0,000; r=0,338). Med andra ord tenderar 
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både de mellanstora och de internationella företagen rikta sitt webbinnehåll på 

förstasidorna till flera intressentgrupper än vad de små och de nationella företagen gör. 

4.1.4. Övrigt ofta förekommande innehåll 

För att få mer djup i analysen om innehållet på de små och medelstora företagens 

webbplatser analyserades webbplatserna även för ofta förekommande mer allmännare 

teman som inte direkt kunde förknippas med en specifik intressentgrupp men som 

enligt litteraturen inom området kunde vara till nytta och intresse för en eller flera av 

intressentgrupperna. Som kan ses i tabell 11 nedan var det överlägset mest 

förekommande innehållet på de analyserade webbplatsernas förstasida något slag av 

allmänna kontaktuppgifter till företaget. Till och med 95,9 % av alla webbplatser 

publicerade i olika kombinationer på förstasidan sina post- och besöksadresser, 

allmänna telefonnummer, e-postadresser och länkar till andra sidor på webbplatsen 

där dessa uppgifter kunde hittas. Allmänna kontaktuppgifter till ett företag kan tänkas 

vara till nytta för alla de intressenter som oberoende av orsak vill kontakta företaget. 

Dock hade vissa företag även kontaktuppgifter riktade direkt till specifika 

intressentgrupper men bortsett från kunderna som 25,3 % av företagen inkluderade 

riktade kontaktuppgifter till skedde detta på en mycket marginell nivå. En närmare 

fördelning av de olika kontaktuppgifterna på företagens egna webbplatsers förstasida 

presenteras i tabell 12 nedan. Det näst populäraste mer allmänna innehållet på de 

analyserade webbplatsernas förstasidor var sedan olika slag av företagsbeskrivningar 

vilka innefattade information och fakta om själva företaget och dess verksamhet i ett 

mer eller mindre nötskalsformat. Dessa beskrivningar hade både lagts ut direkt på 

förstasidan eller bakom en länk med till exempel ”företaget” eller företagets namn som 

etikett. Allt som allt hade 83,6 % av företagen olika kombinationer av bådadera 

alternativen på sina webbplatser. Som tredje populäraste mer allmänna innehåll med 

andelen 49,3 % av de analyserade webbplatserna hade företagen en sektion eller en 

länk på förstasidan till en annan sida där företagets senaste nyheter och 

pressmeddelanden publicerades. I denna undersökning granskades inte nyheternas och 

pressmeddelandenas aktualitet desto noggrannare men man kunde märka stora 

skillnader mellan företagen på hur ofta dessa nyheter verkligen uppdaterades. 

Beträffande många företag kunde man genuint tala om de senaste nyheterna medan det 

på många andra företags webbplatser endast fanns gamla, i vissa fall till och med flera 

år sedan senast uppdaterade nyheter. 
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Tabell 11 Vanligt förekommande mer allmänt innehåll på företagens webbplatser 

 Frekvens % 

Kontaktuppgifter 140 95,9 

Företagsbeskrivning 122 83,6 

Nyheter och pressmeddelanden 72 49,3 

Innehållskarusell 62 42,5 

Kvalitetsbeskrivning 49 33,6 

Sökfunktion 27 18,5 

Inloggningsmöjligheter 19 13,0 

Fotoalbum 17 11,6 

Personallistor 14 9,6 

 

Det kanske mest överraskande resultatet i denna del av analysen, speciellt om man 

tagit del av de otaliga undersökningar som visat mängden negativa effekter dessa för 

med sig, var andelen företag som använde sig av så kallade roterande banderoller eller 

bildkaruseller på sina webbplatser. Idén med innehållskaruseller är att rotera ett flertal 

innehåll på en och samma plats på webbplatsen och på så sätt kunna få fram mer 

information på förstasidan. Det flertaliga innehållet kan sedan vara riktat antingen till 

en och samma intressentgrupp eller till flera intressentgrupper samtidigt. Fastän det 

föreligger en viss kontrovers om hur effektiva dessa innehållskaruseller egentligen är så 

har så många som 42,5 % av alla företag i undersökningen inkorporerat en dylik 

bildkarusell på sina webbplatsers förstasida. Ett annat populärt innehåll som många 

små och medelstora företag tycks använda sig av är emblem eller andra certifikat som 

beviljats av olika utomstående instansers och som påvisar att företagen ifråga är till 

exempel pålitliga, ansvarsfulla eller framgångsrika. Till och med 28,8 % av de små och 

medelstora företagen i undersökningen lade ut dylika bevis på sina webbplatsers 

förstasida. Om man dessutom räknar med innehåll där företagen själv beskriver sina 

goda kvalitetsmässiga egenskaper stiger temat kvalitet till 33,6 % och är det femte mest 

publicerade mer allmänna innehållet på de självständiga webbplatserna. Som följande 

hade 18,5 % av företagen inkorporerat en allmän sökfunktion på förstasidan med vilken 

besökare kunde söka specifik information från andra delar av webbplatsen med hjälp 

av att skriva in sökord i ett formulär. Härnäst följde olika inloggningsmöjligheter som 

fanns på 13,0 % av webbplatserna, länkar till egna fotoalbum på 11,6 % av 
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webbplatserna samt länkar till sidor med information om företagets personal på 9,6 % 

av webbplatserna. 

Tabell 12 Fördelning mellan de olika kontaktuppgifterna på de analyserade webbplatserna 

 Frekvens % 

Länk till kontaktuppgifter och -möjligheter 124 84,9 

   ”Kontaktuppgifter” eller liknande 108 74,0 

   ”Tag kontakt” eller liknande 38 26,0 

Kontaktuppgifter utlagda på förstasidan 110 75,3 

   Post- och besöksadresser 96 65,8 

   Allmänna telefonnummer 93 63,7 

   Personliga oriktade telefonnummer 7 4,8 

   Allmänna e-postadresser 51 34,9 

   Personliga oriktade e-postadresser 3 2,1 

 

Innehållet som uttryckligen var riktat till de specifika intressentgrupperna testades 

sedan genom χ²- (korrigerat med Yates) och Fishers exakta tester för att utforska 

möjliga samband med det mer allmänna innehållet. Nio signifikanta associationer 

upptäcktes varav fem på 1 % signifikansnivå. Den starkaste kopplingen med en 

mellanstor effekt kunde ses mellan innehållet menat för de olika gemenskaperna runt 

företagen och de rullande bildkarusellerna som många företag hade inkorporerat på 

sina förstasidor (χ²(1, n=146)=17,058; p=0,000; Φ=0,357). Med andra ord har företag 

som riktar innehåll menat för olika gemenskaper på sina förstasidor också mer 

sannolikt lagt ut en bildkarusell på sin förstasida. Beträffande innehåll riktat till 

företagets gemenskaper kunde signifikanta associationer även upptäckas med att 

inkorporera en sökfunktion (p=0,001; Φ=0,293), nyheter och pressmeddelanden (χ²(1, 

n=146)=6,864; p=0,009; Φ=0,232) och en inloggningsmöjlighet på sin förstasida 

(p=0,014; Φ=0,227). Man kunde även upptäcka signifikanta samband mellan att lägga 

ut innehåll riktat till median och att ha en bildkarusell (p=0,008; Φ=0,238), 

sökfunktion (p=0,024; Φ=0,204) samt nyheter och pressmeddelanden (p=0,025; 

Φ=0,191), att lägga ut innehåll riktat till miljöorganisationer och -aktivister och att 

beskriva kvaliteten i företagsverksamheten (p=0,010; Φ=0,236), och mellan innehåll 

riktat till potentiella anställda och att ha nyheter och pressmeddelanden i någon form 

på förstasidan (χ²(1, n=146)=5,498; p=0,019; Φ=0,210). 
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4.2. Webbplatsernas relationsbyggande interaktivitet 

För att få svar på avhandlingens andra forskningsfråga, där intresset låg i att utforska 

vilka relationsbyggande interaktiva inslag de finländska små och medelstora företagen 

gjort tillgängliga på sina webbplatser, undersöktes om specifika feedbackfunktioner 

samt mänskligt interaktiva inslag baserade på webb 2.0-konceptet kunde upptäckas på 

förstasidorna av de urvalsföretag som hade egna självständiga webbplatser. 

4.2.1. Inslag som möjliggör feedback till företaget 

Av de undersökta interaktiva inslagen som möjliggör feedback från intressenterna 

direkt till företagen genom företagens webbplatser kunde tre huvudsakliga grupper 

särskiljas bland inslagen på förstasidorna. Den största feedbackgruppen med en andel 

av 14,4 % av de undersökta webbplatserna var möjligheten att skicka kommentarer, 

frågor och/eller förslag direkt till företagen genom ett webbformulär på webbplatsen. 

Webbformuläret var antingen bakom en länk på förstasidan som tydligt beskrev 

möjligheten genom etiketter i likhet med ”Ge feedback”, ”Skicka oss ett meddelande” 

och ”Kontaktformulär” eller utsatt direkt på förstasidan. Den andra vanligaste 

feedbackmöjligheten med en andel av 9,6% av webbplatserna möjliggjorde en mer 

direkt kontaktbegäran där man kunde be att företaget personligen skulle kontakta dem 

angående någon specifik fråga. De flesta inslagen av detta slag var dock helt klart 

riktade till potentiella kunder då etiketterna på länkarna och webbformulären oftast 

handlade om att kunna göra något slag av erbjudandebegäran till företaget. Det fanns 

dock även formulär med mer renodlade etiketter som ”Kontaktbegäran”. Här måste 

dock påpekas att de i det tidigare resultatavsnittet redogjorda kontaktuppgiftslänkarna 

även kunde leda till dylika formulär för feedback och begäran om kontakt men då 

endast förstasidorna analyserades i denna avhandling kategoriserades de som 

kontaktuppgifter då företagen valt att använda sig av till denna kategori hörande 

etiketter på länkarna.  

Den tredje gruppen som räknades som ett feedbackinslag med andelen 7,5 % av de 

självständiga webbplatserna var möjligheten att anmäla sig till företagens e-postlistor 

för att få olika typer av besked från företaget. Majoriteten av dessa handlade om att 

beställa ett allmänt nyhetsbrev av företaget och var med andra ord inte riktade till 

någon specifik intressentgrupp. I 2 fall av 11 var det dock direkt riktat till potentiella 

kunder då nyhetsbrevet handlade uttryckligen om företagens senaste erbjudanden. 

Övriga feedbackinslag som nämnts i den tidigare forskningslitteraturen, så som 
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webbopinionsundersökningar, webbröstningar och gästböcker, kunde inte hittas på en 

enda webbplats bland de små och medelstora företagen i undersökningen. De olika 

feedbackinslagen räknades sedan ihop till ett feedbackindex för att få reda på hur 

många av inslagen de olika företagen använde sig av och hur stor andel av alla de 

självständiga webbplatserna innefattade åtminstone någon av dessa. De flesta av 

företagen med en andel av 71,2 % hade inte använt sig av några feedbackinslag på sina 

webbplatser, 26,0 % av företagen hade ett av de tre inslagen medan 2,7 % hade två av 

inslagen. Inget av företagen i urvalet hade alla tre feedbackinslag på sina webbplatsers 

förstasida. Den noggrannare fördelningen av antalet feedbackinslag per självständig 

webbplats presenteras i tabell 13 nedan. 

Tabell 13 Fördelning av antal feedbackinslag per webbplats 

Antal feedbackinslag Frekvens % Kumulativ % 

0 104 71,2 71,2 

1 38 26,0 97,3 

2 4 2,7 100,0 

Totalt 146 100,0  

 

4.2.2. Interaktiva webb 2.0–inslag 

Som närmare beskrivet i metodavsnittet 3.3. undersöktes på basis av tidigare 

forskningslitteratur och en egen pilotundersökning förekomsten av 13 olika inslag av 

mänsklig interaktivitet som dessutom grundade sig på det så kallade webb 2.0–

konceptet. Närmare en tredjedel av alla företag med en självständig webbplats hade 

åtminstone ett av de undersökta webb 2.0-inslagen vilket omvänt betydde att 67,8 % av 

företagen inte använde sig av ett enda av ifrågavarande inslag. Som kan ses i tabell 14 

nedan var det absolut mest populära interaktiva webb 2.0-inslaget den sociala 

nätverkstjänsten Facebook som på ett eller annat sätt inkorporerats på 26,7 % av alla 

de undersöka webbplatsernas förstasida. Som en klar tvåa följde mikrobloggen Twitter 

som fanns på 13,1 % av de självständiga webbplatserna varefter videodelningstjänsten 

Youtube eller motsvarande Vimeo kunde hittas på 7,5 % av webbplatserna. Gemensamt 

för dessa tre mest använda sociala medietjänster var att de även tillät de små och 

medelstora företagen att använda diverse instickningsprogram med vilka företagen 

enkelt och kostnadsfritt kunde inkludera de respektive sociala medietjänsternas 

innehåll inne bland sitt eget innehåll. Efter detta inkluderades den affärsinriktade 
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sociala nätverkstjänsten LinkedIn på 6,8 % av webbplatserna och en företagsblogg i 

någon form på 5,5 % av webbplatserna. Det fanns visserligen många fler webbplatser 

som använde termen ”blogg” på sina journalliknande skriverier men då det i denna 

undersökning var fråga om relationsbyggande interaktiva inslag räknades endast de 

journaler som läsarna efter varje inlägg även kunde kommentera. De därpå följande 

inslagen fanns endast på ett fåtal webbplatser och inte ett enda av de undersökta små 

och medelstora företagen hade inkorporerat en chattfunktion på sin webbplats. 

Tabell 14 Fördelningen av de olika webb 2.0-inslagen per webbplats 

 Frekvens % 

Facebook (social nätverkstjänst) 39 26,7 

Twitter (mikroblogg) 19 13,0 

Videodelningstjänst 11 7,5 

LinkedIn (affärsinriktad social nätverkstjänst) 10 6,8 

Blogg 8 5,5 

Google+ (social nätverkstjänst) 3 2,1 

Instagram (fotodelnings- och social nätverkstjänst) 3 2,1 

AddThis (social bokmärkningstjänst) 2 1,4 

Pinterest (social länk och bilddelningstjänst) 2 1,4 

Flickr (bild- och videodelningstjänst) 1 0,7 

Forum 1 0,7 

Myspace (musikinriktad social nätverkstjänst) 1 0,7 

Chatt 0 0,0 

 

4.2.3. Graden av mänsklig interaktivet på webbplatserna 

För att kunna mäta och statistiskt analysera i vilken grad de olika finländska små och 

medelstora företagen i undersökningen implementerat de tillgängliga mänskligt 

interaktiva inslagen på sina webbplatser, skapades ett så kallat interaktivitetsindex. 

Indexet omfattade alla de ovannämnda feedback- och webb 2.0-inslagen, som 

åtminstone ett av företagen i urvalet använt sig av.  Intervallet på indexet blev således 

mellan 0 och 15 möjliga interaktiva inslag som företagen kunde använda sig av på 

webbplatserna. Variationsbredden på interaktivitetsindexet var 8 inslag då det minsta 

antalet inslag på en webbplats var 0 och det största 8. Det aritmetiska medelvärdet på 

 



 63 

indexet var 1,00 och standard avvikelsen 1,50. Som kan ses i figur 3 nedan hade över 

hälften av företagen överhuvudtaget inga relationsbyggande interaktiva inslag på sina 

webbplatsers förstasida och de som hade, använde sig oftast av endast ett inslag. 

Kumulativt sett hade 87,7 % av alla de små och medelstora företagen i undersökningen 

högst två inslag och 91,8 % av företagen högst tre interaktiva inslag på sina 

självständiga webbplatsers förstasidor. 

Figur 3 Antalet interaktiva inslag per webbplats 

 
 
Webbplatsernas interaktivitetsindex jämfördes sedan inom de olika företagsattributen 

storlek, framgång och internationell verksamhet med hjälp av Mann-Whitney U-tester 

för att ta reda på om det fanns några signifikanta skillnader i hur de olika typerna av 

finländska små och medelstora företag utnyttjade de tillgängliga interaktiva inslagen i 

sin kommunikation genom sina webbplatser. Även de tidigare presenterade 

feedbackindexet och webb 2.0-indexet som tillsammans utgjorde interaktivitetsindexet 

testades för möjliga skillnader inom företagsattributen. Ingen av testerna visade på 
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någon signifikant skillnad mellan de olika företagsgrupperna vilket med andra ord 

tyder på att företagen använder sig av de tillgängliga interaktiva inslagen på sina 

webbplatser i ganska långt samma omfattning oberoende av storlek, framgång eller 

internationaliseringsgrad. Även de sju populäraste enskilda inläggen, vilka presenteras 

närmare i figur 4 nedan, jämfördes sedan statistiskt med företagsattributen genom 

Fishers exakta tester och sinsemellan genom Spearmans rangkorrelationsanalys. 

Figur 4 De populäraste interaktiva och relationsbyggande inslagen 

 

Beträffande företagsattributen var företagens internationaliseringsgrad den enda 

testgruppen inom vilka några signifikanta skillnader kunde upptäckas. Genom de 

utförda Fishers exakta tester upptäcktes signifikanta skillnader mellan de nationella 

och de internationella företagen i nyttjandet av videodelningstjänsterna YouTube eller 

Vimeo (p=0,007; Φ=0,256), LinkedIn (p=0,023; Φ=0,212) och möjligheten att anmäla 

sig på företagets e-postlistor för olika besked (p=0,037; Φ=0,191). Beträffande 

korrelationen mellan de populäraste interaktiva inslagen var hälften signifikanta varav 

12 på 1 % signifikansnivå och två på 5 % signifikansnivå. Som kan ses i 

korrelationsmatrisen i tabell 15 nedan fanns det ett starkt positivt samband mellan 
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Facebook och Twitter, vilket tyder på att företag som använder sig av Facebooks 

instickningsprogram eller länkar, tenderar ofta även använda sig av Twitters 

motsvarande inslag. Samband med en medelstor korrelationsstyrka kunde igen 

upptäckas mellan möjligheten att anmäla sig på en e-postlista och sociala 

nätverkstjänsterna Facebook och Twitter samt mellan videodelningstjänsterna och 

Twitter. De övriga signifikanta sambanden var svaga. 

Tabell 15 Korrelationer mellan de populäraste interaktiva inslagen 
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Facebook - 0,105 0,641** -0,091 0,356** 0,297** 0,195* 0,265** 

Feedbackformulär   - 0,190* -0,001 0,031 0,031 -0,099 -0,034 

Twitter     - 0,012 0,429** 0,352** 0,034 0,379** 

Kontaktbegäran       - -0,093 -0,005 -0,078 0,004 

E-postlistor         - 0,213** 0,159 0,231** 

Videodelning           - 0,273** 0,231** 

Blogg             - 0,292** 

LinkedIn               - 

*<0,05, **<0,01 (tvåsidigt)                 

 

4.3. Språkalternativen på webbplatserna 

För att få svar på undersökningens tredje forskningsfråga, där intresset låg i att 

utforska på vilka olika språkalternativ de finländska små och medelstora företagen 

publicerade sina webbplatser, undersöktes förutom om företagen överhuvudtaget 

erbjöd sitt innehåll på något annat språk, vilka och hur många de i så fall var samt i 

vilken omfattning de publicerades. 
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4.3.1. Ett eller flera språk 

Ur det insamlade datamaterialet analyserades först om företagen överhuvudtaget 

erbjöd sina webbplatser på flera än ett språk. Det visade sig att långt över hälften av de 

undersökta små och medelstora företagen publicerade sina webbplatser endast på ett 

språk. Det överlägset vanligaste språket var finska som närapå alla av de enspråkiga 

webbplatserna hade publicerats på, men även fem av webbplatserna fanns endast på 

engelska och en webbplats endast på svenska. Om företagen erbjöd alternativa språk på 

sina webbplatser var det för det mesta endast på ett annat språk. I dessa fall var den 

överlägset vanligaste språkkombinationen finska och engelska med 81,1 % av de 

tvåspråkiga webbplatserna. Den andra vanligaste kombinationen var finska och 

svenska med en andel av 13,5 %. Förutom dessa kunde man även hitta en webbplats 

med kombinationen finska och ryska och en med kombinationen engelska och 

kinesiska. Webbplatser med tre språkalternativ fanns det 7,5 % av och kumulativt sett 

utgjorde andelen webbplatser med högst fyra språk 97,3 %. Variationsbredden på 

språkindexet var 11 språk då indexet sträckte sig från 1 till maximalt 12 erbjudna språk 

på webbplatserna. Det aritmetiska medelvärdet på språkindexet var 1,78 och standard 

avvikelsen 1,49. En noggrannare presentation av antalet språk per självständig 

webbplats ges i tabell 16 nedan. 

Tabell 16 Antalet språkversioner per webbplats 

Antal språkalternativ Frekvens % Kumulativ % 

1 86 58,9 58,9 

2 37 25,3 84,2 

3 11 7,5 91,8 

4 8 5,5 97,3 

6 1 0,7 97,9 

8 1 0,7 98,6 

9 1 0,7 99,3 

12 1 0,7 100,0 

Totalt 146 100,0   

 

Med hjälp av Mann-Whitney U och Kruskal-Wallis-tester analyserades sedan om 

företagsattributen storlek, hemvist, framgång eller internationaliseringsgrad påverkade 

antalet språkversioner som företagen i undersökningen publicerade sina webbplatser 
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på. Testerna indikerade två signifikanta skillnader där den starkare kunde upptäckas 

mellan de nationella (Md=1; n=118) och de internationella företagen (Md=2; n=28) 

med en mellanstor effekt (U=842,0; z=-4,579; p=0,000; r=0,379) och de små 

(Md=1;n=111) och de medelstora företagen (Md=2; n=35) med en liten effekt 

(U=1535,0; z=-2,124; p=0,034; r=-0,176). Med andra ord tenderar de internationella 

och de medelstora företagen att publicera sina webbplatser på flera språk än de 

nationella och de små företagen. Inga signifikanta skillnader kunde upptäckas mellan 

de olika regionerna företagen hade sin hemvist i eller mellan de företag som fanns eller 

inte fanns på framgångslistan. 

4.3.2. De på webbplatserna använda språken 

Då undersökningen gjordes bland finländska små och medelstora företag kom det inte 

heller som en överraskning att finska var det absolut mest förekommande språket 

bland de undersökta webbplatserna. Dock hade inte alla företag använt sig av det finska 

språket på sina webbplatser och därmed steg andelen webbplatser publicerade på 

finska till endast 91,8 %. De därefter vanligaste språken var sedan engelska med 39,0 

%, svenska med 14,4 % och ryska med 10,3 %. Resten av de totalt 20 olika språk som 

genom innehållsanalysen upptäcktes på företagens webbplatser fanns endast på en 

handfull av de undersöka webbplatserna. En presentation av de 10 mest använda 

språken och deras fördelning ges i tabell 17 nedan och de resterande i appendix 2.  

Tabell 17 Fördelningen av de olika språken på webbplatserna 

 Frekvens % av webbplatserna 

Finska 138 91,8 

Engelska 57 39,0 

Svenska 21 14,4 

Ryska 15 10,3 

Tyska 5 3,4 

Estniska 3 2,1 

Franska 3 2,1 

Spanska 3 2,1 

Italienska 2 1,4 

Kinesiska 2 1,4 
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Sedan gjordes Fishers exakta tester på de fyra mest använda språken och deras 

användningsgrad inom de fyra företagsattributen storlek, hemvist, framgång och 

internationaliseringsgrad. De enda signifikanta skillnaderna i språkanvändningen 

bland företagsgrupperna kunde noteras mellan de nationella och de internationella 

företagen. Den kanske inte oväntat starkaste skillnaden upptäcktes beträffande 

utnyttjandet av engelska på 1 % signifikansnivå mellan de nationella och de 

internationella företagen (p=0,000; Φ=0,430). Beträffande det finska språket visade 

det sig även finnas en signifikant skillnad på 1 % nivå men åt det motsatta hållet 

(p=0,007; Φ=-0,265). Med andra ord tenderar de internationella företagen publicera 

sina webbplatser i större skala på engelska och mer sällan på finska än de nationella 

företagen. Även det ryska språket visade sig användas signifikant olika på en 5 % 

signifikansnivå mellan de två företagsgrupperna (p=0,042; Φ=0,179). Med andra ord 

kan det konstateras att de internationella företagen tenderar att i större skala använda 

sig av det engelska och det ryska språket, samtidigt som det verkar mindre sannolikt att 

de publicerar sina webbplatser på det finska språket, i jämförelse med de nationella 

företagen. Då det svenska språket testades kunde inga skillnader upptäckas i någon av 

de fyra ifrågavarande företagsgrupperna. Fördelningarna mellan de nationella och de 

internationella företagen beträffande de testade språken presenteras i tabell 18 nedan. 

Tabell 18 Språkförekomsten på de nationella och de internationella företagens webbplatser 

  
Nationella Internationella 

Frekvens % Frekvens % 

Finska 115 97,5 23 82,1 

Engelska 34 28,8 23 82,1 

Svenska 16 13,6 5 17,9 

Ryska  9 7,6  6 21,4 

 

4.4. Företagens kommunikationsstrategier 

För att genom statistiska test kunna särskilja möjliga skillnader i 

kommunikationsstrategierna mellan de små och medelstora företagen i 

undersökningen indelades företagen först i fyra olika grupper med stöd av 

definitionerna givna av Sharp (2001), García-Borbolla et al. (2005) samt Escobar-

Rodríguez och Carvajal-Trujillo (2013). Närmare motiveringen till hur indelningen i 
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denna undersökning gått till finns beskrivet i avsnitt 3.3. där undersökningens 

analytiska ramverk presenteras. Resultaten av denna indelning framställs i tabell 19 

nedan. 

Tabell 19 Fördelningen mellan de olika kommunikationsstrategierna 

Icke strategisk 
företagskommunikation 

Försäljningsinriktad 
kommunikations-
strategi 

Informationsinriktad 
kommunikations-
strategi 

Relationsbefrämjande 
kommunikations-
strategi 

N % N % N % N % 

43 29,5 24 16,4 26 17,8 53 36,3 

 

Indelningarna testades sedan med Fishers exakta tester för att utreda möjliga 

skillnader i användningen av kommunikationsstrategierna beträffande de olika 

företagsgrupperna. Testerna indikerade att både företagens internationaliseringsgrad 

och storlek påverkade vilken av kommunikationsstrategierna som användes på 

företagens webbplatser. På 1 % signifikansnivå användes den informativa 

kommunikationsstrategin signifikant oftare framom en icke strategisk 

företagskommunikation av både de internationella företagen (p=0,001; Φ=0,426) och 

de medelstora företagen (p=0,005; Φ=0,351), än av de nationella och de små företagen. 

Likaså, dock på en 5 % signifikansnivå, använde de internationella (p=0,028; Φ=0,234) 

och de medelstora företagen (p=0,022; Φ=0,237) sig signifikant oftare av den 

relationsbefrämjande kommunikationsstrategin, än en icke strategisk 

företagskommunikation. Mellan användningen av den informativa och den 

relationsbefrämjande kommunikationsstrategin kunde inga signifikanta skillnader 

upptäckas. Inte heller verkade framgångsvariabeln påverka vilka strategier som 

användes i kommunikationen genom företagens webbplatser. I tabell 20 nedan 

presenteras användningen av de olika kommunikationsstrategierna bland de 

internationella och de nationella, samt de små och de medelstora, företagen. 
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Tabell 20 Användningen av de olika kommunikationsstrategierna 

  Nationella Internationella Små Medelstora 

Kommunikationsstrategi: N % N % N % N % 

Icke strategisk 40 33,9 3 10,7 39 35,1 4 11,4 

Försäljningsinriktad 23 19,5 1 3,6 18 16,2 6 17,1 

Informativ 15 12,7 11 39,3 16 14,4 10 28,6 

Relationsbefrämjande 40 33,9 13 46,4 38 34,2 15 42,9 

Totalt 118 100,0 28 100,0 111 100,0 35 100,0 

 

För att utforska möjliga samband mellan hur många intressenter företagen 

prioriterade, hur många språk företagen publicerade sina webbplatser på och antalet 

interaktiva inslag som företagen använde på sina webbplatser testades sedan dessa 

index sinsemellan med hjälp av Spearmans rangkorrelationsanalys. Som kan ses i tabell 

21 nedan indikerade analysen på signifikanta korrelationer på 1 % signifikansnivå 

mellan samtliga index.  Ett speciellt starkt samband kunde upptäckas mellan antalet 

prioriterade intressenter och graden av interaktivitet. Även ett medelstarkt samband 

kunde upptäckas mellan antalet intressenter och publicerade språk. Med andra ord 

tenderar de små och medelstora företagen i Finland som prioriterar flera intressenter, 

även innefatta flera interaktiva inslag och flera olika språkalternativ på sina 

webbplatsers förstasidor. Likaså tenderar de företag som använder flera olika 

interaktiva inslag, även använda sig av flera olika språk på sina webbplatsers 

förstasidor. 

Tabell 21 Korrelationer mellan de olika indexen 

 Antal intressenter Interaktivitetsgrad Antal språk 

 Antal intressenter - 0,531** 0,371** 

 Interaktivitetsgrad   - 0,245** 

 Antal språk     - 

 **<0,01 (tvåsidigt)       
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Målet med denna explorativa undersökning var att försöka fylla luckorna i forskningen 

beträffande vilka intressenter de små och medelstora företagen anser vara viktiga för 

dem och på vilket sätt dessa företag engagerar dessa intressenter. I denna avhandling 

gjordes detta genom att välja webbplatsen som analysobjekt då dess offentliga karaktär 

gav en ypperlig möjlighet att ostört kunna utforska till vilka intressentgrupper de små 

och medelstora företagen riktade sin kommunikation och på vilket sätt företagen 

nyttjade de möjligheter till engagemang och relationsbyggande aktiviteter webbplatsen 

gav möjlighet till. Avhandlingens syfte var mer exakt att utforska ”hur små och 

medelstora företag i Finland använder webbplatser som verktyg för kommunikation 

och relationshantering med intressenter, samt om det finns eventuella samband mellan 

denna webbplatsanvändning och företagets storlek, framgång och 

internationaliseringsgrad”. För att uppnå syftet delades undersökningen vidare in i fem 

delsyften, som med hjälp av följande fem forskningsfrågor granskades: 

1. Vilka intressentgrupper prioriterar finländska små och medelstora företag i sin 

företagskommunikation genom sina webbplatser? 

2. Vilka typer av interaktiva relationsbyggande inslag har gjorts tillgängliga för de 

olika intressentgrupperna på finländska små och medelstora företags 

webbplatser? 

3. Vilka språkalternativ publicerar finländska små och medelstora företag sina 

webbplatser på? 

4. Kan man på basis av resultaten från de tidigare forskningsfrågorna särskilja 

några kommunikationsstrategier som de finska små och medelstora företagen 

kan anses använda i sin företagskommunikation? 

5. Kan man finna samband mellan resultaten från de tidigare forskningsfrågorna 

och företagens storlek, framgång eller internationaliseringsgrad? 

På basis av det empiriska resultat som presenterades i kapitel 4 kommer denna 

avhandling härnäst att försöka tolka dessa resultat och på så vis besvara de 

ovanstående fem forskningsfrågorna i avsnitt 5.1. Därefter kommer undersökningens 

slutsatser och svaret på avhandlingens övergripande syfte att presenteras i avsnitt 5.2. 

Som avslutning diskuteras i avsnitt 5.3 undersökningens implikationer för 
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företagsledare i små och medelstora företag, i avsnitt 5.4. avhandlingens bidrag till 

utvecklandet av intressentteorin samt i avsnitt 5.5. förslag till fortsatt forskning. 

5.1. Diskussion över undersökningens resultat 

I detta avsnitt kommer undersökningens empiriska resultat att försöka tolkas och 

diskuteras i enlighet med de fem forskningsfrågorna och undersökningens referensram 

som båda styrt avhandlingsarbetet. I avsnittet kommer frågorna i tur och ordning 

utförligt att diskuteras. Därefter kommer en mer generell diskussion i linje med 

avhandlingens huvudsyfte om hur små och medelstora företag i Finland använder 

webbplatser som verktyg för kommunikation och relationshantering med intressenter 

att föras. 

5.1.1. De viktigaste intressenterna för företagen i undersökningen 

Sedan webbplatsernas uppkomst i medlet av 1990-talet har webbplatsen som ett 

kommunikationsverktyg blivit mer en regel än ett undantag i företagens 

kommunikation. Enligt Statistikcentralen (2013) har redan 94 % av alla finländska 

företag med över tio anställda en egen webbplats varav andelen webbplatser bland de 

stora företagen är 99 % och bland de mindre 90 %. Om man definierar en egen 

webbplats mer allmänt så kommer även denna undersöknings små och medelstora 

företag nära Statistikcentralens siffror med ett webbplatsinnehav av 87 %. Då man 

däremot i enlighet med denna undersöknings fokus endast räknar med de verkligen 

självständigt egna företagsspecifika webbplatserna faller webbplatsinnehavet till endast 

74 %. Man måste dock beakta att Statistikcentralens undersökning var en 

enkätundersökning där företagen själva fick ange om de hade en webbplats eller inte 

och därmed är det svårt att veta hur dessa själv definierat sitt webbplatsinnehav. 

Statistikcentralens siffror är å andra sidan höga om man jämför med den närmast 

motsvarande undersökningens resultat av små och medelstora företag utförd av 

García-Borbolla et al. (2005) där endast 31,8 % av de spanska företagen innehade en 

webbplats. Dock måste påpekas att García-Borbolla et al. (2005) inkluderade 

mikroföretag i deras definition av små och medelstora företag som dessutom stod för 

över en fjärdedel av hela undersökningsurvalet. Då det finns många undersökningar 

som visat att storleken på företaget kan påverka innehållet på en webbplats kan det 

även antas att den stora andelen av mikroföretag som inte undersöktes i denna 

avhandling gör en jämförelse mellan dessa två undersökningar väldigt tvivelaktig. 
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En orsak till den relativt låga andelen företag med egna självständiga webbplatser kan 

givetvis bero på att företagsledarna i de små och medelstora företagen som ofta kämpar 

med resursbrister inte upplever att nyttan med en egen webbplats kan överstiga 

kostnaderna av att skapa och upprätthålla en sådan. Så som till exempel Elliott och 

Boshoff (2009) påpekar kan det trots att en teknologi, så som webbplatsen, är allmänt 

utbredd och kan verka enkel att implementera vara väldigt invecklat och utmanande att 

få att fungera för de små och medelstora företagen med begränsade resurser och 

erfarenheter inom området. Det krävs ett tillräckligt högt känslomässigt engagemang 

hos företagsledarna i dessa företag och att detta dessutom frambringar vidare ett stöd 

bland de övriga anställda i företaget för att en kostnadseffektiv webbplats kan skapas 

och upprätthållas av företaget. 

De finländska små och medelstora företagen som hade implementerat en egen 

självständig signaturwebbplats undersöktes sedan vidare för att ta reda på vilka de 

intressenter var som dessa företag riktade sig till genom sin webbplatskommunikation. 

Då undersökningen dessutom begränsade sig till att endast bedöma innehållet på 

webbplatsernas förstasida kunde man med stöd av till exempel Esrock och Leichty 

(2000) och Kim et al. (2010) anse att dessa intressenter var de intressenter som 

företagen prioriterade framom andra. Detta kan motiveras med att till och med enkla 

webbplatser kan vara komplexa system som innehåller mycket sådant innehåll som inte 

strukturmässigt har getts någon prioritet genom att göra det tillgängligt på och från 

webbplatsernas förstasidor. Trots att en av de största fördelarna med webbplatsen som 

kommunikationskanal är att företagen kan rikta sig samtidigt till flera olika 

intressentgrupper, visade det sig att majoriteten av de undersökta företagen inte gjorde 

detta. Av de små och medelstora företagen i undersökningen riktade sig till och med 41 

% av företagen till endast en intressentgrupp och 36 % till endast två intressentgrupper. 

Företagen som inte innefattade direkt innehåll till en enda intressent var runt 5 %. 

Detta betyder omvänt att hela 82 % av alla de undersökta företagen ansåg att endast 

högst två intressentgrupper var tillräckligt viktiga för att använda resurser till att 

uppmärksamma dem direkt på webbplatsernas förstasidor. Med andra ord hade endast 

18 % respektive 7 % av företagen lagt ut innehåll till minst tre eller fyra 

intressentgrupper, vilket väldigt klart tyder på att de finska små och medelstora 

företagen i Finland inte nyttjar en av de största styrkorna webbplatsen har som ett 

verktyg i företagskommunikationen.  
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De empiriska resultaten visade vidare att den klart mest prioriterade intressentgruppen 

bland de finländska små och medelstora företagen var kunderna, med en andel på 94 % 

av företagen, varefter gemenskaper runt företaget och potentiella anställda 

uppmärksammades med en andel på 31 % respektive 27 %. De resterande 

intressentgrupperna som överhuvudtaget blev uppmärksammade prioriterades endast 

av under en tiondel av företagen. En närmare presentation, med Wheeler och 

Sillanpääs (1997) definition på intressenter som grund, av hur mycket innehåll de små 

och medelstora företagen i denna undersökning riktat till de olika intressentgrupperna 

på webbplatsernas förstasidor ges i tabell 22 nedan. Det fanns även mer allmänt 

innehåll på webbplatsernas förstasidor som inte direkt kunde förknippas med någon av 

de identifierade intressentgrupperna men som ändå kunde antas vara av intresse för en 

eller flera av dem. I de härpå följande avsnitten diskuteras de ovannämnda resultaten 

mer detaljerat, intressentgrupp var för sig. 

Tabell 22 Andelen företag som prioriterar de olika intressentgrupperna indelat enligt 
Wheeler och Sillanpää (1997) 

De primära sociala 
intressentgrupperna 

De sekundära sociala 
intressentgrupperna 

De primära icke sociala 
intressentgrupperna 

De sekundära icke 
sociala 
intressentgrupperna 

Kunder (93,8 %) Gemenskaper (30,8 %) Miljön* (8,9 %) Miljöorganisationer* 
(8,9 %) 

Potentiella anställda 
(26,7 %) Media (9,6 %)   

Samarbetspartners 
(6,8 %) 

Myndigheter och 
beslutsfattare (0,0 %)    

Anställda (1,4 %)      

Lokala samhällen 
(0,7 %)      

Investerare och 
aktieägare (0,0 %)      

*=samma innehåll       
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5.1.1.1. De primära sociala intressenterna 

Anställda: Endast två av företagen med egna självständiga webbplatser hade något 

innehåll som uttryckligen var riktat till företagets anställda. Då denna grupp är en 

intern intressentgrupp kan det även antas att små och medelstora företag ofta 

kommunicerar internt och genom personliga kontakter med dem. I litteraturen nämns 

det också att företag och andra organisationer troligtvis ofta använder sig av intranet i 

de fall de kommunicerar med de anställda genom sina webbplatser (till exempel Varma 

et al., 2006; Opoku och Williams, 2010; Sriramesh et al., 2013). Denna undersökning 

visade att 13,0 % av webbplatsernas förstasidor innefattade något slag av oriktade 

inloggningsmöjligheter. Då dessa inte var uttalat riktade till någon specifik 

intressentgrupp måste det troligtvis vara fråga om konfidentiella tilläggssektioner på 

webbplatsen, i likhet med ett intra- eller extranet, som är menat för webbplatsbesökare 

som på förhand vet om denna möjlighet. Till dessa intressentgrupper hör ofta just de 

anställda, då de antagligen får information om inloggningen internt på arbetsplatsen 

och då de även sköter själva kommunikationen mer eller mindre konfidentiellt inom 

företaget. Dessa inloggningsmöjligheter och innehållet bakom dem kunde av naturliga 

skäl inte analyseras desto närmare. 

Potentiella anställda: Till skillnad från företagens anställda blev de potentiella 

anställda uppmärksammade av en betydlig större andel av företagen. Över en fjärdedel 

av de små och medelstora företagen riktade innehåll till denna grupp som därmed var 

den tredje mest prioriterade intressentgruppen bland företagen i undersökningen. 

Trots att det inte finns någon annan undersökning som man direkt kan jämföra med så 

kan det ändå nämnas att tidigare forskning visat att många av de större företagen ofta 

lägger ut innehåll till potentiella anställda (till exempel Esrock och Leichty, 2000; 

Cooper, 2003) men att mindre företag inte gör det i samma utsträckning (till exempel 

García-Borbolla et al., 2005). Denna avhandlings resultat indikerar dock att åtminstone 

de små och medelstora företagen i dagens Finland anser att de potentiella anställda är 

en relativt viktig intressentgrupp, då de ändå någorlunda ofta tar dessa i beaktande på 

sina webbplatsers förstasida.   

Innehållet de finska små och medelstora företagen i denna undersökning riktade till de 

potentiella anställda var huvudsakligen i form av information om lediga positioner i 

företaget eller möjligheter att antingen direkt via ett webbformulär eller genom att ta 

del av instruktioner och kontaktuppgifter på webbplatsen söka anställning i företaget. 

Det kan även nämnas att 7 % av företagen i undersökningen inkorporerade den 
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affärsinriktade sociala nätverkstjänsten LinkedIn på sina webbplatsers förstasida. 

Tjänsten är delvis skapad för att arbetstagare och arbetssökanden skall hitta varandra 

och kan därför ses som något de potentiella anställda kan ha nytta av. Analyserna 

visade också att de företag som hade riktat innehåll direkt till de potentiella anställda 

tenderade att även innefatta nyheter och pressmeddelanden på sina webbplatser. Detta 

kan ju med försiktighet tolkas som att små och medelstora företag möjligen anser att 

potentiella anställda även har nytta av företagets nyheter och pressmeddelanden eller 

att företagen använder nyhets och pressmeddelandefunktionen till att utannonsera nya 

lediga arbetstillfällen. Detta samband måste dock undersökas vidare. 

Kunder: Den intressentgrupp som den överlägsna majoriteten av de små och 

medelstora företagen i undersökningen riktade uttryckligt innehåll till var kunderna. 

Hela 94% av alla företag uppmärksammade denna intressentgrupp på sina 

webbplatsers förstasida. Resultatet är i och för sig inte överraskande då de flesta 

undersökningar, både beträffande stora och mindre företag, har visat höga andelar av 

webbplatser med innehåll riktat till kunderna (till exempel Esrock och Leichty, 2000; 

García-Borbolla et al., 2005;  Kim et al. 2010; Sriramesh et al., 2013). Det verkar 

därmed ganska klart att de finländska små och medelstora företagen ser sina 

webbplatser först och främst som en marknadsföringskanal och som ett virtuellt 

skyltfönster för nuvarande och potentiella kunder. Innehållet till denna 

intressentgrupp bestod mestadels av presentationer av företagets produkter och/eller 

tjänster, referenser, direkta kontaktuppgifter till företagets försäljning eller 

återförsäljare samt olika typer av webbutiker. Då denna intressentgupp var prioriterad 

av så gott som alla de företag som var med i undersökningsurvalet kan man anta att en 

stor del av det övriga innehållet på webbplatserna också var publicerat med kunden i 

tankarna. 

Investerare och aktieägare: En skillnad mellan de stora och de mindre företagen 

beträffande intressentkommunikationen genom företagens webbplatser brukar enligt 

forskningen (till exempel Cooper, 2003) vara investerarna och aktieägarna. För de 

stora företagen hör denna grupp ofta till en av de viktigaste innehållsmässigt sett 

(Esrock och Leichty, 2000; Kim et al., 2010) då det på de mindre företagens 

webbplatser sällan finns innehåll riktat till investerare och aktieägare (García-Borbolla 

et al., 2005). Denna avhandlings resultat stöder även detta antagande då inte ett enda 

av undersökningens företag hade något direkt innehåll riktat till möjliga investerare 

eller sina aktieägare. Detta beror troligtvis på att företag vilka inte handlas offentligt på 
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någon aktiemarknad inte heller behöver till skillnad från de offentliga aktiebolagen 

publicera sina finansiella rapporter och annan liknande fakta på sina webbplatser.  

Dessutom har de mindre företagen ofta endast ett fåtal aktieägare som kanske 

dessutom mycket aktivt involverar sig i företagets affärsverksamhet. Med andra ord 

behöver inte de små och medelstora företagens aktieägare besöka företagens 

webbplatser för att få information om sitt företag då kommunikationen antagligen sker 

internt. Övrigt innehåll som många forskare möjligtvis anser intressera investerare 

fanns det dock mycket av. Speciellt företagsbeskrivningar men också företagets nyheter 

och pressmeddelanden samt olika kvalitetsbeskrivningar fanns ofta utsatta på de små 

och medelstora företagens webbplatser. Dessa kan säkerligen ses som innehåll som 

läggs ut för investerare och aktieägare då det är fråga om stora företag med många 

ägare. Däremot, då de små och medelstora företagen i denna undersökning inte annars 

heller lade ut något direkt innehåll till denna grupp av intressenter, kan man anta att 

företagsbeskrivningarna, kvalitetsbeskrivningarna samt nyheterna mer troligt var 

utsatta av andra orsaker än att nå aktieägare och investerare så som i fallen med de 

större företagen. 

Samarbetspartners: Innehåll till olika typer av företagens samarbetspartners fanns på 

7 % av de finländska små och medelstora företagens webbplatsers förstasidor. Detta 

innehåll bestod allt som oftast av information om hur man kunde börja samarbeta med 

det ifrågavarande företaget. På samma sätt som med de anställda, kan det dock ha 

funnits mera information till denna intressentgrupp bakom de inloggningsmöjligheter 

som lagts ut på 13 % av webbplatserna. Företagen kan alltså möjligtvis ha mer 

konfidentiell information eller specifika tjänster som är till nytta för samarbetet mellan 

de olika företagen på till exempel ett extranet. Dessa är, så som i fallet med företagets 

anställda, stängda system som företagens samarbetspartners känner till att existerar 

och till vilka de har de behövliga uppgifterna för att logga in i. Av denna orsak behöver 

inte företagen beskriva till vem inloggningsmöjligheterna uttryckligen är riktade, vilket 

vidare gör det omöjligt att veta vad som döljer sig bakom de stängda sektionerna. 

Lokala samhällen: Förutom den redan presenterade intressentgruppen av investerare 

och aktieägare, blev också de lokala samhällena förbisedda av de finländska små och 

medelstora företagen. Endast ett av företagen med en egen självständig webbplats 

innefattade en sektion på sin webbplats för en presentation av sitt samhälleliga ansvar. 

Jämfört med en undersökning gjord av Dincer och Dincer (2010) som specifikt 

utforskat kommunikationen genom webbplatser av det samhälleliga ansvaret bland 
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turkiska små och medelstora företag är denna avhandlings resultat något av en 

överraskning. Fastän det i den ovannämnda undersökningen ansågs att de turkiska 

små och medelstora företagen var dåliga på att innefatta innehåll om sitt samhälleliga 

ansvar hade ändå 27, 6 % jämfört med de finländska motsvarigheterna på 0,7 % av 

företagen en sektion dedikerad till detta ämne. När det gäller undersökningar 

beträffande stora företag (till exempel Capriotti och Moreno, 2007; Kim et al., 2010) 

skiljer sig denna avhandlings resultat ännu mer från de tidigare resultaten. Dock skall 

man, som tidigare även nämnts, vara väldigt försiktig med att jämföra de stora 

börsbolagen med de små och medelstora privata aktiebolagen. 

5.1.1.2. De sekundära sociala intressentgrupperna 

Gemenskaper runt företaget: De olika sociala gemenskaperna som bildats runt 

företaget stiger till den andra mest prioriterade intressentgruppen bland de finländska 

små och medelstora företagen i undersökningen med en andel på 30,8 % av 

webbplatserna. Detta fenomen har inte utforskats så mycket i undersökningar 

beträffande företagens kommunikation med olika intressenter och knappt alls 

beträffande små och medelstora företag. En orsak till detta är självfallet att konceptet 

webb 2.0 som är grunden för de olika sociala nätverkstjänsterna är ett relativt nytt 

fenomen och att fenomenet studerats oftare i undersökningar inom området för 

interaktivitet än i undersökningar om intressentkommunikation genom företagens 

webbplatser. Med andra ord finns det väldigt få referenspunkter inom forskningen till 

denna intressentgrupp men klart är att dessa sociala gemenskaper är något företagen 

åtminstone i någon grad satsar på i dag.  

Det är snarare överraskande att företagen inte använder sig i större skala av dessa 

sociala nätverkstjänster på sina webbplatser då de ofta står gratis till företagens 

förfogande, har en färdig användarbas med miljontals människor runtom i världen och 

dessutom ger möjlighet att med hjälp av lättinstallerade instickningsprogram låta 

företagens intressenter hjälpa till med att skapa innehåll på företagens webbplatser. 

Det fanns även gemenskaper företagen hade skapat utan tredjepartens sociala 

nätverkstjänster. Dessa gemenskaper verkade involvera sina medlemmar i större grad 

även utanför den virtuella världen. Som exempel kan ges ett företag som kallade sin 

gemenskap till företagets familj och till vilken företaget ofta ordnade verksamhet där 

även medlemmarnas egna familjer kunde delta. Dock behöver inte gemenskaperna i de 

 



 79 

sociala nätverkstjänsterna endast begränsa sig till den virtuella världen utan företagen 

kan även via dessa tjänster ordna evenemang i den reella världen. 

Då möjliga samband undersöktes upptäcktes ett mellanstarkt samband med att 

prioritera sina gemenskaper och att lägga ut en så kallad bildkarusell på 

webbplatsernas förstasidor. En orsak till detta kan ju vara, ifall företagen anser att en 

bildkarusell är något tekniskt fint och modernt, att många av de företag som även 

önskade ge en bild av sig själv av att vara à jour och modern, även mer sannolikt 

inkluderade dessa tekniskt mer invecklade inslag så som till exempel bildkaruseller och 

sociala nätverkstjänster. Andra signifikanta men svagare samband som även stödjer 

denna tanke kunde upptäckas mellan att publicera innehåll till gemenskaperna och att 

ha sökfunktioner, nyheter och pressmeddelanden samt inloggningsmöjligheter på 

webbplatsernas förstasidor. Detta är ett intressant fenomen som man även borde 

forska vidare i. 

Median: Ungefär en tiondel av de små och medelstora företagen i undersökningen 

innefattade innehåll uttryckligen till median på sina webbplatsers förstasida. Det 

handlade oftast om länkar på förstasidan till egna sektioner med information och 

nedladdningsbart material för median. Nästan hälften av företagen hade även 

publicerat nyheter och pressmeddelanden på sina webbplatser vilket naturligt också 

kan ses som något median har nytta av. Då det gäller större företag är speciellt 

nyheterna och pressmeddelandena säkerligen i större grad riktade till just median. 

Beträffande de små och medelstora företagen i denna undersökning kunde man dock 

upptäcka att nyhetsämnena var väldigt brokiga och riktade till många andra 

intressentgrupper än bara median. Det visade sig dock att det fanns ett svagt signifikant 

samband med att rikta innehåll uttryckligen till median och att innefatta nyheter och 

pressmeddelanden på företagens webbplatser. Andra signifikanta samband som också 

kunde upptäckas var att företag med innehåll riktat till median även tenderade att 

lägga ut en bildkarusell och en sökfunktion på sina webbplatsers förstasidor. Övriga 

teman som i litteraturen ansetts vara till nytta för median och som även de små och 

medelstora företagen i denna undersökning lade ut på sina webbplatser var 

företagsbeskrivningar med en andel på 84 % av webbplatserna samt personallistor på 

kontakter i företaget med en andel av 10 % av webbplatserna. 
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5.1.1.3. De icke sociala intressentgrupperna 

Miljön och till den förknippade organisationer och aktivister: De enda icke sociala 

intressentgrupper som de finländska små och medelstora företagen i denna 

undersökning riktade sig till på sina förstasidor, med en andel av 8,6 % av 

webbplatserna, var själva miljön samt organisationer, aktivister och andra av miljön 

intresserade individer. Informationen handlade oftast om hur företaget tagit miljön i 

beaktande i sin verksamhet och på det viset visat ett miljöansvar. Ibland hade företagen 

även slagit ihop redogörelser om sitt miljöansvar med beskrivningar samt bevis på den 

höga kvaliteten på företagets verksamhet. Detta kunde även noteras som ett signifikant 

samband mellan att lägga ut dessa två teman på företagens webbplatsers förstasidor. 

5.1.2. Webbplatserna som relationsbyggande verktyg 

Som i referensramen redan konstaterades är interaktiviteten en av de viktigaste 

egenskaperna med webbplatserna och är något unikt jämfört med de andra 

kommunikationsverktygen företagen har till sitt förfogande. Speciellt den så kallade 

mänskliga interaktiviteten, som till skillnad från den motsatta medieinteraktiviteten, 

tillåter företagets intressenter att både ge feedback och föra dialoger med företagets 

representanter eller andra besökare på företagens webbplatser, är något företagen 

kunde ha stor nytta av då de vill bygga och upprätthålla goda relationer med sina 

intressenter. Då möjligheterna att använda mänskligt interaktiva inslag på sina 

webbplatser i dag är både många, enkla och väldigt kostnadseffektiva, skulle man 

logiskt sett tycka att speciellt de små och medelstora företagen som ofta kämpar med 

knappa resurser, skulle vara de första att fylla sina webbplatser med dessa 

relationsbyggande inslag. 

Dock visade det sig att över hälften av de finländska små och medelstora företagen i 

denna undersökning inte använde sig av ett enda inslag som skulle ha gett företagets 

intressenter möjlighet till feedback eller dialog med företaget. Majoriteten av de företag 

som använde sig av dylika inslag utnyttjade endast ett av de 15 olika relationsbyggande 

inslagen som undersöktes i denna avhandling. 95 % av företagen i undersökningen 

hade högst fyra av de 15 tillgängliga inslagen. Med andra ord verkar det som om de 

finska små och medelstora företagen inte värderar väldigt högt de möjligheter dessa 

feedback- och webb 2.0-inslag kunde erbjuda dem. Detta kan kännas väldigt konstigt 

då det troligtvis ofta är professionella webbkonstruktörer som bygger upp 

webbplatserna på beställning av de små och medelstora företagen. Man skulle kunna 
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anta att dessa professionella webbkonstruktörer känner till alla de möjligheter som 

finns tillgängliga för företagen och därmed skulle råda sina klienter att även använda 

sig av dem. En annan möjlighet är att då de små och medelstora företagen vanligtvis 

inte har så väldigt mycket resurser att dela på, offrar de först webbplatsens 

relationsbyggande och -upprätthållande inslag som skulle kräva ett aktivt följande och 

uppdaterande av webbplatsen. Om inte företagsledarna i de små och medelstora 

företagen ännu insett den betydande nytta dessa mänskligt interaktiva webbplatsinslag 

kan ge företaget, är det lätt för dem att offra dessa funktioner till fördel för mer direkta 

och konkreta aktiviteter i företagets verksamhet. 

De företag som använde sig av mänskligt interaktiva inslag verkade dock göra detta 

med målet att verkligen skapa någon grad av kontakt eller dialog med sina 

webbplatsbesökare, då de mest använda inslagen helt klart var menade för 

tvåvägskommunikation. Till exempel var de fyra mest använda mänskligt interaktiva 

inslagen Facebook, feedbackformulär, Twitter och formulär för kontaktbegäran. Alla 

dessa fyra inslag är mer eller mindre inslag tänkta för kommunikation i två riktningar. 

En annan sak är sedan om de verkligen skapar och befrämjar relationer mellan 

företaget och deras intressenter, då detta även beror på hur lyhörda företagen i själva 

verket är. Med andra ord räcker det inte med att endast ge möjligheter till feedback och 

dialog på företagens webbplatser, utan företagen måste också aktivt ge respons och 

vara med i diskussionerna om företagen verkligen vill skapa goda relationer med sina 

intressenter. 

5.1.3. Användningen av olika språk bland företagen i undersökningen 

Denna avhandling undersökte även i vilken omfattning de små och medelstora 

företagen använde sig av olika språkalternativ då de publicerade sina webbplatser. Som 

diskuterats i referensramen har de små och medelstora företagen stora möjligheter att i 

dag nå en världsomfattande publik genom sina webbplatser, men att detta även skapar 

utmaningar för dessa företag som ofta kämpar med knappa resurser. I denna 

undersökning antyder resultaten att utmaningarna verkar kännas större för de 

finländska små och medelstora företagen än möjligheterna, då majoriteten av de 

undersökta företagen använde sig endast av ett enda språk på sina webbplatser. Vidare 

visade det sig att de små och medelstora företagen som publicerade sina webbplatser på 

alternativa språk oftast gjorde detta på endast ett annat språk. Det huvudsakliga 

språket för de finska små och medelstora företagen var av naturliga skäl det finska 
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språket och i enlighet med vad som diskuterades i avhandlingens referensram var 

engelskan ett klart andra språk eller med andra ord ett så kallat ”lingua franca” även 

bland de små och medelstora företagen i denna undersökning. Inte så överraskande 

gällde detta speciellt de internationella företagen men även i viss mån de nationella 

företagen. Den internationella aspekten beträffande språkanvändningen diskuteras 

vidare i avsnitt 5.1.5. där en diskussion om skillnaderna mellan de olika typerna av de 

små och medelstora företagen i undersökningen förs mer detaljerat. 

De övriga språken användes mycket sparsamt bland de finländska små och medelstora 

företagen i undersökningen. Svenska och ryska fanns på 14 % respektive 10 % av 

företagens webbplatser, vilka med andra ord, var de näst mest använda språken efter 

finskan och engelskan. Beträffande språkfrågan undersöktes även om man skulle 

kunna upptäcka några skillnader i språkanvändningen mellan de olika delarna av 

Finland företagen hade sin hemvist i. Inga signifikanta skillnader kunde dock 

upptäckas i språkanvändningen mellan de olika delarna av Finland, vilket kan kännas 

en aning överraskande, då Sverige och Ryssland befinner sig på varsin sida av landet 

och då majoriteten av de svenskspråkiga i Finland är bosatta längs den finska kusten. 

Dessa fakta gällande de olika språkliga grupperna är något man rimligen kunde anta att 

skulle inverka på språkanvändningen bland företagen i de olika delarna av landet. I 

motsatts till detta verkar företagen i Västra, Östra/Norra samt Södra delarna av 

Finland alla använda dessa språk i samma proportioner. Allt som allt kunde 20 olika 

språkversioner upptäckas bland de små och medelstora företagens webbplatser. 

Förutom finska, engelska, svenska och ryska kunde vart och ett av språken dock räknas 

på en hand. Orsaken till den sparsamma användningen av olika språk bland de små och 

medelstora företagen kan möjligen bero på resursbrist av både språkkunniga 

översättare och tekniska problem, som olika språkversioner av en webbplats skapar. 

För att kunna översätta företagets webbplats och dessutom hålla de översatta 

språkversionerna à jour, krävs ansenligt mer resurser av företaget per språk, som läggs 

till. Dock om de språkkunniga redan aktivt jobbar på företaget med andra uppgifter, 

kan resursanvändningen säkerligen fås mer acceptabel. Företagen borde dock inse och 

räkna med vilka fördelar de olika språken på webbplatserna kan ge och göra noga 

genomtänkta beslut om vilka språk det lönar sig att satsa på. Enligt denna avhandlings 

resultat verkar det dock som om de små och medelstora företagen i Finland anser att 

det räcker med att lägga upp webbplatsen även på engelska, om man verkligen skall ha 

en alternativ språkversion. Detta kan självfallet fungera i de verksamhetsregioner där 

företagets intressenter verkligen förstår det engelska språket. Fastän engelskan är ett så 
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kallat internationellt språk är det farligt att anta att språket förstås överallt på ett 

problemfritt sätt. 

5.1.4. De använda kommunikationsstrategierna 

För att komma underfund med vilka möjliga kommunikationsstrategier de finländska 

små och medelstora företagen i denna undersökning nyttjade, användes 

undersökningarna gjorda av Sharp (2001), García-Borbolla et al. (2005) samt Escobar-

Rodríguez och Carvajal-Trujillo (2013) som stöd i identifieringsarbetet. Det verkar 

åtminstone ganska klart att då de finländska små och medelstora företagen skapar sina 

webbplatser är kunden den överlägset viktigaste intressentgruppen för dem. Dock kan 

man fråga sig, hur strategiskt det bakomliggande tänkandet i planeringen av dessa 

webbplatser sedan egentligen är. I de två förstnämnda undersökningarna nämns en 

mer icke strategisk intressentkommunikation, där företagen skapar webbplatser endast 

för att det hör till att man skall ha en sådan och inte för att nå specifika 

intressentgrupper. Många av de företag som analyserades i denna undersökning 

verkade höra till denna grupp, då de på basis av sina webbplatser, inte verkade ha 

någon egentlig vision eller klarare ändamål med publicerandet. Dessa företag använde 

sig endast av standardiserade webbplatsformer i likhet med de flesta andra företag och 

innefattade enbart statiskt innehåll på förstasidorna som gav en mycket allmän 

beskrivning av företaget och/eller dess produkter och tjänster. 

Bland de företag däremot som verkade använda sig av en mer planerad och strategisk 

kommunikation med sina intressenter genom sina webbplatser, kunde man särskilja 

tre olika kommunikationsstrategier. Webbplatserna delades här in i så kallade 

försäljningsinriktade webbplatser, informativa webbplatser och relationsbefrämjande 

webbplatser. Med de försäljningsinriktade webbplatserna riktade sig företagen endast 

till kunderna, så som även de icke strategiska webbplatserna oftast gjorde, men till 

skillnad från dem, gav de försäljningsinriktade företagen förutom den allmänna 

statiska informationen, även interaktiva möjligheter för kunderna att handla eller logga 

in på webbplatserna. De företag som använde sig av de informativa eller 

relationsbefrämjande kommunikationsstrategierna hade gemensamt åtminstone 

egenskapen att prioritera flera än en intressentgrupp samtidigt på webbplatsernas 

förstasidor. Skillnaden mellan dessa två senare nämnda kommunikationsstrategier var 

att då de informativa webbplatserna endast gav statisk information till olika 

intressentgrupper hade de relationsbefrämjande företagen dessutom genom interaktiva 
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inslag på sina webbplatser, möjliggjort feedback och dialog mellan företaget och dess 

intressenter. Företag som inkluderat innehåll endast till kunder på sina förstasidor men 

även inkorporerat e-handelsfunktioner eller inloggningsmöjligheter bestod av ungefär 

16 % av företagen och företag som prioriterade fler än en intressentgrupp på sina 

webbplatsers förstasidor bestod av ungefär 54 % av företagen. Alla dessa företag kan 

enligt ovanstående definition anses ha mer strategiskt tänkande i sin kommunikation 

genom sina webbplatser, än de företag som endast sätter ut allmänna 

företagsbeskrivningar och/eller produkt- och tjänstebeskrivningar utan några som 

helst relationsbyggande inslag. 

De företag som hade en informativ webbplatsnärvaro kunde alltså identifieras genom 

att dessa företag hade inkorporerat ett mer omfattande innehåll än de icke strategiska 

och de försäljningsinriktade företagen, vilket de dessutom kategoriserat och tydligt 

riktat till olika intressentgrupper. Som ovan nämndes är skillnaden mellan denna 

strategi och den relationsbefrämjande kommunikationsstrategin att de informativa 

webbplatserna saknar relationsbyggande mänskligt interaktiva inslag och därmed 

fungerar endast som verktyg för spridning av information. Den 

kommunikationsstrategi där företagen bäst nyttjar möjligheterna webbplatserna kan ge 

företagen i kommunikationen med sina intressenter, kan därmed anses vara den 

relationsbefrämjande kommunikationsstrategin. Här publicerar företagen innehåll till 

flera olika intressentgrupper samtidigt, som de även utnyttjar de tillgängliga 

relationsbyggande mänskligt interaktiva inslagen till att kommunicera med 

intressenterna genom sina webbplatser. Kanske som en liten överraskning kan 

konstateras att den mest använda kommunikationsstrategin bland de små och 

medelstora företagen i denna undersökning, visade sig vara just denna 

relationsbefrämjande strategi. Lite över en tredjedel, eller 36 %, av företagen utnyttjade 

åtminstone i någon mån alla de undersökta fördelarna webbplatserna kan ge företagen 

i företagens kommunikation med sina intressenter. Man kan kanske inte påstå att 

resultatet är väldigt bra, men åtminstone ett uppmuntrande sådant, då man tar i 

beaktande storleken på företagen. De flesta andra webbplatser med en andel på 30 % 

verkade inte vara skapade med någon desto större kommunikationsstrategi i tankarna. 

Företagen i undersökningen som använde sina webbplatser endast som ett verktyg för 

informationsspridning, men ändå utnyttjade möjligheten att göra detta till flera 

intressentgrupper samtidigt, fanns med en andel av 18 %. Då detta är en explorativ 

undersökning och det därmed är svårt att jämföra med annan forskning vore det 

väldigt intressant och viktigt att fortsätta undersöka detta fenomen och utforska om de 
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relationsbefrämjande webbplatserna är en växande trend och därmed något de små och 

medelstora företagen småningom har börjat inse att är en lönande strategi att använda 

sig av. 

5.1.5. Samband mellan webbplatsanvändningen och företagsattributen 

5.1.5.1. Skillnader mellan de nationella och de internationella företagen 

Av alla de testade företagsattributen verkar det vara internationaliseringsgraden som 

påverkar mest de små och medelstora företagens användning av webbplatser som 

kommunikations- och relationsbyggande verktyg. Beträffande samtliga 

forskningsfrågor indikerade de utförda statistiska testerna signifikanta skillnader 

mellan de nationella och de internationella företagen. Även då det gällde 

effektstorlekarna var det allt som oftast internationaliseringsgraden som visade de 

starkaste sambanden i de statistiska testerna. Fastän denna explorativa avhandling inte 

direkt kan jämföras med någon annan undersökning inom området följer ändå 

resultaten ganska långt den allmänna uppfattningen bland forskare om att 

internationella företag är aktivare med att utnyttja de möjligheter webbplatsen som 

kommunikationskanal med olika intressenter kan ge dem. 

Avhandlingens resultat indikerade med andra ord att de internationella små och 

medelstora företagen prioriterade signifikant flera intressentgrupper, inkorporerade 

signifikant flera interaktiva inslag och använde sig av signifikant flera språk på sina 

webbplatser än de nationella motsvarigheterna. I enlighet med detta visade det sig även 

att de internationella företagen signifikant oftare än de nationella företagen använde 

sig av antingen den informativa eller den relationsbefrämjande 

kommunikationsstrategin i implementerandet av sina webbplatser framom att 

publicera webbplatserna utan någon egentlig vision eller strategi. Detta tyder på att de 

internationella små och medelstora företagen i Finland tenderar att satsa mer resurser 

på att konstruera och upprätthålla sina webbplatser för kommunikation och 

relationsbyggande ändamål med sina intressenter än de nationella motsvarigheterna. 

Detta kan bero på att företag som utvidgar sig utanför den mer bekanta inhemska 

marknaden, även är tvungna att under internationaliseringsprocessen skaffa sig nya 

relationer och kontakter, som kan hjälpa företaget att befästa sig på de nya 

marknaderna. Denna tanke förstärks av det faktum att de internationella små och 

medelstora företagen i denna undersökning riktade sig signifikant oftare till nuvarande 
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och potentiella samarbetspartners samt till potentiella nya anställda än de nationella 

företagen. Denna tanke stöds av resultat från tidigare undersökningar (till exempel 

Moen et al. 2004; Nieto och Fernández, 2006) som visar hur mindre företag som vill 

utvidga sig internationellt också ser webbplatsens roll som väldigt viktig i denna 

internationaliseringsprocess. För att klara sig bättre på de internationella marknaderna 

ansågs webbplatserna bland de undersökta företagen i de ovannämnda undersökningar 

vara speciellt viktiga verktyg för att hitta samarbetspartners och bygga och upprätthålla 

relationer.  

Likaså publicerade de internationella företagen i denna undersökning sina webbplatser 

signifikant oftare på det många gånger inom affärsvärlden använda internationella 

”lingua franca”-språket engelskan samtidigt som de signifikant mer sällan använde sig 

av det inhemska språket finska än de nationella företagen. Kanske som en liten 

överraskning blev dock resultatet som visade att grannspråken svenska och ryska 

användes i en betydligt mindre utsträckning än till exempel engelska och dessutom inte 

signifikant oftare av de internationella företagen åtminstone på en 1 % signifikansnivå 

än de nationella motsvarigheterna. Då både Sverige och Ryssland är viktiga marknader 

för de finländska företagen och då det dessutom bor stora minoriteter från bägge 

språkgrupperna inom landet som lätt skulle kunna arbeta med att översätta företagens 

webbplatser, skulle man också kunna anta att dessa språk skulle vara flitigare i 

användning av de internationellt inriktade små och medelstora företagen i Finland. 

5.1.5.2. Skillnader mellan de små och de medelstora företagen 

Storleken på företagen verkar i viss mån även påverka de finländska små och 

medelstora företagens webbplatsanvändning men dock inte närapå i samma 

omfattning som företagens internationaliseringsgrad. Jämfört med de små företagen 

använde sig de medelstora företagen signifikant oftare av både den informativa och den 

relationsbefrämjande kommunikationsstrategin i skapandet av sina webbplatser, än 

ingen synlig strategi alls. Över en tredjedel, eller 35 %, av de små företagen, verkade 

inte ha någon klar vision eller strategi, då de publicerade sina webbplatser, utan kan 

tänkas ha skaffat sina webbplatser endast för att publicera sina kontaktuppgifter, 

kanske någon allmän marknadsföringsinformation och för att det hör till att dagens 

företag har en närvaro på webben. Dock använde nästan en lika stor del av de små 

företagen, eller 34 %, även den relationsbefrämjande strategin i sin kommunikation 

genom sina webbplatser. Av de medelstora företagen använde ungefär 43 % samma 

 



 87 

kommunikationsstrategi. Då endast webbplatsernas förstasidor undersöktes indikerar 

detta resultat att klart under hälften av de små och medelstora företagen i Finland vill 

visa utåt att de gärna önskar ha goda relationer med sina intressenter genom 

innefattande av de gratis och lättillgängliga interaktiva och relationsbefrämjande 

inslagen. Dock måste påpekas att nästan 96 % av alla de undersökta företagen hade lagt 

ut allmänna kontaktuppgifter eller länkar till uppgifterna på sina webbplatsers 

förstasidor, vilket kan tolkas som att företagen ofta ser sina webbplatser som virtuella 

visitkort och åtminstone uppmuntrar intressenter att med medel utanför webbplatsen 

ta kontakt med företaget. 

Andra signifikanta skillnader mellan de små och de medelstora företagen kunde 

upptäckas i antalet intressenter företagen prioriterade och antalet språk företagen 

publicerade sina webbplatser på. Med andra ord tenderar de större företagen att 

publicera innehåll till flera intressentgrupper samtidigt på sina webbplatsers 

förstasidor än de mindre företagen. Likaså tenderar de att publicera sina webbplatser 

på flera språk än sina mindre motsvarigheter. Dock måste påpekas att effekterna, 

speciellt beträffande språkalternativen, var svaga. Andra signifikanta skillnader mellan 

de små och medelstora företagen kunde inte upptäckas fastän storleken på företagen 

ofta i litteraturen ansetts påverka anskaffandet av webbplatser samt deras användning 

som kommunikationsverktyg. Detta kan naturligtvis även bero på att skillnaderna på 

storleken mellan de små och de medelstora företagen i denna undersökning egentligen 

inte är så väldigt stora som till exempel i andra undersökningar inom området. 

5.1.5.3. Skillnader mellan de framgångsrika och de icke framgångsrika företagen 

Den enda signifikanta skillnaden som kunde upptäckas mellan företagen som antingen 

befann sig eller saknades på Kauppalehtis framgångslista, var om dessa företag överlag 

skaffat sig en egen självständig webbplats. Här räknades alltså endast sådana 

webbplatser som var specifikt gjorda för de undersökta företagen och till exempel de 

företag som använde sig av sina moderföretags eller stora kedjors webbplatser togs inte 

med i analysarbetet. Varför inte några andra signifikanta skillnader mellan de 

framgångsrika och de icke framgångsrika företagen kunde upptäckas kan bero 

åtminstone på två olika orsaker. För det första kan man diskutera hur pålitligt 

Kauppalehtis framgångslista skiljer mellan de verkligen framgångsrika företagen, 

speciellt i det långa loppet, från de mindre framgångsrika företagen och därmed borde 

kanske ett annat mätinstrument användas i den fortsatta forskningen. En annan orsak 
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kan såklart vara att det inte egentligen finns så stora skillnader mellan de 

framgångsrika och de mindre framgångsrika företagens webbplatsanvändning. Denna 

tanke skulle åtminstone stödjas av en undersökning gjord av Saunders (1999) där 

sambandet mellan företagets externa kommunikation och organisationens effektivitet 

undersöktes. Enligt undersökningen var de mer framgångsrika företagen signifikant 

bättre än deras motsvarigheter på tre av de fyra undersökta punkterna men då det 

gällde den fjärde punkten, företagens webbplatsanvändning, kunde inga signifikanta 

skillnader upptäckas. Undersökningen i fråga kan dock inte direkt jämföras med denna 

avhandling då den undersökte stora företag och då den börjar bli väldigt gammal inom 

området. Dock ger dessa båda resultat en tankeställare om varför det inte kan 

upptäckas signifikanta skillnader mellan de framgångsrika och de mindre 

framgångsrika företagen. Tyvärr verkar det som om de små och medelstora företagen 

överlag i Finland, oberoende av framgång eller inte, anser att deras webbplatser som 

kommunikations- och speciellt relationsbyggande verktyg inte är närapå så 

betydelsefulla som forskningen inom området ger intryck av. 

5.1.5.4. Företagens språkanvändning enligt hemvist 

Beträffande de finländska små och medelstora företagens språkanvändning på sina 

webbplatser, testades även om företagens hemvist möjligen skulle ha påverkat vilka 

språk som webbplatserna publicerades på. Man kunde rimligtvis anta att till exempel 

språken som används i våra grannländer, som Finland dessutom för aktivt handel med, 

skulle ha påverkat språkanvändningen bland företagen i regionerna nära dessa länder. 

Då det dessutom finns en stor minoritetsgrupp av svenskspråkiga längs med den finska 

kusten samt relativt stora folkgrupper av ryska och estniska medborgare i andra delar 

av landet kunde man vidare anta att dessa språk skulle användas någorlunda flitigt av 

de små och medelstora företagen i undersökningen. Dock kunde inga signifikanta 

skillnader upptäckas i språkanvändningen mellan företagen med hemvist i de olika 

delarna av Finland. Då det som ovan beskrivits säkerligen finns arbetskraft som kan 

översätta och upprätthålla företagens webbplatser på åtminstone svenska, ryska och 

estniska kan man ta det svaga resultatet som något överraskande, speciellt då tidigare 

undersökningar visat hur viktigt det är att webbplatsbesökare får läsa dem på sitt eget 

eller på åtminstone ett tillräckligt förståeligt språk. Så som tidigare konstaterats anser 

säkert många av de små och medelstora företagen i Finland att det räcker med det 

engelska språket men detta kan även vara en farlig väg att ta speciellt beträffande de 

existerande språkgrupperna i dessa företags viktigaste marknadsområden. 
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5.2. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

Effekten av goda intressentrelationer på olika organisationers framgång, har 

åtminstone inom den akademiska världen, blivit allmänt erkänt. Enligt teorin om 

intressenter bör företagen både uppmärksamma och ge möjlighet till dialog med sina 

intressenter om de verkligen önskar skapa förtroendefulla relationer med dessa. I dag 

ger speciellt internet och de där tillhörande webbplatserna väldiga möjligheter till 

kommunikation och relationsbyggande aktiviteter samtidigt med ett flertal olika 

intressentgrupper på både ett kostnadseffektivt sätt och i en världsomfattande skala. 

Speciellt de små och medelstora företagen i länder som Finland, med små inhemska 

marknader, kan antas ha största nyttan av en effektiv intressentkommunikation genom 

webbplatser. Syftet med denna avhandling var att utforska i vilken omfattning de små 

och medelstora finländska företagen verkligen använder sig av dessa möjligheter. De 

viktigaste empiriska resultaten och svaren på de fem forskningsfrågorna denna 

avhandling ämnade granska sammanfattas i punkterna nedan: 

• Av alla de undersökta små och medelstora företagen hade endast 74 % egna 

självständiga signaturwebbplatser för kommunikation med sina intressenter. De 

mer framgångsrika företagen hade signifikant oftare implementerat en egen 

webbplats jämfört med de mindre framgångsrika företagen. 

• Den absolut mest prioriterade intressentgruppen bland företagen i undersökningen 

var kunderna (94 %), varefter med betydligt mindre andelar följde gemenskaperna 

runt företagen (31 %), de potentiella anställda (27 %), median (10 %), 

miljöorganisationer och –aktivister (9 %) samt samarbetspartners (7 %). De 

anställda och det lokala samhället prioriterades så gott som inte alls och inget av 

företagen riktade något innehåll till investerare och aktieägare. 

• Till och med 41 % av undersökningens företag riktade innehåll endast till högst en 

intressentgrupp och 82 % till högst två intressentgrupper. De internationella och de 

medelstora företagen riktade sig signifikant till flera intressentgrupper än de 

nationella och de små företagen. 

• Det vanligaste mer allmänt riktade innehållet på företagens webbplatser var 

allmänna kontaktuppgifter (96 %), företagsbeskrivningar (84 %), nyheter och 

pressmeddelanden (49 %), innehållskaruseller (43 %) och kvalitetsbeskrivningar 

(34 %). 
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• Över hälften av undersökningens företag innefattade inga som helst interaktiva 

relationsbyggande inslag på sina webbplatser. I medeltal lade företagen ut endast 

ett relationsbyggande inslag och inga signifikanta skillnader kunde upptäckas i 

graden av interaktivitet på de olika företagsgruppernas webbplatser. De mest 

använda mänskligt interaktiva inslagen var Facebook (27 %), feedbackformulär (14 

%), Twitter (13 %) och möjligheten till kontaktbegäran (10 %). 

• Långt över hälften av företagen i undersökningen (59 %) publicerade sina 

webbplatser på endast ett språk och en fjärdedel av företagen (25 %) på endast två 

språk. De vanligaste språken var finska (92 %), engelska (39 %), svenska (14 %) och 

ryska (10 %). Signifikanta skillnader i antalet använda språk kunde upptäckas till 

fördel för de internationella jämfört med de nationella företagen samt med en 

mindre effekt till fördel för de medelstora företagen jämfört med de små företagen. 

Beträffande användningen av det svenska språket kunde inga signifikanta 

skillnader upptäckas bland företagsattributen storlek, framgång, 

internationaliseringsgrad eller hemvist. 

• De mest använda kommunikationsstrategierna på företagens webbplatser bland de 

små och de nationella företagen var antingen ingen strategi överlag eller en 

relationsbefrämjande strategi. Bland de internationella och de medelstora företagen 

var de motsvarande strategierna antingen en relationsbefrämjande strategi eller en 

informativ strategi. Signifikanta skillnader kunde upptäckas i användningen av 

dessa kommunikationsstrategier till fördel för de internationella företagen jämfört 

med de nationella företagen samt till fördel för de medelstora företagen jämfört 

med de små företagen. 

5.2.1. Svaret på undersökningens övergripande syfte 

Härnäst skall ett försök göras att på basis av de empiriska resultaten besvara 

avhandlingens övergripande syfte om ”hur små och medelstora företag i Finland 

använder webbplatser som verktyg för kommunikation och relationshantering med 

intressenter och om det finns samband mellan webbplatsanvändningen och företagens 

storlek, framgång eller internationaliseringsgrad”. Resultaten från denna undersökning 

verkar tyda på att de små och medelstora företagen i Finland väldigt dåligt nyttjar de 

möjligheter till kommunikation och relationshantering internet och webbplatser skulle 

kunna ge dem. Detta är förvånande då det enligt forskningslitteraturen borde vara 

speciellt dessa företag som skulle ha största nyttan av att använda dessa 
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kostnadseffektiva och någorlunda enkla kommunikationsverktyg. Ännu mer 

förvånansvärt är att så många av företagen överhuvudtaget inte ens har en egen 

självständig webbplats som de kunde kommunicera med. De som sedan har en, verkar 

tyvärr lägga upp webbplatsen utan någon större bakomliggande strategi eller vision av 

webbplatsens syfte. Det finns dock många företag bland de små och medelstora 

företagen i Finland som strategiskt tycks använda sina webbplatser i en högre grad, 

men väldigt få gör detta ens nära den fulla potential webbplatserna skulle ge en 

möjlighet till. De företag som riktar sig till flera intressentgrupper samtidigt, ger en 

möjlighet till dialog och feedback och dessutom på mer än ett språk, tenderar göra 

detta med minsta möjliga marginal. Denna undersöknings resultat indikerar nämligen 

att majoriteten av de finländska små och medelstora företag som till exempel 

prioriterar flera än en intressentgrupp gör detta med endast en annan intressentgrupp. 

Vidare verkar de företag som utnyttjar de relationsbyggande möjligheterna göra detta 

genom att endast innefatta ett enda relationsbyggande inslag. Slutligen publicerar de 

företag som har alternativa språkversioner av sina webbplatser allt som oftast dessa på 

högst ett annat språk, vilket dessutom nästan alltid är på det allmänna 

kompromisspråket engelska. 

Den företagsspecifika faktorn som tenderar inverka mest på de små och medelstora 

företagens utnyttjande av de möjligheter webbplatserna kan ge dem, är företagets 

internationaliseringsgrad. Jämfört med de nationella företagen tycks de internationella 

företagen prioritera signifikant flera intressenter, implementera i en signifikant större 

skala informativa och relationsbefrämjande kommunikationsstrategier samt använder 

sig i en signifikant större skala av olika språkversioner på sina webbplatser. 

Förklaringen till detta kan hittas inom forskningen om internationella företags 

kommunikation och om små och medelstora företags internationaliseringsprocesser. 

Den allmänna uppfattningen är ganska långt att internationella företag är aktivare i 

användandet av företagens webbplatser till kommunikation. Speciellt de små och 

medelstora företagen som försöker utvidga sin verksamhet internationellt ser 

webbplatsen som ett viktigt verktyg för att bygga och upprätthålla relationer i deras 

internationaliseringsprocess. Denna undersökning förstärker denna tanke genom att 

visa att detta troligtvis även gäller de små och medelstora företagen i Finland. Även 

storleken verkar i viss mån påverka användningen av företagens webbplatser. De 

medelstora företagen tenderar att prioritera ett större antal intressenter och använda 

sig oftare av den informativa eller den relationsbefrämjande kommunikationsstrategin 

än de mindre företagen. Även här stödjer resultaten av denna undersökning den 
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tidigare forskningen inom området, genom att visa att storleken även inverkar på 

kommunikationen bland de finska små och medelstora företagen. Det som dock var 

mer överraskande var att framgångsvariabeln eller företagets hemvist i språkfrågan 

inte påverkade hur de finländska små och medelstora företagen använder sina 

webbplatser. Dock går även detta i enlighet med den allmänna slutsatsen som kan dras 

av denna avhandlings resultat om att finländska små och medelstora företag inte 

använder sina webbplatser till den fulla potential webbplatserna ger möjlighet till och 

att företagsledarna i dessa företag ännu inte insett den nytta webbplatsen och dess 

interaktiva karaktär kan ge företagen i deras kommunikation och byggande av 

relationer med sina intressenter. 

5.3. Implikationer för utvecklingen av intressentteorin 

Som tidigare konstaterats så är intressentteorin ett relativt nytt tillägg i forskningen 

inom företagsledningsområdet (Mainardes et al., 2011) och att det finns ett behov av 

mer empirisk forskning speciellt med deskriptiva angreppssätt. En stor del av 

intressentteorin berör dessutom identifikationen av intressenter för att sedan kunna 

särskilja olika sätt företagen borde hantera dem. Därtill finns det ett klart samband 

med detta identifikationsarbete och definitionen av vad intressenter överhuvudtaget är.  

Då denna undersökning gjorts från de ovannämnda perspektiven kan även 

undersökningens resultat ses som ett vidare bidrag till forskningen och utvecklingen av 

intressentteorin. Mainardes et al. (2011) anser också att vidare forskning borde bland 

annat fokusera just på hur man drar gränser mellan de olika intressentgrupperna och 

på ledningens svårigheter att hantera det mångfald av målsättningar som finns, då det 

är praktiskt taget omöjligt att ge uppmärksamhet åt alla enskilda individer. Då det 

dessutom enligt Boesso och Kumar (2009) förefaller vara logiskt att desto viktigare en 

intressentgrupp är för ett företag, i desto högre grad kommer växelverkan och dialog 

mellan företaget och intressenterna ifråga att existera genom diverse 

kommunikationskanaler. 

Således kan denna undersöknings resultat bidra till utvecklingen av intressentteorin 

genom att utvidga kunskapen om vilka intressenter olika typer av organisationer 

identifierar att vara de viktigaste åtminstone genom den externa 

företagskommunikationen genom webbplatserna. Dessutom ger denna undersökning 

en ny och aktuell dimension till intressentteorin genom att även inkludera de nya 

kommunikationsteknologierna i forskningen om företagens relationshantering med 
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intressenter. Så som i referensramen kan läsas poängterar de flesta forskare inom 

intressentteorin vikten av att skapa relationer med sina intressenter även genom till 

exempel webbplatsen. Dock understöder denna undersöknings resultat den 

motsägelsefulla tanken som bland annat Friedman och Miles (2002) kommit med om 

att intressentteorins utveckling varit för idealistisk då den antytt att organisationer 

önskar att externa intressenter deltar i organisationernas beslut. Både Lefebvre (2007) 

och Waters och Leminski (2011) har också visat att åtminstone större företag inte vill ge 

kontrollen av sina webbplatser till externa intressenter. Enligt dem kan detta noteras 

genom att företagen till en så pass stor grad konstruerar sina webbplatser till verktyg 

för endast envägskommunikation. Dock måste man komma ihåg då det gäller mindre 

organisationer, så som de små och medelstora företagen i denna undersökning, att 

bristen av resurser som är så utmärkande för dessa organisationer även kan spela en 

stor roll i behovet av att inte öppna sina webbplatser för mycket till de externa 

intressentgrupperna. 

5.4. Implikationer för företagsledare i små och medelstora företag 

En stor orsak till att de små och medelstora företagen inte investerar så mycket av sina 

knappa resurser på sina webbplatser är att företagsledarna i dessa företag möjligtvis 

inte har erfarenhet eller kunskap om att kunna bedöma nyttan webbplatsen ger 

företaget. Det räcker inte med att företagen strategiskt konstruerar en webbplats med 

passande innehåll och struktur utan arbetet med webbplatsen måste även fortsätta 

efter att webbplatsen publicerats. Företagsledare och övriga ansvariga i de små och 

medelstora företagen måste lära sig att kontinuerligt bedöma och värdera webbplatsens 

framgång för att göra den relevant och därmed verkligen kostnadseffektiv. Ett ypperligt 

verktyg till detta är till exempel de olika interaktiva inslagen på webbplatsen som 

möjliggör feedback från besökarna. De bör vidare analysera sina svagheter i 

användandet av webbplatser som kommunikationsverktyg och vidta åtgärder därefter. 

Företagsledare i de små och medelstora företagen får inte glömma hur viktigt det är 

med kvalitetsrelaterade faktorer så som tillgång, innehåll och struktur på webbplatsen 

som är väldigt relevanta i dagens sociala kommunikativa miljö. Här måste till exempel 

den akademiska världen ge vägledning för ledarna i de små och medelstora företagen 

(Kriechbaumer och Christodoulidou, 2014), vilket hoppeligen även denna avhandling 

till en viss del kunnat göra. 
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Då både forskningen inom området av intressentkonceptet och området av 

företagskommunikation tydligt visar på vikten av goda relationer till alla de viktigaste 

intressenterna och att webbplatsen med dess interaktiva karaktär är ett ypperligt 

verktyg för just detta kan man verkligen förundra sig över att inte de små och 

medelstora företagen insett detta i större skala. Det tycks med andra ord finnas stora 

skillnader mellan uppfattningarna om vikten av intressentrelationer och en aktiv 

företagskommunikation mellan den akademiska världen och företagsledarna i de små 

och medelstora företagen i Finland. Frågan lyder då om företagsledarna i dessa små 

och medelstora företag i jämförelse med till exempel professionella inom pr-området 

och akademiker verkligen ännu inte insett hur viktigt det är för företaget att ha goda 

relationer med samtliga av sina nyckelintressenter eller om de ännu bara inte insett 

vilken potential till detta själva webbplatsen har? De finländska små och medelstora 

företagen måste med andra ord både inse vikten av att ha goda relationer till flera än en 

intressentgrupp och om de redan gör detta, lära sig att utnyttja sina webbplatser på ett 

effektivare sätt för detta ändamål. Först när de små och medelstora företagen verkligen 

lärt sig prioritera både samtliga av företagets nyckelintressenter och själva webbplatsen 

som ett kommunikationsverktyg kan dessa företag på riktigt konkurrera effektivt med 

de stora multinationella företagen. Vidare kommer de små och medelstora företagens 

verksamhet att förbättras och intressenterna kommer att få den information de önskar. 

5.5. Förslag till fortsatt forskning 

Ett intressant område för fortsatt forskning vore att fördjupa sig i orsakerna till varför 

de finska små och medelstora företagen använder sig så dåligt av vad internet och 

webbplatser kan tillföra företagskommunikationsfunktionen och de relationsbyggande 

aktiviteterna med sina intressenter. För att vidare fylla luckorna i forskningen kunde en 

intressant fråga vara vem det egentligen är som bestämmer om hurdant innehåll det 

skall finnas på de små och medelstora företagens webbplatser? Med en intervju- eller 

enkätundersökning kunde man ta reda på om det är ägarna, företagsledningen, 

utomstående webbkonstruktionsföretag eller andra nyckelpersoner i företagen som i 

sista hand ansvarar för själva webbplatsens innehåll. Man kunde även utforska vad 

dessa aktörers motiv är för de innehållsmässiga besluten och att prioritera vissa 

intressenter, interaktiva inslag eller språk över andra. 

Då man med stöd av denna undersöknings resultat tillsammans med avhandlingens 

referensram försiktigt kan anta att de små och medelstora företagen i Finland 
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möjligtvis endast är i begynnelsen av en ny trend att utnyttja webbplatsen som ett 

verktyg för kommunikation och relationshantering, vore det även intressant att med ett 

longitudinellt forskningssyfte utforska om denna växande trend verkligen existerar 

bland de små och medelstora företagen. Då dessutom alla de undersökta webbplatserna 

i denna avhandling finns sparade kunde detta material även användas till andra 

longitudinella undersökningar beträffande små och medelstora företags användning av 

webbplatser. Även jämförande undersökningar, där företag i specifika branscher eller i 

andra länder med ett kulturellt perspektiv står i fokus, skulle ge viktig information om 

hur och varför små och medelstora företag kommunicerar och bygger relationer med 

sina intressenter.  

Ett annat intressant område vore att utforska kommunikationen och 

relationsbyggandet genom företagens webbplatser från intressentperspektivet, eller 

med andra ord undersöka hur intressenterna själva ser på de små och medelstora 

företagens kommunikation och försök att bygga relationer med dem. Man kunde till 

exempel utforska om de olika intressentgrupperna är nöjda med det erbjudna 

informationsinnehållet, möjligheterna till feedback och dialog eller de olika 

språkalternativen som webbplatserna publiceras på. Dessutom kunde man undersöka 

förutom om företaget erbjuder möjlighet till feedback och dialog även hur lyhörda de 

sedan egentligen är till responsen av sina intressenter. Genom dessa frågor kunde man 

ta reda på hur viktiga och uppmärksammade företagens olika intressentgrupper 

verkligen känner sig och därmed tillsammans med resultaten från denna undersökning 

visa hur effektiva webbplatserna möjligen kan vara som verktyg för kommunikation 

och relationshantering. 
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APPENDIX 1 URVALSFÖRETAGEN ENLIGT NÄRINGSGREN 

 Frekvens % 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 1,0 

Utvinning av mineral 1 0,5 

Tillverkning 38 19,2 

Vattenförsörjning; 
avloppsrening, avfallshantering 
och sanering 

1 0,5 

Byggverksamhet 34 17,2 

Handel; reparation av 
motorfordon och motorcyklar 32 16,2 

Transport och magasinering 15 7,6 

Hotell- och 
restaurangverksamhet 5 2,5 

Informations- och 
kommunikationsverksamhet 11 5,6 

Finans- och 
försäkringsverksamhet 1 0,5 

Fastighetsverksamhet 3 1,5 

Verksamhet inom juridik, 
ekonomi, vetenskap och teknik 14 7,1 

Uthyrning, fastighetsservice, 
resetjänster och andra 
stödtjänster 

16 8,1 

Utbildning 3 1,5 

Vård och omsorg; sociala 
tjänster 13 6,6 

Kultur, nöje och fritid 6 3,0 

Annan serviceverksamhet 3 1,5 

Totalt 198 100,0 
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APPENDIX 2 DE ANVÄNDA PÅ SPRÅKEN PÅ WEBBPLATSERNA 

 Frekvens % av webbplatserna 

Finska 138 91,8 

Engelska 57 39,0 

Svenska 21 14,4 

Ryska 15 10,3 

Tyska 5 3,4 

Estniska 3 2,1 

Franska 3 2,1 

Spanska 3 2,1 

Italienska 2 1,4 

Kinesiska 2 0,7 

Isländska 1 0,7 

Japanska 1 0,7 

Lettiska 1 0,7 

Litauiska 1 0,7 

Malesiska 1 0,7 

Nederländska 1 0,7 

Norska 1 0,7 

Polska 1 0,7 

Portugisiska 1 0,7 

Slovenska 1 0,7 
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APPENDIX 3 URVALSFÖRETAGEN 

Företagets storlek: 1 = liten, 2 = medelstor 

Webbplatsinnehav: 0 = saknas, 1 = har en egen självständig webbplats, 2 = har en 

tillsammans med ett annat eller flera andra företag där företaget kan urskiljas, 3 = har 

en under ett moderbolag eller en förening, 4 = har en under en stor kedja där företaget 

inte direkt kan urskiljas 

 
Företag: Storlek: Hemvist: Webbplats: 

1 Savonlinnan Oopperajuhlat Oy 1 Östra Finland 3 
2 Taidox Oy 1 Västra Finland 1 
3 Kymen Vesi Oy 2 Södra Finland 1 
4 Enres Oy 1 Södra Finland 0 
5 Tammenharju Oy 1 Östra Finland 0 
6 Oy Plastex Ab 1 Södra Finland 1 
7 Ajotaito Oy Autokoulu 1 Södra Finland 1 
8 FP-Tuotteet Oy 1 Västra Finland 1 
9 Vanhalinnan Peikonkolo Oy 1 Västra Finland 1 

10 GP-Asennuspalvelu Oy 2 Västra Finland 2 
11 New-Steel Oy 2 Östra Finland 2 
12 SMV Rakennus Oy 1 Östra Finland 0 
13 Lahden Putkihuolto Oy 1 Södra Finland 1 
14 Maansiirto Jänkälät Oy 1 Lappland 1 
15 Erkki Kuivajärvi Oy 1 Västra Finland 4 
16 Oy Contextia Ab 1 Södra Finland 1 
17 DBC International Oy 2 Västra Finland 1 
18 Kuljetus Baana Oy 1 Västra Finland 1 
19 Transval Henkilöstöpalvelut Etelä-Suomi Oy 2 Södra Finland 3 
20 Transval Fast Oy 2 Södra Finland 3 
21 New Tube Suomi Oy 1 Södra Finland 1 
22 Futuremark Oy 1 Södra Finland 1 
23 Re-Phone-Com Oy 1 Södra Finland 1 
24 Palvelukoti Joenranta Oy 2 Södra Finland 1 
25 Brunberg Oy 2 Södra Finland 1 
26 Imatran YH-Rakennuttaja Oy 1 Södra Finland 1 
27 Kulttuuri- ja Kongressikeskus Verkatehdas Oy 1 Södra Finland 1 
28 Kuljetus Maksimainen Oy 1 Östra Finland 1 
29 Kiirava Oy 1 Södra Finland 1 
30 Celermec Oy 2 Uleåborg 1 
31 Rakennus-Lalla Oy 1 Västra Finland 0 
32 Gummerus Kustannus Oy 2 Södra Finland 1 
33 Takkatien Merkkihuolto Oy 1 Södra Finland 1 
34 Kuljetusliike Tyvi Oy 1 Västra Finland 1 
35 Restaflow Oy 1 Västra Finland 4 
36 Kuljetusliike V Alasuutari Oy 1 Uleåborg 1 
37 Oy Arbonaut LTD 2 Östra Finland 1 
38 Winclean Turku Oy 1 Västra Finland 3 
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39 Rakennustoimisto Laamo Oy 1 Västra Finland 1 
40 N-Å Nyströms Byggservice Ab 1 Södra Finland 1 
41 Enter Systemsolutions Oy 1 Västra Finland 1 
42 Talastyö Oy 1 Västra Finland 1 
43 Kulmakonditoria Kahvilat Oy 2 Södra Finland 1 
44 Pakkala Oy Konepaja 1 Västra Finland 1 
45 Kisara Oy 1 Östra Finland 1 
46 Ab Tallqvist Infra Oy 2 Västra Finland 3 
47 Hanna Lankoski Oy 1 Västra Finland 0 
48 Newsec Advice Oy 1 Södra Finland 1 
49 JS-Group Oy 1 Västra Finland 1 
50 Cimson Yrityspalvelut Oy 2 Västra Finland 1 
51 Suomen Tivoli Oy 1 Södra Finland 1 
52 RS Huolto Oy 1 Västra Finland 1 
53 Maanrakennus Tourunen Oy 1 Västra Finland 1 
54 Satateräs Oy 1 Västra Finland 1 
55 Grey Area Oy 1 Södra Finland 1 
56 Reaktor Group Oy 2 Södra Finland 0 
57 Stoma Klinikat Oy 1 Södra Finland 1 
58 Alfmix Oy 1 Södra Finland 1 
59 Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy 1 Uleåborg 1 
60 Sähkö-Mesta Oy 1 Västra Finland 1 
61 Pohjoismainen Solumuovi Oy 1 Västra Finland 1 
62 Stafix Oy 1 Västra Finland 1 
63 Ismo Rouvinen Oy 1 Västra Finland 4 
64 Intermarketing Oy 1 Södra Finland 1 
65 Okun Hammaspyörä Oy 2 Östra Finland 2 
66 Lahden JP-Palvelut Oy 1 Södra Finland 1 
67 AP Masor Oy 1 Västra Finland 0 
68 Muurame Golf Oy 1 Västra Finland 1 
69 Laitosjalkine Oy 1 Västra Finland 1 
70 Huoltsikka Oy 1 Östra Finland 1 
71 Honkasen Puutarha Oy 1 Västra Finland 1 
72 Sofigate Oy 2 Södra Finland 1 
73 Saarijärven Kylpylä Oy 2 Västra Finland 1 
74 Oles Fast Food Ab Oy 1 Västra Finland 1 
75 Kuljetusliike Ajorahti A-K Oy 1 Östra Finland 0 
76 Finnsweet Holding Oy 2 Södra Finland 0 
77 Latvala Logistics Oy 1 Västra Finland 3 
78 Vientikivi Oy Finland 1 Västra Finland 1 
79 Teak Oy 2 Västra Finland 1 
80 KMV-Turvapalvelut Oy 1 Västra Finland 1 
81 JR-Wood Oy 1 Uleåborg 1 
82 Atpro Oy 1 Västra Finland 0 
83 Helsinki Wellness and Spa Oy 1 Södra Finland 1 
84 TM Forest Oy 1 Uleåborg 1 
85 Pohjanmaan Sähköpalvelu Oy 1 Västra Finland 1 
86 K. Mylen Oy 2 Västra Finland 4 
87 P-H Kuljetus Oy 1 Södra Finland 1 
88 Suomen Energiamurske Oy 1 Södra Finland 1 
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89 Pesuleenat Oy 1 Östra Finland 1 
90 Haaro Group Oy 1 Västra Finland 0 
91 Itä-Suomen Monimestarit Oy 1 Östra Finland 1 
92 Varimport Oy 1 Södra Finland 1 
93 Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy 1 Södra Finland 1 
94 Kuljetus Suoknuuti Oy 1 Södra Finland 1 
95 Tessa Oy Esittely- ja Toimialapalvelu 1 Södra Finland 1 
96 Kansalliskustannus Oy 2 Södra Finland 0 
97 Custom Trucks Equipment Oy 1 Västra Finland 1 
98 Fossa Oy 1 Södra Finland 1 
99 Flaaming Oy Jätehuoltotuotteet 1 Södra Finland 1 

100 Cajanuksentienkoti Oy 1 Uleåborg 1 
101 Tana Oy 1 Västra Finland 1 
102 Ama-Prom Oy 1 Västra Finland 1 
103 Hyperherkku Oy 1 Södra Finland 0 
104 Trio-Keittiöt Oy 1 Västra Finland 1 
105 Food Chain Finland Oy 1 Västra Finland 4 
106 Seppo Levokoski Oy 1 Södra Finland 4 
107 Kuljetus Sundell Oy 1 Södra Finland 1 
108 Finncont Group Oy 2 Västra Finland 0 
109 Slatek Oy 1 Uleåborg 1 
110 Maanrakennus Salmi Oy 1 Västra Finland 0 
111 Rakennusliike Tikirak Oy 1 Västra Finland 1 
112 Suomen Vaimennin Oy 1 Södra Finland 1 
113 Taxi Sjöman Oy Ab 1 Västra Finland 1 
114 KD Rent Oy 1 Södra Finland 1 
115 Finngold Oy 2 Västra Finland 0 
116 Heinolan Huoltokeskus Oy 1 Södra Finland 1 
117 Kaefer Oy 2 Västra Finland 3 
118 Geomachine Oy 1 Södra Finland 1 
119 Kalpa Hockey Oy 2 Östra Finland 1 
120 Veljekset Piipponen Oy 1 Östra Finland 2 
121 Byggtjänst S Rönnholm Ab 1 Västra Finland Konkurs 
122 Matka-Töysä Oy 2 Västra Finland 1 
123 Kuhmon Eko-Kala Oy 1 Uleåborg 1 
124 All Right Europe Oy 2 Södra Finland 1 
125 Originator Oy 1 Södra Finland 1 
126 Prakticonova Oy 2 Södra Finland 1 
127 Automyynti Saarakkala Oy 1 Västra Finland 1 
128 Endomines Oy 2 Östra Finland 3 
129 Kuljetusliike Koivulahti Oy 1 Västra Finland 1 
130 Kymenlaakson OP-Kiinteistökeskus Oy 1 Södra Finland 4 
131 Oy Trial Ab 1 Södra Finland 1 
132 Isodent Oy 1 Lappland 1 
133 Oy Takefit Ltd 1 Västra Finland 4 
134 Finlandia-Talo Oy 1 Södra Finland 1 
135 Sähköarina Oy 2 Södra Finland 1 
136 Rakennus K. Karhu Oy 2 Västra Finland 1 
137 Timeline Telemedia Oy 1 Västra Finland 1 
138 Kasvis Galleria Oy 2 Östra Finland 1 
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139 Nordautomation Oy 2 Västra Finland 1 
140 Tamrex Oy 1 Västra Finland 1 
141 Latfin Service Finland Oy 1 Södra Finland 0 
142 Pienkoti Aura Oy 2 Västra Finland 1 
143 R Peltokangas Oy 1 Västra Finland 1 
144 Oy Canorama Ab 2 Västra Finland 1 
145 Deemec Oy 1 Södra Finland 1 
146 Karri Raikka Oy 1 Västra Finland 1 
147 Ab Alba i Ekenäs 1 Södra Finland 0 
148 HTT 5 High Tech Tubing Oy 2 Västra Finland 1 
149 Pribori Oy 2 Södra Finland Bara ryska 
150 K. Rajaniemi Oy 1 Västra Finland 0 
151 Väritukku Oy 1 Södra Finland 1 
152 Muotolevy Oy 2 Södra Finland 1 
153 PT-Deli Oy 1 Västra Finland 4 
154 Jouko Sjöblom Oy 1 Västra Finland 1 
155 Rastor Oy 1 Södra Finland 1 
156 Itä-Suomen Hoitokodit Oy 2 Östra Finland 1 
157 Steel Master Finland Oy 1 Västra Finland 1 
158 Kuljetusliike L & L Oy 1 Södra Finland 0 
159 Kopadi Oy 1 Södra Finland 1 
160 Ämmän Kuljetus Oy 2 Uleåborg 0 
161 Rekrytointipalvelu Sihti Oy 2 Västra Finland 1 
162 Paistipoika Oy 1 Västra Finland 0 
163 Lastenpäiväkoti Satunummi Oy 1 Västra Finland 1 
164 Telasteel Oy 2 Södra Finland 1 
165 Flare Trading Oy 1 Västra Finland 1 
166 RF-Trading Oy 1 Södra Finland 1 
167 Kiinteistöhuolto K. Vilander Oy 1 Södra Finland 1 
168 Rismator Oy 1 Södra Finland 4 
169 E-Bros Oy 2 Västra Finland 1 
170 Henno-Invest Ltd Oy 1 Södra Finland 0 
171 HL-Rakentajat Oy 1 Södra Finland 1 
172 Norstat Finland Oy 2 Västra Finland 3 
173 Dyny Oy 1 Västra Finland 1 
174 Ab ESS-MA Oy 1 Västra Finland 1 
175 Heinolan Talohuolto Oy 1 Södra Finland 0 
176 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 Västra Finland 1 
177 Sähkö-Max Oy 1 Västra Finland 1 
178 Arme Oy 2 Södra Finland 1 
179 Huittisten Käyttörengas Oy 1 Södra Finland 1 
180 Finnlamelli Oy 2 Västra Finland 1 
181 Wasagroup Oy 2 Västra Finland 1 
182 Netbaron Solutions Oy 1 Södra Finland 1 
183 Roothill Oy 1 Södra Finland 1 
184 Balentor Oy 1 Västra Finland 1 
185 Bilot Oy 2 Södra Finland 1 
186 Pelti- ja Rautatyö Oy 1 Södra Finland 1 
187 Alvarin Metalli Oy 1 Västra Finland 1 
188 Lumiahon Murskaus Oy 1 Uleåborg 0 
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189 Asuntoverstas Saneeraus Oy 1 Södra Finland 1 
190 Kuljetusliike Taipale Oy 2 Västra Finland 1 
191 Temeran Oy 1 Västra Finland 1 
192 Syncron Tech Oy 1 Södra Finland 1 
193 KW-Set Oy 1 Södra Finland 1 
194 Rakennustoimisto Arkta Oy 2 Västra Finland 3 
195 Nostokonepalvelu RN Oy 1 Västra Finland 2 
196 Tukkuliike Siitari Oy 1 Södra Finland 4 
197 Forssan LVI-Valmiste Oy 1 Södra Finland 1 
198 Avain-Asema Oy 1 Södra Finland 1 
199 Kodin Sininen Oy 1 Södra Finland 4 
200 Riitan Herkku Oy 2 Västra Finland 1 

 

 


