
Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
Företagsekonomi 

Jonas Larsson

Internetförsäljning i ett
Relationsmarknadsföringsperspektiv

En studie av relationsstödjande aktiviteter inom
konsumentvaruhandeln på Internet

E-commerce in a Relationship Marketing perspective
A study of activities supporting relations in consumer oriented

e-commerce on The Internet

Datum/Termin:  2007-01-22/HT06
Handledare: Olle Sonesson

Examinator:   
Löpnummer  

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60

Information@kau.se www.kau.se



Förord

Jag vill passa på och tacka min handledare, Olle Sonesson, för visat tålamod och 
engagemang. Ett stort tack riktas även till de respondenter som ställt upp och låtit 
sig intervjuas . 

Karlstad, 2007

Jonas Larsson

	



“ A website is not something

people read, it’s something

people do.”
                                                              Jim Sterne

	



Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att erhålla en ökad förståelse för på vilket sätt som relations-

marknadsföringssynsättet är närvarande i konsumentinriktade internetförsäljningsföretaget.

En kvalitativ studie av fem företag inom konsumentinriktad internetvaruförsäljning genom-

fördes där företagens e-handelslösningar studerades och personal på företagen intervjua-

des.

Resultatet visar att det i dessa företag verkar förekomma ett aktivt arbete med att etablera 

och underhålla relationer av främst monetär och social karaktär.

Avseende relationsmarknadsföringssynsättet så förekommer begreppet, och synsättet finns 

till viss del etablerat bland några av de undersökta företagen.

	



Abstract

The aim of this work is to gain a better understanding of how the view of relationship mar-

keting (RM) is implemented in consumer related internet business.

A qualitative study where carried out of a sample of five companies active in consumer 

market on the internet. After studying their online business I  interviewed employees by 
phone. The results indicates that there is some of  consumer related internet companies 

seems to invest in finacial customer ralations and in social customer relations.

Regarding RM, the term is recognized and partly in use. The RM view is also implemented 

to som extent by a few of the investigated companies.
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1. Inledning

Jag kommer i avsnittet att kort redogöra för internetutvecklingen i stort. Vidare diskuteras distanshandel 
och sedan följer ett resonemang kring distanshandel över Internet, främst i perspektivet av internetförsälj-
ning till konsument. Avslutningsvis så ägnas visst utrymme åt B2B (Business-to-Business).

1.1 Bakgrund
Internetanvändandet har sedan början av 90-talet i det närmaste exploderat och är idag en 

utbredd företeelse. Jacobsson (1998) redogör för ursprunget till Internet, ett nätverk som 

hette ARPANET1  och som började utvecklades i slutet på 60-talet för att knyta samman 
forskningsinstitut i USA. Han berättar att 1983 antogs TCP/IP som protokoll samtidigt som 

ARPANET delades upp i två nätverk, ett militärt nätverk (Milnet) och ett för forskarvärlden 

som behöll namnet ARPANET. I samband med delningen tog National Science Foundation 

hand om driften av ARPANET och byggde ut kapaciteten kraftigt.  Jacobsson (1998) anger 

att det var då som forskningsinstitut och företag i hela världen började upprätta TCP/IP 
nätverk som kommunicerade över ARPANET. Han skriver att Internet efterhand blev ett 

vedertaget begrepp och de sista resterna av ARPANET försvann ca 1990. Tjänsten WWW 2   

tillkom 1989 och internetanvändandet har sedan dess ökat kraftigt. Från att i början av 90-

talet varit relativt okänt för både företag och hushåll så har Internet under de senaste 15 

åren blivit en allt naturligare del av vardagen. Yahoo3  uppger att de har över 200 miljoner 
indexerade sidor i sina databaser. Nedanstående tabell visar hur ofta svensken kopplar upp 

sig på internet 2006.

Hur ofta kopplar du upp dig? Totalt 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65- år

Flera gånger varje dag 35% 57% 41% 28% 9%

Minst en gång varje dag 23% 31% 28% 24% 5%

Någon gång per vecka 15% 12% 18% 15% 13%

Någon gång per kvartal 3% - 5% 5% 1%

Mer sällan 1% - 1% 4% 0%

Aldrig (tillgång till internet) 4% - 2% 8% 9%

Aldrig (ej tillgång till internet) 19% 1% 4% 16% 64%

Tabell 1. Källa: Distanshandel idag, Posten 2006

Över 70% av sveriges befolkning kopplar upp sig dagligen. Svenskarnas internetaccess be-

står i allt större grad av snabbare uppkopplingar av bredbandskaraktär. Enligt Posten 
(2006) så uppger Post- och telestyrelsen att ca 40% av de svenska hushållen har interne-

taccess via någon forma av bredband 2006. Detta kan jämföras med ca 20% år 2003. Att 

hastigheten är en, av flera, viktiga faktorer som påverkar upplevelsen och därmed använ-

dandet är ett rimligt antagande, vilket också många undersökningar visat. Hedlund (2003 ) 

anser att privatpersoners beteende på internet ändrats. Från att ha karaktäriserats av ett 
slags allmänt och planlöst surfande så menar Hedlund att internetanvändandet på WWW  

idag präglas av återkommande, ofta dagliga, besök på  ett fåtal specifika hemsidor. Övrigt 

användande består till stor del av informationssökning och handel. 
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1.1.2 Distanshandel
Att handla på distans innebär helt enkelt att göra sin köp hemifrån. Distanshandel är ett 

samlingsnamn för handel via Internet, postorder och telefon där varorna levereras hem eller 
till överlämningsställen som t ex postombud eller godsterminaler. Enligt Posten AB så om-

satte svensk distanshandel under 2005 ca 15 miljarder kronor inom Sverige. Svenska di-

stanshandelsföretag orgainseras av SDH (Svensk distanshandel) vars medlemsföretag om-

sätter ca 50% av distanshandelns totala omsättning. Trenden inom distanshandeln är att e-

handeln utgör en allt större del av branschens omsättning. SIFO4 anger att två av tre svens-
kar handlar på distans och att personer mellan 30 - 49 år handlar oftast. Vanligaste angivna 

orsaken att handla är att det upplevs vara enklare och billigare att distanshandla. Vanligaste 

orsaken till att inte handla på distans uppges vara att det inte går att ta eller känna på  va-

ran. Figur 1 nedan visar hur beställningssätt är fördelat hos de respondenter som har di-

stanshandlat.

Figur 1) Bas: Har distanshandlat. Fråga: Vilket beställningssätt använder du oftast vid distanshan-
del?

Diagrammet visar att över hälften av dem som distanshandlar använder internet som be-
ställningssätt. Vi kan också lägga märke till att män är överrepresenterade bland internet-

beställarna medan kvinnorna är överrepresenterade bland telefonbeställarna.

1.1.3 E-handel inom Business to consumer (B2C)
Arnberg et al. (2006) skriver att det redan i början på 90-talet genomfördes försök att sälja 

varor på Internet. Dessa tidiga former av internetbutiker var funktionellt begränsade till 

dåtidens teknik och påverkades naturligtvis också  av att Internet då var ett relativt begrän-
sat fenomen. Sedan dess, menar de,  har ett stort antal satsningar på att etablera internet-

försäljning gjorts, många har brottats med lönsamhetsproblem. Ett flertal satsningar har 

avvecklats, några har överlevt och några har nått en exceptionell framgång (eBay, Amazon, 

iTunes Music Store mfl). Postorderbranschen, med sin stora erfarenhet av distansförsälj-

ning,  har historiskt lyckats bättre än andra med internetförsäljning. En delförklaring kan, 

Kvinnor Män Totalt

0%

18%

35%

53%

70%

Internet postorderkatalog Telefon Svarstalong Annat
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enligt Fredholm (2003), vara att branschen har en gedigen erfarenhet av distansförsäljning 

och har därför haft mycket av logistiken på plats samtidigt som de suttit på en bred kompe-
tens som konkurrenterna saknat.

Teknikutvecklingen genererar hela tiden nya möjligheter. Nya ideer och strategier formu-

leras och testas dagligen på marknaden. Antalet internetbutiker ökar kraftigt, sweshop5  

hävdar bla att över 3500 butiker har registrerat sig i deras register över internetbutiker. 

Handelns utredningsinstitut (HUI) har skapat ett register med över 2000 e-handelsbutiker. 
Enligt Arnberg, et al. (2006) så etablerar allt fler och större företag försäljning via internet, 

däribland de stora kedjorna. Lönsamheten hos internetbutikerna tenderar att bli allt bättre, 

men varierar kraftigt.  De hävdar att många av de existerande internetbutikerna har en re-

lativt liten till ingen omsättning medan andra omsätter stora belopp och har fullt upp att kla-

ra sina leveranser. (Arnberg et al. 2006)

Kundernas beteende tenderar hela tiden att ändras med större erfarenhet (Hedlund 2003). 

Och interneterfarenheten växer dramatiskt. Konsumenternas inköp över internet har ökat år 

från år och enligt Hedlund (2003) finns inget som tyder på att ökningen är på väg att avta.  

Enligt SCB6  så omsatte Internethandeln i början av 2005 ca 9,8 miljarder kr i Sverige och 

bedöms år 2006 uppgå till ca 12 miljarder, det innebär en fortsatt ökning med ca 30% per 
år.

1.1.4 E-handel inom Business to business (B2B)
Ett arbete som strävar efter att belysa internetförsäljning i ett RM7  perspektiv kan inte, 

även om tyngdpunkten är tänkt att ligga på konsumenthandel, helt avstå  från att diskutera 

B2B8. B2B har i stora stycken påverkat synsätt och metoder för att stödja sälj- och köppro-

cesser på internet. De flesta företag som säljer till konsument har också relationer med 
andra företag t ex grossister. Inom B2B har e-handeln adopterats tidigare och i större ut-

sträckning än vad som varit fallet inom konsumentvaruhandeln (Fredholm 2002). Oavsett 

bransch och verksamhet så finns ofta en uttalad strävan att löpande optimera affärsproces-

ser med handelspartners. Det finns en stark tro att effektivare processer, förutom att de 

sker till lägre kostnad, också skapar en bättre och starkare marknadsposition (Fredholm 
2002). Efterhand som datorer, datorsystem och infrastruktur utvecklats så har också möj-

ligheterna till ett allt effektivare informationsutbyte mellan affärspartners skapats. Mycket 

av dessa erfarenheter har utgjort en viktig bakgrund vid utveckling av internetförsäljning 

inom konsumentvaruhandeln, dock främst i ett systemvetenskapligt perspektiv. E-handel 

mellan B2B grundar sig till stor utsträckning på avtal mellan företagen samt möjlighet att 
specialanpassa systemtillämpningar. Bindningarna mellan företagen är mycket ofta av 

strukturell karaktär. Målet har till stor utsträckning varit att automatisera arbetsprocesser 

och därmed också minimera behov av manuell input i de administrativa systemen. Det har 

inom B2B funnits en tydlig strävan att utveckla sk EDI9  standarder för att kunna utbyta data 

effektivt, standarder som konsumentvaruföretag måste förhålla sig till när eller om de vill 
implementera funktioner som kräver någon from av integration eller kommunikation bakåt i 

distributionsledet. Ett rimligt antagande är också att ett viktigt mål/drivkraft med att vara 

tidig inom B2B har varit att skapa och förstärka strukturella relationer med viktiga affär-

spartners.
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5 http://www.sweshop.com
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7 RM (RelationsMarknadsföring)

8 B2B (Business to Business) avser affärsproceser mellan företag

9 EDI (Electroni Data Interchange) dvs Elektronisk överföring av strukturerad data mellan två datasystem enligt någon överens-
kommen standard

http://www.seshop.com
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1.2 Problemområde
I en "virtuell" värld som löpande präglas av stora förändringar i människors preferenser och 

beteende, samtidigt som en accelererande teknikutveckling hela tiden skapar nya möjlighe-

ter, är osäkerheten bland aktörerna av förklarliga skäl stor. Internets möjlighet till både 

massmarknadsföring och segmentering ända ner på individnivå borgar för att det finns 
många olika sätt att närma sig en marknad för konsumentvaruförsäljning. Tyngdpunkten i 

marknadsföringstänkandet har generellt sett förskjutits från ett transaktionssynsätt till ett 

mer relationsorienterat synsätt (Jakobsson 1998). Jag upplever att Internet utgör en miljö 

väl lämpad för en relationsorienterad syn på affärsverksamheten och frågar mig hur de fö-

retag som idag bedriver försäljning på Internet agerar och resonerar kring dessa mark-
nadsstrategiska frågor. 

1.3 Syfte
Genom att identifiera faktorer och aktiviteter som stödjer ett aktivt relationsbyggande hos 
konsumentvaruhandlare på internet skall jag försöka erhålla en ökad förståelse för på vilket 

sätt som relationsmarknadsföringssynsättet är närvarande i dessa sammanhang.

1.4 Problemställning
- Försöker konsumentvaruhandlare på internet medvetet utveckla affärsverksamheten i 

enlighet med de metoder och principer som relationsmarknadsföringssynsättet förespråkar.

1.5 Avgränsningar
Arbetet avgränsar sig till konsumentrelaterad internetförsäljning i Sverige. Arbetet syftar 

inte till att ge en heltäckande bild av vare sig relationsmarknadsföring eller tillgängliga/

lämpliga marknadsföringsaktiviteter på Internet.

Arbetet avgränsar sig också till att studera relationer avseende företaget och dess kunder. 

Det finns alltså ingen ambition att studera övergripande relationer till andra intressenter ,  
förutom till sk affinitetsgrupper10   då dessa relationer ofta på ett mycket direkt sätt påver-

kar kundrelationerna.

1.6 Disposition
• Kapitel 2 Metod

Detta avsnitt behandlar uppsatsens metodval, urvalsprocess etc

• Kapitel 3 Teoretisk referensram

 Avsnittet redogör för den teori som utgör uppsatsens teoretiska referensram. Avsnittet 

avlutas med den analysmodell som analysarbetet struktureras från.

• Kapitel 4 Resultat

Här redovisas den insamlade empirin

• Kapitel 5 Analys och slutsats

Min analys av empiriska datan samt mina slutsatser och rekommendationer
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2. Metod

I avsnittet förs en metoddiskussion som kopplas till undersökningens metodval, övergripande arbetsprocess 
samt tillvägagångssätt för insamling av primär och sekundärdata.

2.1 Systematiskt arbetssätt (forskningsansats)
En forskningsansats kan sägas bestå av ett vetenskapligt angreppssätt, deduktivt eller in-

duktivt samt ett metodisk. Jacobsen (2002) skriver att forskning kännetecknas av att in-
samling, behandling och presentation av data sker systematiskt. Detta skiljer forskningen 

från den vardagliga läroprocessen, då data ofta samlas in och bearbetas både slumpmässigt 

och omedvetet. Data som vi använder oss av för att dra slutsatser är ofta behäftade med 

olika fel, åtminstone i perspektivet av en tolkningsprocess. Medvetenhet om dessa fel och/

eller felkällor är av vitalt intresse för att vi skall kunna bedöma rimligheten i dragna slut-
satser och gjorda påståenden. Metodvalet, hur vi skall gå  till väga, ger oss ett verktyg för 

att löpande kunna ha en kritisk hållning till de val vi gör när vi undersöker fenomen ute i 

verkligheten. Tillsammans med metodkunskap dvs kunskap om hur verktyget skall använ-

das, ger vald metod oss en bättre förmåga att särskilja resultat som orsakas av genomfö-

randet av undersökningen från de resultat som speglar faktiska förhållanden i verkligheten. 
Jacobsen (2002)

2.2 Deduktion och induktion
Deduktion kan sägas vara ett vetenskapligt angreppssätt som går från teori till empiri. Ge-
nom att först skaffa oss förväntningar om verkligheten (teorier) och sedan testar i vilken 

utsträckning förväntningarna stämmer skaffar vi oss ökad kunskap och förståelse (Jacobsen 

2002, Backman 1998). Angreppssättets största nackdel kan säga vara den på förhand be-

stämda begränsningen av informationsspectrat. Risken är stor att viktig information förbises 

genom att endast information som på  förhand upplevs som relevant undersöks. Alternativet 
till en deduktiv ansats är induktion. Tanken är här att vi, genom att gå från empiri till teori, 

kan studera verkligheten objektivt och utifrån de rön vi finner sedan definiera och forma 

teorier. Ofta så används en kombination dessa ansatser, vi talar om i vilken grad ansatsen 

är att betrakta som öppen (induktiv) eller sluten (deduktiv). En kombination av ansatserna 

kallas för abduktion (Jacobsen 2002). 

Induktivt 
angreppssätt

Deduktivt 
angreppssätt

Teorimodell

Hypoteser

Observationer

Verklighet

Generaliseringar

Observationer

Figur 2) Induktivt och deduktivt angreppssätt (Eriksson & Wiedersheim, 1998, s 229)
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Syftet med uppsatsen är att förstå huruvida eventuella relationsstödjande aktiviteter och 

processer är medvetet sprungna ur ett relationsstrategiskt tänkande. Syftet är alltså att 
förklara och förstå huruvida teorin eller delar av teorin används i verkligeheten vilket med-

för att det vetenskapliga angreppssättet i huvudsak deduktivt. Jag har alltså haft ett anta-

gande om verkliga förhållandens beskaffenhet. Om och hur antagandet stämmer har sedan 

testats på undersökta objekt. Vissa induktiva inslag finns dock då ett visst mått av överför-

barhet från verklighet till en mer teoretisk dimension föreligger då mina teorier och före-
ställningar påverkats av resultatet. Såtillvida är denna studie att betrakta som en abduktion, 

vilket också är det sätt som jag finner lämpligast att beskriva aktuellt angreppssätt på.

2.3 Kvalitativ och kvantitativ ansats
Kvalitativa kontra kvantitativa ansatser eller metoder handlar egentligen enbart om vilken 

form av data vi avser att samla in, dvs om vi samlar in information bestående av siffror 

(kvantitativ ansats) eller information bestående av ord (kvalitativ ansats). En kvantitativ 

undersökning är lämplig om vi i huvudsak vill beskriva verkligheten genom att kvantifiera 

förekomsten av företeelser, skeenden och fenomen i en definierad population. Genom ett 
slumpmässigt urval sk sannolikhetsurval kan vi skapa en undersökningsgrupp som utgör en 

spegelbild av hela populationen. (Jacobsen 2002)

I föreliggande arbete söks förståelse om ett fenomen eller företeelse (RM i fackhandeln och 

på internet). Någon ambition att kvantifiera dessa förelelser  föreligger inte. För att utveck-

la en djupare förståelse krävs alltså en annorlunda ansats än den kvantitativa.

Vid kvalitativa ansatser är syftet sällan att beskriva frekvenser av företeelser, syftet är 

istället ofta att identifiera, förstå, beskriva och förklara vissa specifika, ofta komplexa, fö-

reteelser och fenomen. Mätningarna är ofta intensiva och mycket tid och resurser används 

på varje undersökningsobjekt. Generalisering innebär då  att resultat och slutsatser överförs 

från en eller ett fåtal sammanhang i verkligheten till en teoretisk nivå  dvs vi verifierar, for-
mar eller omformar hypoteser, teorier eller delar av teorier utifrån de nya rönen. 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning då jag dels söker en djupare förståel-

se för hur relationsmarknadsföringssynsättet är närvarande vid konsumentvarurelaterad 

fackhandel på internet. Det har ställt krav på samtal med respondenten vilket inneburit att 

varje respondent (intervju och observation) ägnats en hel del tid. Resultaten från undersök-
ningen har både samlats in och presenterats i form av ord vilket stämmer väl med Jacob-

sens (2002) åsikt att insamlad information bestående av siffror innebär att en kvantitativ 

ansats använts.

2.4 Validitet och reliabilitet
Den metod vi använder skall generera data som är giltig och relevant för den företeelse vi 

ämnar undersöka. Förutom att vara giltig och relevant (validitetsaspekten) så bör också  un-

dersökningen upplevas som trovärdig och tillförlitlig (reliabel). (Jacobsen 2002, Thurén 

1999) Dessa två begrepp, validitet och reliabilitet, är viktiga att känna till. Resonemang 
kring validitet och reliabilitet kan appliceras på en undersökning i alla dess nivåer. Vi kan 

diskutera giltigheten för data, källor, resultat, slutsatser och hela undersökningen så det 

handlar i grund och botten om att förhålla sig sunt kritisk till kvaliteten på insamlade data - 

vilket både kvalitativa som kvantitativa ansatser är betjänta av (Jacobsen 2002). Jag har valt 

metod efter dess förmåga att generera data i rätt format. Intervjufrågor har formulerats och 
testats mot individer i min omgivning.

Reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. Alltså eventuella före-

komster av mätfel orsakade av störningar eller inkompetens i samband med datainsamling-

en och analys. Men också huruvida det praktiska genomförandet inger förtroende.

Telefonintervjuerna har spelats in och digitaliserats i samband med att de genomförts, vil-
ket inneburit att jag sedan kunnat gå tillbaka och kontrollerat detaljer i datan under analy-

sarbetet. Respondenterna har lovats anonymitet och jag har gått igenom varje intervju till-

sammans med människor i min omgivning för att identifiera och eliminera ev. källor till 

 - Internetförsäljning i ett relationsmarknadsföringsperspektiv - 

Kapitel 2 - Metod 6



missuppfattningar, intervjuarpåverkan etc. Jacobsen (2002) menar att det alltid föreligger 

ett visst mått av slump och godtycke i analysarbetet. Data kan t ex kategoriseras fel och 
har vi otur så hamnar viktig information i fel kategori - vilket kan leda till helt felaktiga 

slutsatser. Analysarbetet har dock genomförts efter bästa förmåga men med en medveten-

het om arbetets höga svårighetsgrad.

Respondenten har intervjuats i samband med uppringning vilket kan inneburit en högre 

stressnivån för vissa respondenter. Dock har analysen av samtalen inte gett vid handen att 
någon respondent verkat mer stressad än de övriga.

2.5 Sekundär- och primärdata
Sekundärdata är data som redan insamlats för andra syften eller sammanhang än den egna 
undersökningen. Ett sådant syfte kan vara av specifik karaktär t ex en annan undersökning. 

Men data kan också ha samlats in med ett mer generellt syftet t ex statistik för att använ-

das i skilda rapporter och undersökningar. Exempel på aktuell sekundärdata insamlade med 

andra syften är vetenskapliga rapporter, tidningsartiklar, litteratur, Posten AB undersök-

ningar, HUI’s rapporter etc. Exempel på undersökningar med mer generella syften är öppen 
statistik från Orvesto och SCB etc. Jacobsen (2002) måste alltid fråga oss om det föreligger 

någon form av egenintresse av att, medvetet eller omedvetet, förvanska informationen. I 

aktuell undersökning så  föreligger ett viss mått av egensyfte då Posten AB beställt mycket 

av det material av sekundärdatakaraktär som jag lutar mig mot. Posten AB har dock försökt 

att öka trovärdigheten genom att använda välrenomerade undersökningsföretag. Detta har 
inneburit att jag anser  att föreliggande sekundärdata har tillräcklig trovärdighet. Vissa se-

kundärdataundersökningar har haft ett snarlikt syfte som det som föreligger i mitt arbete. 

Detta har också bidragit till att jag bedömt datan som tillräckligt tillförlitlig.

Primärdata består av ny, inte tidigare existerande data som samlats in i aktuellt samman-

hang dvs det aktuella undersökningsändamålet. Holme & Solvang (1997) skriver att datan 
kan samlas in via intervjuer, observationer eller enkäter.

2.6 Datainsamling
Sekundärdatan har samlats in genom med hjälp av litteratur inom marknadsföring. Främst 
relations- och tjänstemarknadsföring men också nätverkssynsättet. Litteratur kring Inter-

net, handel och affärsutveckling har också studerats. Rapporter grundade på undersökning-

ar av HUI och SIFO International angående internethandel och internetbeteende har också 

studerats.

Primärdata har samlats in via studier av utvalda webbutiker sk observation samt telefonin-
tervjuer med representanter för de företag som står bakom dessa butiker. Intervjuerna har 

genomförts på förmiddagar efter en semistrukturerad intervjumall ( se bilaga 6 “Intervju-

mall) och varje intervju har pågått i ca 20 minuter (se avsnitt 4.1). Syftet med webbutikstu-

dien har varit att identifiera relationsskapande funktioner i butiken. Intervjudelen har främst 

syftat till att klargöra om en medveten relationsorienterat synsätt varit närvarande. Samtli-
ga intervjuer gjordes via telefon av mig själv.

2.6.1 Urval
Genom att identifiera faktorer och aktiviteter som stödjer ett aktivt relationsbyggande i 

webbutiker hos konsumentinriktade internetförsäljningsföretaget och dess kunder i skall jag 

försöka erhålla en ökad förståelse för i vilken utsträckning och på vilket sätt som relations-

marknadsföringssynsättet är närvarande i nämnda sammanhang.

Ambitionen har inte varit att generalisera till någon känd grad av osäkerhet vilket inneburit 

att sk sannolikhetsurval inte varit nödvändigt. Urvalsmetoden har varit ett bekvämlig-

hetsurval, främst så har brist på resurser gjort att urvalets storlek begränsats till fem före-

tag. Jag har, genom att följa länkar på Internet, letat upp ett antal butiker som har en eller 
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flera funktioner som jag bedömer som relationsstödjande. Detta innebär att urvalet också är 

ett sk strategiskt urval då dessa enheter kan förväntas ge en viss typ av svar (Jacobsen 
2002).

Respondenterna har valts i samband med telefonintervjuns genomförande. På frågan -”Vem 

på företaget kan besvara frågor om er marknadsföring och er webbutik?” så har jag kopp-

lats till en person som uppgivits vara insatt i dessa frågor. Jag har upplevt att det varit vik-

tigt att respondenten varit delaktig i verksamheten snarare än att han/hon varit kunnig på 
området. Detta beroende på relationsmarknadssynsättets drag av att utgöra en filosofi som 

skall genomsyra hela verksamheten. 

2.6.2 Databearbetning
Sekundärdata har använts för att skapa en övergripande teoretisk referensram samt för att 

konstruera identifierbara indikatorer på relationsmarknadsföringssynsättets närvarande på 

företaget. Delar av den teoretiska referensramen har utgjort bakgrund till konstruktionen av 
analysmodell (se avsnitt 3.11). Databearbetning har sedan gjorts med utgångspunkt från 

analysmodellen då anteckningar som gjordes vid varje intervju strukturerats och analyse-

rats efter denna modell.

2.7 Arbetets genomförande
Arbetsmomenten som genomförts kan grovt indelas i planering, litteraturstudie, sekundär-

datainsamling, analys, primärdatainsamling, analys och sammanställning. De olika momenten 

har dock inte varit klart avskiljbara eller ens genomförda i kronologisk ordning. Nya rap-

porter har publicerats under arbetets gång, tidsbrist har uppkommit, nya frågeställningar 
har  pockat på att bli besvarade. Genomgångar med handledare har också påverkat och för-

ändrat både uppläggning och genomförande. Sammantaget har det medfört att de olika mo-

menten gått i varandra och arbetsmetodiken kan, med facit i hand, bäst beskrivas som en 

iterativ process. Jag har ofta gått tillbaka och återupptagit arbetet med de olika delarna be-

roende på att mina kunskaper och värderingar om/av olika faktorer, både avseende under-
sökningsämne som vetenskaplig metodik, förändrats under arbetets gång.
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3 Teoretisk referensram

Avsnittet redogör för relationsmarknadsföring (RM) i ett historiskt perspektiv. Resonemanget övergår sedan 
till att definiera begreppet RM samt studera RM i ett större perspektiv samt dess förhållande till transak-
tionsmarknadsföringssynsättet. Avslutningsvis redogörs för RM strategins olika beståndsdelar.

3.1 Relationsmarknadsföringens bakgrund
I början av 90-talet var relationsmarknadsföring ett relativt nytt begrepp inom marknads-
föring. Bla Blomqvist et al. (2000) och Gummesson (1998) menar att den explosionsartat 

ökade produktionen och efterfrågan under 90-talet gjort det möjligt för företagen att negli-

gera de relationer som trots allt förekommit men ändå kunnat förbli framgångsrika i sin 

marknadsföring. Relationsmarknadsföringen har främst sina rötter i interaktions- och nät-

verkssynsättet inom industriell marknadsföring. På  grund av den sk Nordiska skolan inom 
tjänstemarknadsföringen (bl a Gummesson 1997 och Normann R 2000), tillsammans med ett 

tidigt utvecklat interaktions- och nätverkssynsätt har det i Skandinavien varit naturligt att 

ta till sig och vidareutveckla ett relationsorienterat synsätt på marknadsföringen.

Echeverri & Edvardsson (2002) menar att det idag är vanligt att hävda att tjänsteföretagen 

bör koncentrera sig på att bygga kundrelationer istället för att koncentrera sig på enskilda 
tjänstemöten. De menar att alla företag har  investerat tid och resurser i kundrelationer  av 

olika slag och att det då är ineffektivt att inte se och utnyttja det kapital som detta innebär.

3.2 Definition av RM
Gummeson (1995) konstaterar att det väsentliga är att man uppmärksammar interaktioner, 

nätverk och relationer samt att man sätter dem i centrum för sina marknadsföringsaktivite-

ter, relationsmarknadsföring handlar då  mer specifikt om  att identifiera och etablera, upp-

rätthålla, utveckla samt vid behov avveckla relationer med kunder och andra intressenter. 

Gummesson (1998 s.16) definierar begreppet som:

 “Marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”.

Blomqvist et al.  (2000) för fram ett liknande resonemang där synsättet också utgörs av en 
marknadsföringsfilosofi där fokus ligger på  att skapa långsiktiga relationer. De definierar 

relationsmarknadsföring enligt följande:

 “Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla
 relationer med kunder och andra intressenter så att ett ömsesidiga värden och konkurrens-
 kraft skapas.” (Blomqvist et al. sid 23, 2000)

3.3 RM i ett större perspektiv
I ett större sammanhang vill  Blomqvist et al. (2000) sätta RM strategin i ett konkurrens-

strategiskt sammanhang illustrerat i nedanstående modell (lätt modifierad).

Affärsidé RM

Konkurrensstrategi
kunder/

kundämnen

Figur 3) RM strategin i ett större sammanhang (Blomqvist et al. 2000, sid 27)

De menar att RM strategin i ett större perspektiv utgår från företagets affärsidé och dess 
konkurrensstrategi. Det är dock viktigt att inse att RM kan utgöra själva konkurrensstrate-

gin eller vara en del i ett större affärsstrategiskt sammanhang
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3.4 RM-modellen 
Blomqvist et al. (2000) illustrerar sitt synsätt i en RM-modell.  Modellen återges nedan och  

beskriver övergripande hur relationsmarknadsföring förhåller sig till, för synsättet centrala, 

begrepp som interaktiv marknadsföring, kundlojalitet och lönsamhet.

Relationsmarknadsföring

Interaktiv
marknads-
föring

Kund-
lojalitet

Lönsamhet

Figur 4) RM-modellen (Blomqvist et al. 2000, sid 17)

Modellen är hämtad från sid 17 i boken “Relationsmarknadsföring” av Blomqvist et al. 

(2000) och beskriver relationsmarknadsföring som en övergripande filosofi vars praktiska 

marknadsaktiviteter i huvudsak består av interaktiva marknadsföringsmetoder. Det långsik-

tiga målet är att generera ökad kundlojalitet och därmed långsiktig lönsamhet. Trots att ing-
en enhetlig definition på begreppet relationsmarknadsföring föreligger så är de flesta över-

ens om att synsättet avser en övergripande mer strategiskt orienterat perspektiv på mark-

nadsföring som berör i stort sett samtliga funktioner i företaget. Marknadsaktiviteternas 

effektivitet mäts inte huvudsakligen i antal transaktioner, i genomförda affärer eller sålda 

enheter utan mer i termer av positiva effekter på företagets relationer. Gummesson (1998) 
lyfter fram begreppet ROR (Return Of Relations) som ett intressant nyckeltal för att mäta 

lönsamhet inom RM.

3.5 RM som en styrprocess
På en strategisk nivå beskriver Strandvik (2001) relationsmarknadsföringen mer som en 
process bestående av flöden av kunder och menar att relationsmarknadsföring kan beskri-

vas som försök att medvetet  styra dessa flöden i önskad riktning. Genom att förstå dyna-

miken i kundrelationerna och då kanske främst faktorer knutna till brytpunkter i flödena; 

skapa, odla och avveckla, så kan flödena kontrolleras och “relationsportföljen” optimeras.
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Odling av
relationer

Skapande av
relationer

Ny kund på
marknaden

Tillbakaflöden
Avvecklande
av relationer

Kundrelationen Vi Kundrelationen Annan

Figur 5) Olika arbetsfält i relationsstyrning
Källa: “Marknadsföring i tjänsteekonomin” sid 89 (Echeverri och Edvardsson 2002)

Figur 5 försöker visa att kundrelationsarbete handlar då om att upptäcka, invitera och avvi-

sa potentiella relationer. Att odla kundrelationer handlar om att bibehålla och utveckla exi-
sterande relationer. Att avveckla kundrelationer handlar om att ta initiativ till avveckling av 

relationer samt att minska negativa och förstärka positiva effekter av avvecklingen.

3.6 I ljuset av 4P och transaktionsmarknadsföring
Transaktionsmarknadsföring är ett synsätt till stora delar baserat på 4p-modellen11  (the 

marketing mix) där övergripande fokus ligger på att åstadkomma transaktioner mellan kö-

pare och säljare och där marknadsföringsinsatserna utvärderas på kort sikt. Blomqvist R et 

al. (2000) menar att eftersom marknadsföringens metoder främst utvecklades inom konsu-

mentvaruproducerande företag tillsammans med att den sk 4P-modellen fick så stor ge-
nomslagskraft så förnekades eller förbisågs vikten av att förstå och hantera relationer med 

kunder och andra parter i företagens omvärld. Även Gummesson (1998) för fram transak-

tionsmarknadsföringssynsättet som motpol till RM. Han menar att, trots att man försökt an-

passa 4P-modellen att ta större hänsyn till RM, så spelar den senare ändå en tydligt under-

ordnad roll i 4P-synsättet. Blomqvist et al. (2000) tycker sig se en fara i att kvar dröjande 
effekter av det sk 4P-synsättet gör att företagen arbetar med en alltför förenklad bild av 

hur relationsmarknadsföring bör implementeras i marknadsföringsaktiviteterna. De skriver:

 “Nu ser man hur företag i förvånande stor utsträckning försöker pressa in tillämpningen av  rela-
 tionsperspektivet i marknadsföringen i samma förenklade mönster.” (Blomqvist et al. 2000 sid 11)

De menar att det är viktigt att förstå att relationsmarknadsföring inte är ett ytterligare 

verktyg i den “manipulativa” transaktionsmarknadsföringens12 verktygslåda utan snarare ett 

filosofi och en strategi som bör genomsyra hela företaget. RM innebär att företaget definie-

rar sin omvärld som ett relationslandskap. Relationscape (Strandvik och Törnroos 1997) är 

ett begrepp som utvidgar perspektivet till att gälla både egna relationer och relationer i 
företagets omgivning, även framtida potentiella relationer beaktas.

Skillnaderna på transaktionssynsättet och RM är dock inte alltid tydlig, men sätts RM stra-

tegin i förhållande till transaktionsmarknadsföring åskådliggörs konsekvenserna för mark-

nadsföringens olika delar (Blomqvist et al. 2000). Figur 6 nedan visar hur relationsmark-
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nadsföring förskjuter fokus från transaktionstänkande till relationstänkande dvs i pilarnas 

riktning. Marknadsdefinitionen utgörs av tydliga segment - ofta ända ner på individnivå. 
Marknadsfokus läggs inte på produkten eller tjänsten utan på kundrelationen. Kommunika-

tionen strävar efter att vara interaktiv och anpassad till varje unik kundrelation. Media talar 

och lyssnar direkt med kunden. Marknadsföringsresurser allokeras till aktiviteter och pro-

cesser som stödjer underhåll av existerande relationer. Utvärdering av effektiviteten mäts i 

termer av låg kundomsättning. 

Marknadsdefinition

Segment IndividMassmarknad

Marknadsfokus

KundrelationProdukt/Tjänst

Kommunikation

InteraktivKampanjorienterad Kontinuerlig Beteendebaserad

Media
Interaktiva
direktmedia

Massmedia Direktmedia

Resursfördelning Behålla
befintliga
kunder

Erövra nya kunder

Utvärdering

KundomsättningMarknadsandelar

Figur 6) RM strategins konsekvenser för företagets marknadsföring (Blomqvist 2000)

3.7 Generella egenskaper i affärsrelationer
Berry, Leonard L & Parasuraman (1991) beskriver RM i tre nivåer som åskådliggörs i Ta-

bell 2 nedan. Gummesson (1998) diskuterar dessa i perspektivet av generella egenskaper 

där dessa tre nivåer representerar engagemang, beroende och vikt. Han menar att om en 
relation upplevs som viktig och vi är beroende av den då engagerar vi oss i den.

Nivå Typ av
bindning(ar)

Grad av
anpassning

Viktigaste
mnf-element

Differentierings-
potential

Ett Monetära Låg Pris Låg

Två Monetära och
sociala

Medium Personlig
kommunikation

Medium

Tre Monetära,
sociala och
strukturella

Medium till
hög

Leverans Hög

Tabell 2) RM strategins 3 nivåer (Berry, Leonard L & Parasuraman 1991)

Den första nivån, nivå 1, avser relationer bestående av monetära (prismässiga) band. Priset 
är den enskilda faktor eller egenskap som används för att locka till sig kunder. Dessa er-

bjudanden kan t ex vara olika former av priserbjudanden, stamkundsrabatter etc. Dessa 

relationer utmärks av en låg anpassningsgrad, de är lätta att avveckla och ofta också lätta 

att imitera. Konsekvensen är att de sällan medför några bestående konkurrensfördelar.
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Den andra nivån, nivå  2, avser en kombination av pris och sociala band. Relationen stöds nu 

inte enbart av prismässiga band utan en kommunikation sker med den individuella kunden. 
Det kan vara ADR (adresserad direktreklam), chatt, forum, personliga möten och liknande.

Den tredje nivån, nivå 3, avser monetära, sociala och strukturella band. Det kan vara integ-

ration av datasystem, tillgång till tjänster och funktionalitet av olika slag. De strukturella 

bindningarna är ofta de som tillför relationen mest styrka. Konsekvensen av att avbryta 

eller avveckla relationen kan upplevas som relativt stor.

Andra egenskaper som Gummesson (1998) lyfter fram är;

✓ Samarbete

✓ Förtroende, risktagande och osäkerhet

✓ Makt

✓ Långsiktighet

✓ Frekvens, regularitet och intensitet

✓ Närhet och distans

✓ Formalisering och öppenhet

✓ Rutinisering

✓ Innehåll

✓ Personliga och sociala egenskaper

Gummesson (1998) menar att konkreta relationer bl a består av kombinationer av ovanstå-

ende egenskaper. Han lyfter fram trettio konkreta relationer som han benämner Marknads-

föringens 30R samt grupperar dessa för, som han uttrycker det, att underlätta överblicken. 

Jag kommer i avsnitten 3.7.1 till 3.7.3 att mycket översiktligt redogöra för innebörden av 
dessa huvudgrupper.

3.7.1 Marknadsrelationerna
Gummesson delar in marknadsrelationerna i klassiska och speciella. De klassiska mark-

nadsrelationerna består av köp/sälj relationen (den klassiska dyaden), triangeldramat mellan 

leverantör, kund och konkurrenter (den klassiska triaden)  samt med relationen till distribu-

törer.

De speciella marknadsrelationerna består av relationer där företaget till stora delar kom-

municerar eller interagerar direkt med kunderna. Här finner vi bl a juridiska eller avtals-

mässiga bindningar, symboliska (logotype, positionering etc), servicemöten, reklamations-

hantering, medial kommunikation (internet, annons, brev) mm

3.7.2 Megarelationerna
Megarelationer utgörs enligt Gummesson (1998) av relationer som befinner sig ovanför 

marknadsrelationerna och som på ett avgörande sätt bestämmer villkoren för dessa. Mega-
relationer kan på individuell nivå t ex  bestå av scociala nätverk och personliga kontakter i 

kundens omvärld. Andra typer av relationer som Gummesson hänför till megarelationer är 

relationer till offentliga beslutsfattare (lagstiftare, patentverk, läkemedelsverk etc) , allian-

ser (EU , branschorganisationer, företagsallianser etc), Massmedia mm.

3.7.3 Nanorelationerna
Dessa är relationer som är vända inåt i företaget eller dess utvidgade produktionssystem. 
Det inkluderar alltså reklambyråer, konsulter, distributörer, underleverantörer etc.
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3.8 Affinitetsmarknadsföring
Affinitet betyder “släktskap”  och affinitetsmarknadsföring är ett uttryck för företagets 

medvetna försök att dra växlar på kundens känsla och identifikation med olika grupper, vär-

deringar och normer (Blomqvist et al. 2000). Internets transparens torde utgöra en egen-

skap hos detta media som väl lämpar sig för affinitetstänkande i marknadskommunikationen. 
Blomqvist et al. (2000) nämner tre olika särdrag för affinitetsmarknadsföring.

• Stöd av tredje part

 - Innebär att företaget tar hjälp av existerande relationer i affinitetsgruppen. Ett 

exempel skulle kunna vara att en erkänt kunnig person i gruppen uttalar sig positivt 

om produkten eller på annat sätt har en synlig relation med företaget.

• Delad nytta

- Innebär att kunden upplever att en affinitetsgrupp får fördelar när företagets pro-

dukter köps eller används. Detta kan t ex bestå av avsättning av en del av omsätt-

ningen till en välgörenhetsorganisation.

• Värdeökning
- innebär att som medlem i affinitetsgruppen kan kunden tillgodogöra sig erbjudan-

den som t ex rabatter. Det behöver dock inte vara finansiella fördelar utan kan bestå 

av andra som t ex tillgång till vissa resurser, förtur i köer etc

Många gånger beror effekten av företagets relation på hur starka banden är mellan kunden 

och gruppen. Företagets relation med gruppen blir också avgörande och måste också fun-
gera väl.

 “Den emotionella bindningen som affinitetsmarknadsföringen kan tillföra bör rimligtvis
vara mycket intressant vid utformningen av lojalitetsprogrammen i den nya internetekonomin”

(Blomqvist et al.  2000) s124

3.9 Interaktiv marknadsföring
Blomqvist et al. (2000) definierar interaktiv marknadsföring som de marknadsföringsaktivi-

teter som äger rum i direkt kontakt mellan kund och företag. Normann R (2000) myntade 
tidigt begreppet “sanningens ögonblick” vilket länge utgjorde fokus vid studier av mötet 

mellan företaget och kunden. Blomqvist et al. (2000) menar att betydelsen av begreppet 

“interaktiv marknadsföring” har vidgats och förändrats i och med att nya distributions- och 

kommunikationskanaler vuxit fram. Kundmöten (sanningens ögonblick) sker i allt större ut-

sträckning med hjälp av nya teknologier. En central del i relationsmarknadsföring är inter-
aktiv marknadsföring. Denna består av riktad marknadskommunikationen till individen med 

syfte och förmåga att åstadkomma en mätbar respons eller motprestation. Det är med andra 

ord viktigt att kunden interagerar med företaget i kommunikatonsprocessen. Echeverri och 

Edvardsson (2002) talar om kundens interaktioner i tjänsteprocessen. De tar bl a upp kun-

dens interaktion med hemsidor, databaser och elektroniska eller digitala medier. Jag kom-
mer i vidare resonemang att avgränsa mig till aktiviteter som sker över någon form av digi-

tal eller elektronisk informationsbärare, i huvudsak över Internet. Personliga möten på en 

viss fysisk plats behandlas inte, detsamma gäller brev etc.

3.9.1 Internet som ett interaktivt medium
Internet som medium utmärks till stora stycken av dess förmåga till mätbar interaktivitet 

samt bristen på begränsningar i möjlig informationsmängd, struktur och räckvidd. En annan 

utmärkande egenskap är transparens i flera nivåer bl a avseende informationen. Det senare 
får till konsekvens att det är kunden som bestämmer. Jakobsson (1998) skriver att det är 

kunden som letar upp företaget, det är kunden som väljer vad som skall ske och när det 

skall ske, i varje fall till att börja med. Echeverri och Edvardsson (2003) menar att Internets 

tydligaste kännetecken är möjligheten till interaktion.  I följande figur beskrivs traditionella 
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och nya medier utifrån dess möjlighet till interaktion. 

Gamla medier
Nya medier

(Internet)

En kommunicerar till många
En-till-en eller många -till-
många kommunikation

Massmarknadsföring
Individualiserad marknads-

föring

Monolog Dialog

Varumärkesfokus Kommunikationsfokus

Utbudstänkande Efterfrågetänkande

Kunder som målgrupp Kunder som partners

Segmentering som ansats
“Gemenskaper” med lika-

sinnade

Låg mätbarhet och tidsför-

skjuten respons

Hög mätbarhet och omedel-

bar respons

Långsamt Snabbt

Figur 8) En jämförelse mellan traditionella och nya medier med avseende på möjligheten till interak-
tion. Källa:  En sammanslagning av ett urval av faktorer nämnda av Kiani (1998) och Jakobsson (1998)

Utifrån ovanstående faktorer kan vi konstatera att fokus i marknadskommunikationen för-
skjuts från att vara avsändarcentrerad till att fokusera på kunden/mottagaren. Kunden gör 

hela tiden val och interagerar med information och funktioner. Dessa nya medier (Internet) 

utmärks bl a av transparens, inte enbart av information utan även mellan kommunikatörer. 

Företag, konkurrenter och kunder interagerar med varandra och sinsemellan på ett helt nytt 

sätt. Internet ger alltså stora möjligheter att i linje med relationsmarknadsföringssynsättet 
aktivt involvera kunden i byggandet och bevarandet av relationer. I nedanstående lista 

(Blomqvist et al. 2000) ges exempel på metoder för att åstadkomma fördjupade relationer.

Kategori Exempel

Passiv representation Förse kunden med valbar men enkel och statisk information (broschyrer, 

produktblad, årsredovisningar etc)

Interaktiv representation Ge kunden information med sökmöjlighet (t ex sökbara produktdatabaser, 

faktadatabaser etc)

Interaktiv upplevelse Aktiviteter som involverar kunden (diskussioner, konferenser, spel etc)

Responsiv relation Kundanpassad och personifierad information (skräddarsydda erbjudanden, 

kommunikation, produkter, bevakning)

Transparent relation Dialog i realtid (chatt, video, ljud)

Strukturell relation Förse kunden med egen e-post, hemsida, blogg, lagringsutrymme etc

Tabell 3) Metoder att involvera kunder i relationen Källa: Blomqvis et al. (2000).
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Figuren ovan är intressant att studera i förhållande till Tabell 2 “Tre nivåer” (Berry, Leo-

nard L & Parasuraman 1991). Ju längre ner vi kommer i listan ovan ju intressantare blir 
metoden ur ett relationsperspektiv.

3.10 Internetbeteende
Lewis och Lewis (1997) identifierar följande fem typer av internetanvändare.

✓ Direkta informationssökare

- Dessa har stor erfarenhet av webben och olika sökmotorer. De är också mer 

fokuserade i sitt sökande.13

✓ Icke-direkta informationssökare

- Dessa benämns ofta nätsurfare och gillar att lite mer osystematiskt söka på 
och skifta mellan olika sajter via hyperlänkar. Denna typ av användare tende-

rar att vara mer ovan och klickar oftare än andra på reklamlänkar (banners)

✓ Direkta köpare

- Dessa är på nätet för att handla specifika varor eller tjänster. För denna 

grupp är mäklare eller sk “cyberförmedlare” viktiga sajter att besöka.

✓ Fyndjägare

- Dessa är ute och letar efter förmånliga erbjudanden, gratisprover eller ex-

trema rabatter.

✓ Underhållningssökare

- Dessa vill gärna interagera med webben enbart för nöjes skull t ex genom 
frågesport eller tävlingar av olika slag.

När vi läser karaktäristika för ovanstående typer så bör vi vara medvetna om att många an-

vändare uppvisar en kombination av ovanstående drag eller karaktäristika (egen anm.).

SIFO Reseach International genomförde i början av hösten 2006 fyra stycken fokusgruppin-

tervjuer på uppdrag av Posten AB och kom fram till att datorn är på väg att bli den verkliga 
mediecentralen för yngre internetanvändare. En allt större del av de yngres sociala um-

gänge sker på nätet. Flera av de yngre (20 - 30 år) uppger, enligt Posten, att de upplever 

det som en smärre katastrof om datorn krånglar, de anger att det skapar en känsla av tom-

het och utanförskap. Värt att notera är även att Posten anger att chattandet, realtidskom-

munikation med textmeddelanden, verkar utgöra en stor del av de yngres internetanvän-
dande. Följande kundtyper identifierades och redovisas av Posten AB.

✓ Prylälskaren

- Dessa har passion för konsumtion. De är något av samlare och älskar prylar, 

de har speciella, ofta hobbyrelaterade intressen och söker produkter som un-

derbyggare hans/hennes personlighet. Prylälskaren ser konsumtion och shop-
ping som ett fritidsintresse och spontanhandlar gärna på nätet.

✓ Prisjägaren

- Han/hon vill alltid göra ett bra köp. Bra koll på priser och kvalitet är utmär-

kande drag och mycket energi läggs på att samla in sådan information. Inköpen 

planeras ofta noga. Prisjägaren vill ha tillgång till ett stort utbud och mycket 
information men störs ofta av direkt “säljar” kontakt.

✓ Njutaren

- Gillar prylar och tycker det är kul att konsumera men upplever att det är 

jobbigt och stressigt att gå runt i affärer. Njutaren uppskattar bekvämligheten 

och enkelheten med e-handel men ställer höga krav på hela leverantörskedjan.

Ingen av ovanstående identifierar den typ av användare vars internetanvändande i mångt 

och mycket går ut på att interagera och umgås med medmänniskor/kompisar på nätet. Bete-
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endet är vanligt, posten tar upp delar av det när de kommenterar de yngres internetanvän-

dande.  Lewis och Lewis (1997) berör gruppen när de identifierar typen “Underhållningssö-
karen”. Många, framförallt föräldrar, har lagt märke till att deras ungdomar “sitter hemma 

framför datorn” istället för att träffa kompisar. Men de träffar kompisar, fast det sker virtu-

ellt - det är inte ovanligt att de chattar med 20-30 eller fler individer samtidigt.

3.10.1 Köpprocessen
Köpprocessen är självklart av intresse vi e-handel, även i ett relatiosorienterat perspektiv. 

I SIFOs tidigare nämnda undersökning så kom man fram till att köpögonblicket var avgöran-
de, åtminstone för erfarna näthandlare. Risken är stor att köpet avbryts om det i själva 

köpögonblicket uppstår osäkerhet om något, t ex priset.

“Jag handlar ingenting om jag inte vet vad det kommer att kosta. Det måste vara jättetydligt.”

SIFO: Kvinna 45 år

Stadie i
köpprocessen

Kommunikations-
mål

Marknadsförande
sajttekniker

1 Omedveten Skapa uppmärksamhet
hos kunden

Annonsera (“banners”), PR, 
länkar

2 Produktkännedom och be-
hovsmedvetenhet, utvecklar 
produktspecifikationen

Få kunden att identifier tjäns-
tens egenskaper, fördelar och 
varumärken

Sajtens innehåll och stöd för 
sökning

3 Söker leverantör Ge olika sökhjälp för olika 
segment

Sökmotorer, andra sajter

4 Utvärderar och väljer Tillhandahålla utförlig, rele-
vant och lätt tillgänglig infor-
mation vid köpbeslut

Sajtens innehåll, andra sajter

5 Köper Underlätta köp med enkla och 
flexibla betalningsformer

Sajtens innehåll

6 Efterköpsvärdering och 
feedback

Stödja kundens användning 
av tjänsten

Personligt sajtinnehåll och 
möjlighet till interaktion/per-
sonlig kontakt

Figur 11) En modell över hur sajters olika element kan påverka köpprocessens olika stadier.
Källa: Chaffey et al. (2000)
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Detta oavsett om köpet förberetts genom att t ex lägga varorna i den virtuella varukorgen. 

De anger också att leverantören/företaget bara får en chans. Blir de missnöjda återkommer 
de inte. Köpbeteendet för de erfarna näthandelskonsumenterna utgörs enligt Posten AB att 

de ofta startar med en sk sökmotor för att skaffa sig en övergripande orientering om områ-

det. När de vet vad de skall ha så bär det ofta av till någon prisjämförelsesajt där de också 

kan ta del av kundrecensioner av både produkt och levereantör. Echeverri och Edvardsson 

(2002) belyser köpprocessen i ett internetperspektiv med en modell hämtad från Chaffey et 
al. (2000). Modellen söker relatera olika kommunikationstekniker med kommunikationsmål 

för att stödja kunden i dennes olika stadier i köpprocessen. Köpprocessens utseende skiljer 

sig mellan olika varor och olika användartyper. Tanken är, enligt Echeverri och Edvardsson 

(2002) att kunden kan “föras” nedåt i köpprocessen mot själva köpet och det efterkomman-

de köpbeteendet. I ett relationsperspektiv är det kanske viktigare att se kommunikationen 
som ett medel att fördjupa relationen med kunden och då är köpprocessen ett gyllene till-

fälle att interagera med kunden, dock är det primära inte att kunden skall komma till beslu-

tet “Köper” utan att processen i sig upplevts som relationsstödjande. Nedan återges model-

len från Chaffey et al. (200) så som den presenterats av Echeverri och Edvardsson (2002).

3.11 Analysmodell
RM modellen (se figur 4) definierar analysens övergripande teoretiska modell. Denna mo-

dell tillsammans med Tabell 3, hämtad från Blomqvist et al. (2000) samt figur 8 avseende 

marknadsföringens fokus utgör de verktyg som analysarbetet kommer att struktureras uti-
från. RM utgör ett övergripande synsätt som bör genomsyra hela företaget. Idealet vore att 

hela personalen tänker i termer av relationer oavsett funktion i företaget (förutsatte att RM 

anses önskvärt). Att identifiera RM som företeelse i ett företag låter sig inte göras utan vi-

dare. Jag har tidigare talat om förskjutningen av fokus från transaktionstänkande mot rela-

tionstänkande (se figur 8). RM är ett synsätt, och hur tydligt detta synsätt är beror till stora 
delar på hur väl det genomsyrar organisationen. Ett rimligt antagande är att de flesta före-

tag arbetar med inslag av RM i sin verksamhet, dock inte alltid medveten. RM kan genom-

syra allt men också te sig vagt och svårgreppbart.

3.11.1 Indikatorer
Jag har valt att undersöka om begreppen relationsmarknadsföring, kundrelation, kundlojali-

tet och kundomsättning förekommer allmänt i företagens begreppsvärld. Dessa begrepp be-
traktar jag som indikatorer på att RM som företeelse eller synsätt är närvarande, åtminstone 

i någon utsträckning. Vidare har jag sökt identifiera användandet av interaktiva marknads-

föringsmetoder vilka jag menar också kan, i belysning av begreppsindikatorerna, ses som 

indikatorer på om tänkande i företaget glider från transaktionsmarknadsföring mot en mer 

relationsorienterad utgångspunkt i marknadskommunikationen. Som indikator på huruvida 
kundlojalitet förekommer avser jag att använda respondentens egen uppfattning om kundlo-

jalitetens styrka.
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Figur 12) Övergripande analysmodell baserad på RM modellen

Beträffande lönsamhet så gör jag ett avsteg från RM modellens användning av begreppet 

som där har en vidare innebörd och avser uppmätt lönsamhet relationstermer, t ex kundom-

sättning. Jag har som indikator för att implicera förekomsten av ett uttalat RM synsätt valt 

respondentens uppfattning om HUR man mäter effektiviteten i marknadsföringen.

3.11.2 Relationsstödjande metoder
Tabell 3.9.1a som Blomqvist et al. (2002) använde för att ge exempel på metoder för att 

fördjupa relationer har i lätt modifierad form använts som analysmodell för att strukturera 

analysen av interaktiva marknadsföringsmetoder som identifierats hos undersökta företag.

Tabellen har till sitt innehåll modifierats. Responsiv relation avser också kundgenererad 

information i form av recensioner, artiklar, tips etc. Jag har också tillfört ytterligare en ka-
tegori, “Strukturell relation”, som avser att företaget tillför kunden resurser av olika slag t 

ex lagringsutrymme på en ftp server14.

Kategori Exempel

Passiv representation Förse kunden med valbar men enkel och statisk information (broschyrer, 

produktblad, årsredovisningar etc)

Interaktiv representation Ge kunden information med sökmöjlighet (t ex sökbara produktdatabaser, 

faktadatabaser etc)

Interaktiv upplevelse Aktiviteter som involverar kunden (diskussioner, konferenser, spel etc)

Responsiv relation Kundanpassad och personifierad information (skräddarsydda erbjudanden, 

kommunikation, produkter, bevakning) samt kundgenererad information

Transparent relation Dialog i realtid (chatt, video, ljud)

Tabell 4) Modifierad tabell för analysarbete av relationsstödjande metoder
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4. Resultat

Här presenterar jag resultatet av de telefonintervjuer och studie av respektive företags internetbutik. resul-
taten presenteras per företag. Företagen är till stora delar anonymiserade då respondenterna varit infor-
merade att så skulle ske.

4.1 Intervjuresultat
På de undersökta företagen var det 4 av 5 respondenter som uppgav att begrepp som kun-

domsättning, kundlojalitet och kundrelationer användes på företaget. Två av respondenterna 

uppgav att begreppet relationsmarknadsföring förekom i resonemang på företaget. Inget av 
företagen mäter framgång i termer av kundomsättning. Dock så  uppgav respondenten på 

extremsportföretaget att man intresserar sig för, och försöker mäta, förhållandet mellan 

kundens aktivitetsnivå i communityn och kundens köp.

Samtliga företag tillhandahåller valbar information i form av kataloger, produktblad, allmän 

företagsinformation, köpinformation etc. Ett företag tillhandahöll videofilmer i övrigt bestod 
informationen av text och bild.

Friluftsföretaget driver både en internetbutik och en fysisk butik. Den fysiska startades efter 
att internetbutiken startades, dels för att man upplevde att kunderna saknade förtroende för 

webföretag utan en “riktig” butik. Men också för att den fysiska hanteringen av produkterna 

måste klaras av och då var det lika bra att också ha en butikslokal. Internetbutiken har ett 

mycket brett sortiment inom friluftsliv. Kunderna kan köpa allt från produkter för vardagligt 
uteliv till produkter för extrema situationer som t ex alpina expeditioner.

Intressant information observerad i butiken:

- Storleksguide för specialskor.

- De som köpt denna produkt har också köpt...

- Recensioner
-  I följande avdelningar finns liknande varor...

Hästsportsföretaget driver både en flerspråkig internetbutik en kedja av fysiska butiker samt 

postorderförsäljning av mer traditionellt slag. Företaget bedriver även egen tillverkning. 

Internetbutiken har ett mycket brett sortiment inom hästsportartiklar. 

Intressant information observerad i butiken:

- Detaljerad måttabell och skötselråd för olika produkter.

- Kombinera med följande produkter...

Extremsportföretaget driver en internetbutik. Internetbutiken har ett mycket brett/djupt sor-

timent inom sitt område. Kunderna kan köpa allt från produkter för vardagligt uteliv till pro-
dukter för extrema situationer som t ex alpina expeditioner. Man arbetar aktivt med att ge 

en så utökad information som möjligt i internetbutiken.

Intressant information observerad i butiken:

- Storleksguide för specialskor

- De som köpt produkter har också köpt...
- Produktrecensioner

-Andra produkter från samma märke

- Gods sökning

Sportfiskeföretaget består av en internetbutik samt av flera fysiska butiker. Ambitionen är att 

växa inom både e-handel och via nyetableringar av fysiska butiker. Internetbutiken har ett 

mycket brett sortiment inom sportfisket. Man arbetar aktivt med att ge en så utökad infor-

mation som möjligt i internetbutiken.
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Intressant information observerad i butiken:

- Storleksguide för specialskor
- De som köpt produkter har också köpt...

- Produktrecensioner

- Tio i top

- Gods sökning

Sportbutiken driver både en internetbutik och en fysisk butik. Internetbutiken är helt inte-
grerad med butiksdatasystemet i den fysiska butiken. Företaget har en historik som postor-

derföretag men arbetar idag endast med internet när det gäller distanshandel. Internetbuti-
ken har ett mycket brett sortiment inom sport&fritid. Kunderna återfinns i hela världen. 

Man arbetar aktivt med att ge en så utökad information som möjligt i internetbutiken.

Speciell information i butiken som nämns är:

• Kataloglänkar till leverantörernas pdf kataloger

• Videolänkar till videofilmer på leverantörernas hemsidor

• Andra som köpte köpte också...

• Gods sökning

• I följande avdelningar finns liknande varor...

1) Vilken konkurrensfördel anser Ni vara företagets största styrka?
Friluftsföretaget: Största konkurrensfördelen anser man vara  det breda sortimentet.

Hästsportföretaget: Största konkurrensfördelen anser man vara ett komplett sortiment, hög 

kompetens samt det egna företagsnamnet.

Extremsportföretaget: Största konkurrensfördelen anser man vara det breda sortimentet och 

höga kundlojaliteten.

Sportfiskeföretaget: Största konkurrensfördelen anser man vara en hög kundlojalitet.

Sportbutiken: Största konkurrensfördelen anser man vara den höga kundlojaliteten.

(2) Används begreppet relationsmarknadsföring på företaget? (3) pratar Ni ofta om Kundom-
sättning, kundlojalitet och kundrelationer inom företaget? (4) finns åtgärder eller program 
som är avsedda att öka kundernas lojalitet i företaget?
Friluftsföretaget: Begreppet relationsmarknadsföring upplevdes som okänt men begrepp som 

kundomsättning, kundlojalitet och kundrelationer används dagligen på företaget. Några for-

mella program för att öka kundlojaliteten finns inte. Men däremot så bearbetar man vissa 

“stora” kunder direkt genom att bjuda in dem till föreläsningar och bildvisningar etc. Det är 

kunder som personalen själva upplever att de “lärt känna”.

Hästsportföretaget: Begreppet relationsmarknadsföring upplevdes som okänt och begrepp som 

kundomsättning, kundlojalitet och kundrelationer upplever respondenten sällan används på 
företaget. Några formella program för att öka kundlojaliteten finns inte.

Extremsportföretaget: Begreppet relationsmarknadsföring är ett känt begrepp även om respon-

denten inte ansåg att han visste dess exakta betydelse. Begrepp som kundomsättning, 

kundlojalitet och kundrelationer används dagligen på företaget. Formella program för att 

öka kundlojaliteten finns. Man arbetar aktivt mot de kunder som man upplever är “inflytel-

serika” på marknaden. Dessa får specialerbjudanden och personliga rabatter.

Sportfiskeföretaget: Begreppet relationsmarknadsföring upplevdes som okänt men begrepp som 

kundomsättning, kundlojalitet och kundrelationer används dagligen på företaget. Ett VIP 

kundprogram finns men respondenten visste inte exakt hur det var utformat.

Sportbutiken: Begreppet relationsmarknadsföring är ett begrepp som man mer och mer börjat 

använda internt i företaget. Även kundomsättning, kundlojalitet och kundrelationer är be-

grepp som används dagligen. Några formella program för att öka kundlojaliteten finns inte.
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5) Samarbetar Ni eller lämnar bidrag till andra organisationer och gemenskaper som har be-
tydelse för kunden?

Friluftsföretaget: Man samarbetar med friluftsfrämjandet och klubbar som organiserar kunder-

na. Samarbetet består mest av att man sponsrar vissa aktiviteter hos klubbarna men man 

ger också allmänna klubbrabatter till klubbmedlemmar.

Hästsportföretaget: Inga samarbeten “värd namnet”

Extremsportföretaget: Man samarbetar med sportens riksorganisation. Samarbetet består mest 

av att man sponsrar vissa aktiviteter.

Sportfiskeföretaget: Man samarbetar med Sportfiskarna och ger kunder som är medlemmar där 

10% rabatt mot angivande av medlemsnummer. Samarbetet består i övrigt mest av samar-
bete med lokala sportfiskeklubbar i form av gemensamma aktiviteter som t ex “klubb-kväll” 

i den fysiska butiken.

Sportbutiken: Nej, inget samarbete

6) Erbjuder Ni något utöver den direkta butiksgemenskapen?

Friluftsföretaget: Nej, inget

Hästsportföretaget: Nej, inget

Extremsportföretaget: Nej, inget

Sportfiskeföretaget: Nej, inget

Sportbutiken: Nej, inget

7) Kan kunderna interagera på webben med företaget på något annat sätt än att köpa varor?
Friluftsföretaget: Kunden kan interagera genom att:

Skriva produktrecensioner

Lämna tips om intressanta produkter till företaget via e-post

Hästsportföretaget: Kunden kan inte interagera

Extremsportföretaget: Kunden kan interagera i butiken genom att:

 Skriva produktrecensioner

 Köpa produkter

 Diskutera i ett forum, chatta med “kända” utövare

 Lägga upp bilder på egna sidor

 Skriva artiklar, reseskildringar etc

Sportfiskeföretaget: Kunden kan interagera genom att:

 Skriva produktrecensioner

 Lämna tips om intressanta produkter till företaget

 E-posta artiklar och reseskildringar som läggs upp på internet

Sportbutiken: Kunden kan interagera genom att:

 Ändra personlig information

 Gå igenom personlig köphistorik

 Skriva recensioner
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8) Anpassas info/reklam till kundens historiska beteende eller liknande?

Friluftsföretaget: Ingen anpassning av nyhetsbrev och information på internet avseende kun-

dens historiska beteende eller inköp..

Hästsportföretaget: Ingen anpassning av nyhetsbrev och information på internet avseende 

kundens historiska beteende eller inköp.

Extremsportföretaget: Både nyhetsbrev och information på internet anpassas till viss del till 

kundens historiska beteende eller inköp då man försöker annonsera kompletterande pro-

dukter som passar senast köpta produkt.

Sportfiskeföretaget: Nyhetsbrev och information på internet anpassas hela tiden till kundens 

historiska beteende och/eller inköp.

Sportbutiken: Nyhetsbrev och information på internet anpassas inte till kundens historiska 

beteende eller inköp.

(9) Satsas mnf-resurser mest på att skaffa nya kunder eller på att behålla gamla? 
(10) Hur mäter ni marknadsföringens effektivitet?
Friluftsföretaget: Marknadsföringen inriktar sig främst på att skaffa nya kunder och framgång-

en mäts i allmänna försäljningssiffror

Hästsportföretaget: Marknadsföringen inriktar sig främst mot gamla kunder genom generella 

utskick via e-post och i form av broschyrer och kataloger. Framgången mäts i allmänna 

försäljningssiffror.

Extremsportföretaget: Marknadsföringen inriktar sig främst på  att ta hand om gamla kunder och 

framgången mäts i allmänna försäljningssiffror men man intresserar sig också mycket för 

förhållandet mellan köp och aktivitet i “Communityn” dvs forum och egna sidor.

Sportfiskeföretaget: Marknadsföringen inriktar sig främst på att ta hand om gamla kunder och 

framgången mäts i allmänna försäljningssiffror.

Sportbutiken: Marknadsföringen inriktar sig främst på att skaffa nya kunder och framgången 

mäts både i allmänna försäljningssiffror och äldre kunders återköp. Efterköpsbeteendet är 

den del i köpprocessen som man aktivt underhåller. Man följer upp med ett e-postbrev där 
man frågar om allt fungerat som det skall. Är kunden missnöjd så läggs en avsevärd mängd 

tid och resurser på att utreda vad som gått snett och på att få kunden nöjd.

11) Hur upplever du att  kundlojaliteten är dvs viljan hos era kunder att inte  handla från en 
konkurrent?

Friluftsföretaget: Kundlojaliteten upplevs vara “Ganska stark”.

Hästsportföretaget: Kundlojaliteten upplevs vara “Ganska stark”

Extremsportföretaget: Kundlojaliteten upplevs vara “Stark”

Sportfiskeföretaget: Kundlojaliteten upplevs som “Mycket stark”

Sportbutiken: Lojalitet upplevs vara “Ganska svag”.

12) Ranka följande faktorer utifrån vad som påverkar kundernas val av butik?

(A) Kundernas förtroende för företaget, (B) Kundernas lojalitet till företaget, (C) Priset i förhållande till konkurrenternas pris

Friluftsföretaget: (A, B, C)
Hästsportföretaget: (A, C, B)
Extremsportföretaget:  (A, B, C)
Sportfiskeföretaget: (A, C, B)
Sportbutiken: (B,A,C)
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5 Analys och slutsatser

I detta avsnitt analyseras insamlad empiri. Jag har försökt strukturera analysen utifrån analysmodellen. 
Resultaten analyseras inte per företag bortsett från att intressanta relationer avseende svar/åsikter från 
samma respondent betonas. I analysen inleder jag med att diskutera resultaten i ett övergripande RM per-
spektiv d v s 

Samtliga undersökningsresultat och nedan redovisade slutsatser äger ingen statistiskt veri-

fierbar extern giltighet då urvalet inte varit slumpmässigt. Intervjuade företag representerar 

alltså inte de förhållanden som föreligger bland de konsumentorienterade fackhandlarna på 

Internet idag. Dock så representerar identifierade företeelser faktiska företeelser. Huruvida 

dessa företeelser är vanliga eller ovanliga vet jag dock inte något om. Undersökningen syf-
te är förklarande och överförbarhet har som sagt inte varit något som eftersträvats.

Jag har undersökt om företeelser som kan hänföras till RM’s beståndsdelar existerar inom 

konsumentvaruhandeln på Internet och ytligt beskriva dessa i sitt sammanhang dvs webbu-

tikens. RM är ju som vi redan konstaterat mer en filosofi eller ett synsätt, dock med en 

uppsättning verktyg och metoder, som rätt använda kan påverka företagets agerande. Att 
studera om delar av verktygslådan används indikerar egentligen endast att enskilda meto-

der implementerats men inte att det finns en medvetet RM perspektiv i bakgrunden.

Respondenterna har inte tillhört något av företagens ledningsgrupper, vilket kan tyckas un-

derligt då RM ofta beskrivs som en ledningsfilosofi som skall genomsyra hela företaget. Jag 

anser ändock att respondenterna kan förmedla om så är fallet, åtminstone i bemärkelsen av 
om ledningen lyckats nå ut med filosofin i företaget.

Analysmetoden har utgått från redovisad teoretisk referensram. Analysen startar med RM-

modellen (se avsnitt 3.4) och RM som ett övergripande synsätt för att sedan belysa enskilda 

företeelser samt dess eventuella påverkan på kundlojaliteten.

5.1 Resultaten i perspektivet av RM som övergripande filosofi
 Det verkar inte som RM är en tydligt definierad filosofi på något av företagen även om två 

företag använder begreppet RM. Extremsportföretaget verkar ha utvecklat grunderna för en 

medveten RM filosofi. Begreppsvärlden känns igen och respondenten upplever att den på-
verkar det dagliga arbetet, främst i samband med community delen.
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Figur 14) Anpassning av RM-modellen (se figur 4). Övergripande filosofi

Sportföretaget verkar planera att införa relativt långtgående funktionella förändringar som 

kan ha sitt ursprung i resonemang kring kundlojalitet och kundrelationer som respondenten 
hävdar allt mer börjar användas inom företaget. 

Samtliga företag mäter effekten av marknadsföringen i termer av försäljning, detta tillsam-

mans med koncentrationen på att nå nya kunder pekar på  att transaktionssynsättet domine-

rar. Två av företagen verkar ha processer som delvis strävar efter att mäta kundrelationens 

lönsamhet, ett av dessa mäter andelen köp från gamla kunder medan det andra mäter köp i 
förhållande till aktiviteten i communityn. Samarbeten med grupper som har anknytning till 

kunderna sker från tre av de fem företagen. Hos Sportfiskeföretaget kan ett tydligt affini-

tetstänkande identifieras då 10% rabatt lämnas till gruppens medlemmar. Övriga två  företag 

använder affinitetsgruppen som en “förtroendeingivande” marknadskanal. Dock kan typen 

av sponsrad aktivitet generera effekter av annan karaktär. Min slutsats är att resultaten 
indikerar att företagen arbetar med att det förekommer ett medvetet underhåll och stödjan-

de av kundrelationer men att detta inte är den dominerande strategin. Dock med undantaget 

av ett företag (extremsportföretaget) som arbetar med stora delar av RM synsättet som 

övergripande synsätt.

5.2 Resultaten i perspektivet av interaktiv marknadsföring
 Informationsmängden är i samtliga butiker omfattande men det är snarare standard än un-

dantag på Internet och är den aktivitet som allra svagast kan sägas representera eller indi-

kera på ett utvecklat relationstänkande.
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Figur 15) Anpassning av RM-modellen (se figur 4). Interaktiv marknadsföring

Sökbar information tillhandahölls av samtliga företag, dock endast i produktdatabasen. Ex-

tremsportföretaget har dock andra sökmöjligheter i communityn. Inlägg, medlemmar, bilder 
etc. Något liknande var ett uttalat mål “framöver” från Sportföretaget.

Endast extremsportföretaget involverade kunderna interaktivt på nätet i form av konferen-

ser (chatter med “kända utövare”).

Två företag angav att man systematiskt arbetade med en responsiv metod då kundens his-

toriska beteende påverkade både hemsidans utseende och nyhetsbrev. Sportfiskeföretaget  
hade även ett VIP kund program, respondenten var dock osäker på dess utformning. Ex-

tremsportföretaget arbetade systematiskt med att engagera inflytesrika kunder på markna-

den. De avsåg här individernas förmåga att påverka kunderna. Flera av företagen erbjöd 

också spårning av gods (via distributörens godsspårningstjänst).

Realtidsrelationer bestod av organiserade chatter i extremsportföretagets regi.

Transparent information bestod i huvudsak av recensioner. Extremsportföretaget skapade 

dock manuellt länkar från produktsidor till relevanta inlägg i diskussionsforumet. Det fanns 

funderingar på att automatisera detta förfarande.

Hästsportföretaget som förutom en omfattande och detaljerad och omfattande information 

om mått och skötselråd tillsammans med förslag på kombinationer med andra produkter var 
den butik som tillhandahöll minst “speciell” information av typen recensioner, de som köp 

har också köpt, bästsäljare etc. Avseende möjligheten att interagera var det också 

hästsportbutiken som erbjöd minst möjligheter. Respondenten på detta företag uppgav att 

begreppsindikatorerna var okända eller så användes de inte internt i företaget. 

Extremsportföretaget och Sportfiskeföretaget är de företag som arbetade intensivast med 
interaktiva marknadsföringsmetoder. Nedan följer en sammanställning enligt de metoder 

som föreslagits av Blomqvist et al. (2000). Vi kan konstatera att båda företagen använder 

flera av angivna metoder och tillämpar med andra ord interaktiv marknadsföring i relativt 

stor utsträckning.
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Kategori Exempel

Passiv representation Båda företagen förser kunden med valbar men enkel och statisk information 

(broschyrer, produktblad, leverans information etc)

Interaktiv representation Båda företagen erbjöd kunden sökbara produktdatabaser och godssökning. 

Extremsportföretaget erbjöd även sökbara diskussionsgrupper, bilder i 

communityn.

Interaktiv upplevelse Båda företagen i form av recensioner. Extremsportföretaget i form av fo-

rum samt meddelande till varandra. Sportfiskeföretaget  i form av publice-

ring av artklar och reseskildringar.

Responsiv relation Båda företagen kundanpassade reklam och information beroende på histo-

risk beteende. Kundgenererad information tillhandahålls via recensioner 

och artiklar

Transparent relation Extremsportföretaget erbjöd chatt med “kändisar”

Strukturell relation Extremsportföretaget hade skapat strukturella bindningar då  medlemskapet 

i communityn medförde tillförsel av resurser till kunderna i form av hård-

diskutrymme, privat hemsida mm

Tabell 16) Metoder för interaktiv marknadsföring

5.3 Slutsats och rekommendationer
När arbetet startades så var dels det uttalade syftet att identifiera faktorer och aktiviteter 

som stödjer ett aktivt relationsbyggande i webbutiker hos konsumentinriktade internetför-

säljningsföretag men också  att försöka erhålla en ökad förståelse för i vilken utsträckning 

och på vilket sätt som relationsmarknadsföringssynsättet är närvarande i dessa samman-
hang.

Konsumentorienterad försäljning har, till skillnad från B2B, en låg anpassningsgrad på 

systemnivå mellan kunden och säljaren. Detta medför troligtvis att starka relationer av 

strukturell karaktär är svåra att etablera. Men vissa B2C företag verkar arbeta aktivt med 

att etablera och underhålla relationer av svagare karaktär, främst relationer av monetär och 
social karaktär. RM synsättet förekommer som begrepp och synsättet finns etablerat bland 

vissa av företagen. Om andra företag implementerat synsättet fullt ut, eller delvis, visar inte 

resultaten, men inte heller motsatsen.
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5.3.1 Framtida studier
Fallstudier där aktiviteter och respons mättes över tiden skulle vara av intresse. En relation 

är en process som sträcker sig över ett visst tidsperpektiv och Internet ger onekligen in-
tressanta möjligheter att i framtida undersökningar studera på vilket sätt relationerna mel-

lan företag och kunder förändras och påverkas av olika interaktiva marknadsföringsåtgär-

der. Internet ger möjligheter att förhållandevis noggrant mäta reaktioner på både individnivå 

och på aggregerad nivå vid införande eller förändringar av relationsstödjande aktiviteter 

eller processer.

Det skulle också vara intressant att studera huruvida utfallet (värdet?) av interaktiva aktivi-

teter påverkar relationens relativa vikt (jämfört med andra relationer) hos inblandade aktö-

rer.
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Bilaga 1: Friluftföretaget
• Respondent: Arbetar med marknadsföring och webbutiken

• Intervjutid: 17 min

Friluftsföretaget driver både en internetbutik och en fysisk butik. Den fysiska startades 

efter att internetbutiken startades, dels för att man upplevde att kunderna saknade förtro-

ende för webföretag utan en “riktig” butik. Men också för att den fysiska hanteringen av 

produkterna måste klaras av och då var det lika bra att också ha en butikslokal. Internetbu-
tiken har ett mycket brett sortiment inom friluftsliv. Kunderna kan köpa allt från produkter 

för vardagligt uteliv till produkter för extrema situationer som t ex alpina expeditioner.

Intressant information observerad i butiken:

- Storleksguide för specialskor.

- De som köpt denna produkt har också köpt...
- Recensioner

-  I följande avdelningar finns liknande varor...

1) Största konkurrensfördelen anser man vara  det breda sortimentet.

2,3,4) Begreppet relationsmarknadsföring upplevdes som okänt men begrepp som kundom-

sättning, kundlojalitet och kundrelationer används dagligen på  företaget. Några formella 

program för att öka kundlojaliteten finns inte. Men däremot så bearbetar man vissa “stora” 
kunder direkt genom att bjuda in dem till föreläsningar och bildvisningar etc. Det är kunder 

som personalen själva upplever att de “lärt känna”.

5) Man samarbetar med friluftsfrämjandet och klubbar som organiserar kunderna. Samarbe-

tet består mest av att man sponsrar vissa aktiviteter hos klubbarna men man ger också  all-

männa klubbrabatter till klubbmedlemmar.

6) Nej, inget

7) Kunden kan interagera genom att:

•  Skriva produktrecensioner

•  Lämna tips om intressanta produkter till företaget via e-post

8) Ingen anpassning av nyhetsbrev och information på internet avseende kundens historiska 

beteende eller inköp..

9,10) Marknadsföringen inriktar sig främst på att skaffa nya kunder och framgången mäts i 

allmänna försäljningssiffror

11) Kundlojaliteten upplevs vara “Ganska stark”.

12) Ranking av lojalitetsfaktorer

•  Kundernas förtroende för företaget

•  Kundernas lojalitet till företaget

•  Priset i förhållande till konkurrenternas pris

- Internetförsäljning i ett relationsmarknadsföringsperspektiv -

Bilagor	



Bilaga 2: Hästsportsföretaget
• Respondent: Arbetar med webbutiken

• Intervjutid: 18 min

Hästsportsföretaget driver både en flerspråkig internetbutik en kedja av fysiska butiker 

samt postorderförsäljning av mer traditionellt slag. Företaget bedriver även egen tillverk-

ning. Internetbutiken har ett mycket brett sortiment inom hästsportartiklar. 

Intressant information observerad i butiken:

- Detaljerad måttabell och skötselråd för olika produkter.
- Kombinera med följande produkter...

1) Största konkurrensfördelen anser man vara ett komplett sortiment, hög kompetens samt 

det egna företagsnamnet.

2,3,4) Begreppet relationsmarknadsföring upplevdes som okänt och begrepp som kundom-

sättning, kundlojalitet och kundrelationer upplever respondenten sällan används på företa-

get. Några formella program för att öka kundlojaliteten finns inte.

5) Inga samarbeten “värd namnet”

6) Nej, inget

7) Kunden kan inte interagera

8) Ingen anpassning av nyhetsbrev och information på internet avseende kundens historiska 

beteende eller inköp.

9,10) Marknadsföringen inriktar sig främst mot gamla kunder genom generella utskick via 

e-post och i form av broschyrer och kataloger. Framgången mäts i allmänna försäljnings-

siffror.

11) Kundlojaliteten upplevs vara “Ganska stark”

12) Ranking av lojalitetsfaktorer

1. Kundernas förtroende för företaget

2.Priset i förhållande till konkurrenternas pris

3. Kundernas lojalitet till företaget

- Internetförsäljning i ett relationsmarknadsföringsperspektiv -

Bilagor	



Bilaga 3: Extremsportföretaget
• Respondent: Arbetar med marknadsföring och webbutiken

• Intervjutid: 22 min

Extremsportföretaget driver en internetbutik. Internetbutiken har ett mycket brett/djupt 

sortiment inom sitt område. Kunderna kan köpa allt från produkter för vardagligt uteliv till 

produkter för extrema situationer som t ex alpina expeditioner. Man arbetar aktivt med att 

ge en så utökad information som möjligt i internetbutiken.

Intressant information observerad i butiken:
- Storleksguide för specialskor

- De som köpt produkter har också köpt...

- Produktrecensioner

-Andra produkter från samma märke

- Gods sökning

1) Största konkurrensfördelen anser man vara det breda sortimentet och höga kundlojalite-

ten.

2,3,4) Begreppet relationsmarknadsföring är ett känt begrepp även om respondenten inte 

ansåg att han visste dess exakta betydelse. Begrepp som kundomsättning, kundlojalitet och 

kundrelationer används dagligen på företaget. Formella program för att öka kundlojaliteten 

finns. Man arbetar aktivt mot de kunder som man upplever är “inflytelserika” på markna-
den. Dessa får specialerbjudanden och personliga rabatter.

5) Man samarbetar med sportens riksorganisation. Samarbetet består mest av att man 

sponsrar vissa aktiviteter.

6) Nej, inget

7) Kunden kan interagera i butiken genom att:

• Skriva produktrecensioner

• Köpa produkter

• Diskutera i ett forum, chatta med “kända” utövare

• Lägga upp bilder på egna sidor

• Skriva artiklar, reseskildringar etc 

• Kunderna kan skicka meddelanden till varandra och besöka varandras sidor, rösta på bästa 

bild, artikel mm

8) Både nyhetsbrev och information på internet anpassas till viss del till kundens historiska 

beteende eller inköp då  man försöker annonsera kompletterande produkter som passar se-

nast köpta produkt.

9,10) Marknadsföringen inriktar sig främst på  att ta hand om gamla kunder och framgången 

mäts i allmänna försäljningssiffror men man intresserar sig också mycket för förhållandet 

mellan köp och aktivitet i “Communityn” dvs forum och egna sidor

11) Kundlojaliteten upplevs vara “Stark”

12) Ranking av lojalitetsfaktorer

1.Kundernas förtroende för företaget

2.Kundernas lojalitet till företaget

3.Priset i förhållande till konkurrenternas pris

- Internetförsäljning i ett relationsmarknadsföringsperspektiv -

Bilagor	



Bilaga 4: Sportfiskeföretaget
• Respondent: Arbetar med webbutiken

• Intervjutid: 20 min

Sportfiskeföretaget består av en internetbutik samt av flera fysiska butiker. Ambitionen är 

att växa inom både e-handel och via nyetableringar av fysiska butiker. Internetbutiken har 

ett mycket brett sortiment inom sportfisket. Man arbetar aktivt med att ge en så utökad 

information som möjligt i internetbutiken.

Intressant information observerad i butiken:
- Storleksguide för specialskor

- De som köpt produkter har också köpt...

- Produktrecensioner

- Tio i top

- Gods sökning

1) Största konkurrensfördelen anser man vara en hög kundlojalitet.

2,3,4) Begreppet relationsmarknadsföring upplevdes som okänt men begrepp som kundom-

sättning, kundlojalitet och kundrelationer används dagligen på företaget. Ett VIP kundpro-

gram finns men respondenten visste inte exakt hur det var utformat.

5) Man samarbetar med Sportfiskarna och ger kunder som är medlemmar där 10% rabatt 

mot angivande av medlemsnummer. Samarbetet består i övrigt mest av samarbete med lo-

kala sportfiskeklubbar i form av gemensamma aktiviteter som t ex “klubb-kväll” i den fy-

siska butiken.

6) Nej, inget

7) Kunden kan interagera genom att:

• Skriva produktrecensioner

• Lämna tips om intressanta produkter till företaget

• E-posta artiklar och reseskildringar som läggs upp på internet

8) Nyhetsbrev och information på internet anpassas hela tiden till kundens historiska bete-

ende och/eller inköp.

9,10) Marknadsföringen inriktar sig främst på att ta hand om gamla kunder och framgången 

mäts i allmänna försäljningssiffror.

11) Kundlojaliteten upplevs som “Mycket stark”

12) Ranking av lojalitetsfaktorer

1. Kundernas förtroende för företaget

2.Priset i förhållande till konkurrenternas pris

3. Kundernas lojalitet till företaget

- Internetförsäljning i ett relationsmarknadsföringsperspektiv -

Bilagor	



Bilaga 5: Sportbutiken
• Respondent: Arbetar med marknadsföring och webbutiken

• Intervjutid: 18 min

Sportbutiken driver både en internetbutik och en fysisk butik. Internetbutiken är helt inte-

grerad med butiksdatasystemet i den fysiska butiken. Företaget har en historik som postor-

derföretag men arbetar idag endast med internet när det gäller distanshandel. Internetbuti-

ken har ett mycket brett sortiment inom sport&fritid. Kunderna återfinns i hela världen. 

Man arbetar aktivt med att ge en så utökad information som möjligt i internetbutiken.

Speciell information i butiken som nämns är:

• Kataloglänkar till leverantörernas pdf kataloger

• Videolänkar till videofilmer på leverantörernas hemsidor

• Andra som köpte köpte också...

• Gods sökning

• I följande avdelningar finns liknande varor...

1) Största konkurrensfördelen anser man vara den höga kundlojaliteten.

2,3,4) Begreppet relationsmarknadsföring är ett begrepp som man mer och mer börjat an-

vända internt i företaget. Även kundomsättning, kundlojalitet och kundrelationer är begrepp 

som används dagligen. Några formella program för att öka kundlojaliteten finns inte.

5) Nej, inget samarbete

7) Kunden kan interagera genom att:

• Ändra personlig information

• Gå igenom personlig köphistorik

• Skriva recensioner

• Företaget planerar att lansera en egen community med extra tjänster för kunderna bl a 

forum och valfri e-post adress. Även produktrecensioner etc är planerat i en nära framtid.

8) Nyhetsbrev och information på internet anpassas inte till kundens historiska beteende 

eller inköp.

9,10)Marknadsföringen inriktar sig främst på att skaffa nya kunder och framgången mäts 

både i allmänna försäljningssiffror och äldre kunders återköp. Efterköpsbeteendet är den del 

i köpprocessen som man aktivt underhåller. Man följer upp med ett e-postbrev där man 

frågar om allt fungerat som det skall. Är kunden missnöjd så läggs en avsevärd mängd tid 
och resurser på att utreda vad som gått snett och på att få kunden nöjd.

11) Lojalitet upplevs vara “Ganska svag”.

12) Ranking av lojalitetsfaktorer

1. Kundernas lojalitet till företaget 

2. Kundernas förtroende för företaget

3. Priset i förhållande till konkurrenternas pris

- Internetförsäljning i ett relationsmarknadsföringsperspektiv -

Bilagor	



Bilaga 6: “Intervjumall”
Presentation: Mig själv, C-uppsats på Karlstad Universitet, Undersöker e-handel och relationsmarknadsföring

Vem på företaget kan besvara frågor om er marknadsföring och web-
butik?
1) Vilken konkurrensfördel anser Ni vara företagets största styrka?
Ex. prisbilden, kompetensen, sortimentet, förtroendet hos kunderna

2) Används begreppet relationsmarknadsföring på företaget?
(Ja - HUR och När?...)

3) Pratar Ni ofta om Kundomsättning, kundlojalitet och kundrelationer inom företaget?
Sammanhang, vanligt, liknande begrepp

4) Finns åtgärder eller program som är avsedda att öka kundernas lojalitet i företaget?
VIP klubbar, Stamkundsprogram, Kundklubbar

5) Samarbetar Ni eller lämnar bidrag till andra organisationer och gemenskaper som har be-
tydelse för kunden?

6) Erbjuder Ni något utöver den direkta butiksgemenskapen?
E-posthantering, hårddiskutrymme, egna hemsidor

7) Kan kunderna interagera på webben med företaget på något annat sätt än att köpa varor?
Produktrecensioner, Artiklar, sortiment, Forum, Community, annat?

8) Anpassas info/reklam till kundens historiska beteende eller liknande?
9) Satsas mnf-resurser mest på att skaffa nya kunder eller på att behålla gamla?
10) Hur mäter Ni marknadsföringens effektivitet?

 Låg kundomsättning

 Köp från tidigare kunder

 Allmänna försäljningssiffror

11) Hur upplever du att kundlojaliteten är dvs viljan hos era kunder att inte handla från en 
konkurrent?

 Mycket stark

 Stark

 Ganska stark

 Ganska svag

 Svag

 Mycket svag

12) Ranka följande faktorer utifrån vad som påverkar kundernas val av butik?
• Kundernas förtroende för företaget

• Kundernas lojalitet till företaget

• Priset i förhållande till konkurrenternas pris

Bilagor	


