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SAMMANFATTNING 

Titel: Relationsbyggande i e-handel – kundrelationer utan det personliga mötet 

Författare: Maria Hellquist 

Handledare: Leif Rytting 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, 15 hp. 

Turismekonomprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2012.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge en djupare förståelse för kundrelationer inom e-handeln genom 

att analysera och utreda:  

 På vilka sätt förtroende och lojalitet kan främjas i relationsbyggande inom e-handeln 

 Varumärkets betydelse för relationsskapande i e-handeln. 

 Det virtuella servicelandskapets roll i relationsbyggande, med avseende på både 

hemsidan och social media. 

I anslutning till detta har följande forskningsfråga formulerats 

 Vad är karaktäristiskt för relationsbyggande och lojalitetsskapande i nätbaserade 

företag inom konsumentvaruhandeln?  

Metod 

Jag har i denna uppsats valt att göra en kvalitativ undersökning då jag vill få en djupare 

förståelse av fenomenet snarare än en bred bild. Undersökning kom att anta en abduktiv 

karaktär eftersom jag har utgått från det empiriska materialet men samtidigt haft den 

teoretiska basen i åtanke. Det empiriska materialet är insamlat genom sex stycken personliga 

intervjuer med sju respondenter från två kommunikationsbyråer, två e-handelsföretag, 

branschorganisationen Svensk Distanshandel samt en doktorand i företagsekonomi.   

Slutsatser 

Genom den teoretiska och empiriska analysen har vissa mönster kunnat urskiljas. Det 

framkommer att för att kunder ska vilja inleda en interaktion med ett e-handelsföretag måste 

de känna förtroende för det. Här spelar hemsidans utformning och design en viktig roll, men 

framför allt är det arbetet efter köp som är det viktiga. En fungerande leverans är centralt för 

nätbutikerna och påverkar kundernas förtroende för företaget. Om något ändå går fel är en 



 
 

god problemhantering av största vikt, där det gäller att lyssna på kunden och lösa problemen 

individuellt för varje kund. Problemen måste lösas snabbt och smidigt och returnering av 

varor bör inte vara krångligare för nätbutiker än fysiska butiker. Ett starkt varumärke gör 

också att kunden känner igen nätbutiken och är mer benägen att handla hos dem. Till sist 

visade också analysen att social media är ett viktigt verktyg för att kommunicera med 

kunderna och upprätthålla relationer med dem. 

Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Lojalitet, Virtuella servicelandskapet, Varumärke, 

Social media, E-handel. 

  



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to provide a deeper understanding of customer relationships in e-

commerce by analyzing and clarifying: 

 In what ways trust and loyalty can be endorsed in relationship building in e-

commerce. 

 The importance of the brand in relationship building in e-commerce.  

 The role of the virtual servicescape in relationship building, including both the website 

and social media. 

In addition to the purpose I have also formed the following research question: 

 What is characteristic in building customer relationships and loyalty in online 

businesses in the consumer goods sector? 

This study is based on the qualitative research approach where I have conducted six semi-

structured interviews with seven interviewees of different professions; a Ph.D. Candidate in 

business administration, the head of the Swedish trade association for e-commerce (Svensk 

Distanshandel) a project manager and web strategist working at Grand Public 

Communications and two web strategists from Kompago Communications. The theoretical 

and empirical analysis has shown that trust is an important factor in whether or not customers 

want to interact with an online business. The layout and design of the website plays an 

important part in creating trust but one of the most significant aspects in creating trust is a 

well-functioning delivery system. The problems that do arise must be dealt with smoothly and 

quickly and good customer service is vital. Returning faulty products should not be more 

complicated for online businesses than for a physical store. A strong brand means that the 

customers recognize the online store, and are more inclined to buy from them. Finally, the 

analysis also showed that social media is an important tool for communicating with customers 

and maintaining relationships with them.    

Keywords: Relationship Marketing, Loyalty, Virtual Servicescape, Brand, Social Media, 

E-commerce.  
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1. INLEDNING 

I det inledande avsnittet introduceras det forskningsområde som uppsatsen fokuserar på 

genom en kort diskussion kring relationsmarknadsföringens ursprung samt hur uppkomsten 

av internet har förändrat konsumentvaruhandeln samt sättet som företag relaterar till sina 

kunder.  

1.1. Bakgrund 

Internet är en innovation som har gått fram med stormsteg och på kort tid förändrat vårt 

levnadsmönster. Turban et al (2012) ser detta som en av de viktigaste förändringarna i vårt 

vardagsliv. Användandet av internet är numera en naturlig del av vardagen för majoriteten av 

Sveriges befolkning, och utvecklingen har gått fort. Detta blir tydligt i Findahls (2012) rapport 

om svenskars internetanvändning där han påpekar att år 1995 hade 2 % av Sveriges 

befolkning tillgång till internet, och år 2011 var den siffran 89 %. Bland användare som är 

mellan 9-55 år använder 95 % internet någon gång ibland, och i åldern 12-45 år använder 90 

% internet dagligen.  Även användningen av internet i mobiltelefon har enligt Findahl (2012) 

ökat explosionsartat, år 2010 hade 16 % internet i mobiltelefonen, och under 2012 var den 

siffran 54 %.  

Gay et al. (2007) hävdar att internet också har förändrat spelrummet för businessvärlden och 

för marknadsföringen. Chaffey (2009) menar att internet har gett nya möjligheter för företag i 

och med att de kan nå ut till fler kunder både nationellt och internationellt, och dessutom 

erbjuda djupare information om sina produkter till kunderna. Findahl (2012) visar på att e-

handeln ökar stadigt i Sverige. År 2000 hade 10 % av internetanvändarna e-handlat, och under 

2012 har 84 % av internetanvändarna, eller 72 % av befolkningen e-handlat någon gång.  Det 

är dock fortfarande allra vanligast med e-handel bland yngre människor, 95 % av 

internetanvändare i åldern 26-35 har e-handlat, medan siffran för internetanvändare som är 

75+ bara är 53 %. Eftersom e-handeln numer är så pass vanlig, och kommer att spela en stor 

roll på marknaden både nu och i framtiden är det ett ämne som jag vill studera närmare.  

Gummesson (2012) poängterar att en relation behöver minst två parter som är i kontakt med 

varandra. Grönroos (2008) ser relationen mellan leverantör och kund som en kontinuerlig 

interaktion dem emellan. Godson (2009) definierar relationer som människor som är 

sammanlänkade på något sätt, där parternas beteende har en inverkan på handlingar, känslor 

och beteenden hos den andra parten. Nyckeln till en relation är interaktion mellan kund och 
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leverantör. Interaktionen ser dock annorlunda ut när den ena parten kommer till utryck genom 

ett elektroniskt medium (internet) och jag har därför valt att fokusera denna uppsats på hur 

relationer kan se ut i e-handelssammanhang.  

1.2. Problemdiskussion 

Under 1950 & 60-talet dominerades marknadsföringen av the marketing mix, ett uttryck som 

myntades av Borden (1964) som beskriver hur kommunikation med marknaden kan ske 

genom att skapa en mix av olika marknadsföringselement. Han nämner faktorer såsom 

promotion, branding, prissättning, distributionskanaler, paketering etc. och hävdar att genom 

kombinera olika marknadsföringselement kan företag skapa den bästa marknadsföringsmixen 

för sitt företag. De olika elementen kan enligt Armstrong et al. (2009) placeras in i fyra 

grupper (marknadsföringens 4P); produkt, plats, pris och promotion.  

Marknadsföringens 4P och den traditionella transaktionsmarknadsföringen fokuserar på att 

sälja så mycket som möjligt och att få så många kunder som möjligt menar Lindgreen (2008) 

men framhåller att denna metod inte alltid är effektiv eftersom mogna marknader har ett 

mindre antal nya kunder och därmed blir de redan existerande kunderna allt viktigare. Detta 

stöds av Grönroos (2008) som säger att utbudet numer är större än efterfrågan då alltfler 

marknader har mättats. Att behålla de kunder som företaget redan har är därför i längden mer 

lönsamt än att attrahera nya. Al Mousa & Zoubi (2011) utvecklar detta ytterligare och hävdar 

att genom att behålla kunder istället för att locka nya kan företaget sänka sina 

transaktionskostnader. För att kunna behålla sina kunder måste företagen därför vårda 

relationen till sina kunder, och istället för transaktionsmarknadsföring lägga fokus på 

relationsmarknadsföring.  

Grönroos (2008) menar att kunden måste känna att det finns en god anledning att stanna kvar 

hos ett företag, och att kunden upplever att erbjudandet håller hög kvalitet och att han/hon får 

bra service och ett mervärde. Endast ett bra pris är inte anledning nog för att kunna behålla 

kunder över en längre period. Därför är det viktigt att företaget vårdar relationen till kunden 

för att på så sätt öka chanserna att kunden stannar hos företaget. Williams (2012) stödjer detta 

och påpekar att relationer mellan kund och leverantör är både emotionella och rationella, och 

grundar sig på faktorer såsom pris, kvalitet, pålitlighet och att företaget arbetar med att 

bemötandet är likvärdigt för varje kundmöte (eng. ”consistency”).  

Gummesson (2012) menar att relationen mellan kund och leverantör är grunden för all 

marknadsföring och därför fokuserar relationsmarknadsföring på att se kunden som en individ 
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istället för som en del av ett stort segment, för att på så sätt kunna bygga upp en relation. 

Vidare poängterar Zeithaml et al. (2009) att relationsmarknadsföring fungerar under 

antagandet att kunder vill ha en pågående relation med företaget när de söker efter värde. De 

understryker att företag genom relationsmarknadsföring kan skapa så pass starka relationer 

med sina kunder att de vill komma tillbaka och företaget kan därmed förhindra att alltför 

många kunder går förlorade. Godson (2009) gör skillnad på upprepade köp och lojalitet och 

belyser vikten av att ha kunder som är lojala i attityden och inte bara i beteendet då dessa 

kunder är mer pålitliga. Kumar (2008) påpekar att lojala kunder kostar mindre att betjäna, är 

mer villiga att betala ett högre pis för en produkt och de utgör dessutom en del i företagets 

marknadsföring genom word-of-mouth.   

Emellertid är vi inte längre kvar i eran där all handel sker genom personliga möten. 

Uppkomsten av internet har banat väg för de webbaserade företagen och en allt större andel 

kundmöten har förlagts till virtuella servicelandskap. Chaffey et al. (2009) menar att internet 

har förändrat marknadsföringen totalt och att det haft stor påverkan på kundbeteendet och 

sättet som företag marknadsför sig på, både till kunder och till andra företag. Turban et al. 

(2012) påpekar att år 2011 var det över 2 miljarder människor som använde sig av internet, 

och att 1,2 miljarder människor använder internet i mobiltelefonen och att vi därmed kan 

sägas röra oss mot ett internetbaserat samhälle.  

Gummesson (2012) menar att den teknologiska utvecklingen har gjort att vi har gått ifrån 

fysiska marknadsplatser till att även inkludera virtuella marknadsplatser, som är öppna 

överallt och hela tiden. Från att enbart ha kunnat möta kunden under specifika öppettider kan 

företagen nu ha kontakt med sina kunder 24/7 genom sin hemsida, Twitter, Facebook etc. Han 

poängterar dock att företag inte bör se tekniken som ett substitut för mänsklig kontakt med 

sina kunder, utan istället som ett hjälpmedel för att kunna ha mer kontakt med dem. Han 

hävdar att internet i sig självt inte är en marknad, utan att det är de som köper och säljer via 

internet som utgör kärnan i marknaden. Det ska ses som ett verktyg för interaktion mellan 

kund och leverantör. Detta stöds av Weber (2009) som menar marknadsförare inte ska se sin 

roll på internet som en spridare av budskap, eller en ”broadcaster” utan istället iklä sig rollen 

som ”ihopsamlare” vars uppgift är att samla människor i communities, och prata med dem 

istället för åt dem. Powell (2012) menar att internet har varit en betydande faktor i 

detaljhandeln och att försäljning över internet bara kommer att öka. Han menar därför att ett 

företags närvaro på internet är nödvändigt för att företag ska kunna överleva.  
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Chaffey et al. (2009) hävdar att värvandet av kunder är mer kostsamt för online-företag än 

traditionella företag och betonar därför vikten av att skapa relationer till sina kunder för att få 

dem att bli återkommande kunder. Saeed et al. (2005) påpekar att uppkomsten av internet har 

gjort att kunder lättare kan jämföra olika företag, få tag i information om produkter och att 

kostnaden för kunden att byta leverantör är lägre och att detta sammantaget har lett till att 

företag har svårare att skapa konkurrensfördelar. De framhåller att hemsidan får en avgörande 

roll i e-handel då det är där som mötet mellan kund och leverantör sker och att företag genom 

den kan skapa ett mervärde. Zeithaml et al. (2009) ser hemsidan som en typ av virtuellt 

servicelandskap och påtalar att utformningen av servicelandskapet påverkar kundens 

uppfattning om företaget. Något jag ser som intressant är vilka skillnader som kunden 

upplever mellan fysiska och virtuella servicelandskap och huruvida dessa skillnader har någon 

inverkan på relationsskapandet. 

Johns et al. (2009) menar att relationsmarknadsföringen har fokuserat på det personliga mötet 

(”face-to-face”) men att detta är i förändring i och med att användandet av internet i handeln 

har ökat. En intressant tanke är det som Gummesson (2012) tar upp om hur uppkomsten av 

internet har förändrat maktbalansen mellan kund och leverantör. När kundens enda 

informationskälla var företaget kunde företaget bestämma vilken information som skulle nå ut 

till kunderna. Genom internet har kunden nu fått en ny informationskälla där denne kan hitta 

information om olika produkter och också utvärderingar om vad andra kunder har tyckt om 

dem. Han poängterar att detta innebär att företaget inte längre har samma kontroll över vilken 

information kunden har tillgänglig om dem och att denna förändring i maktbalansen också har 

påverkat relationen mellan kund och leverantör. Detta gör att jag ställer mig frågande till på 

vilket sätt företag bör arbeta med relationsskapandet när det kommer till de internetbaserade 

företagen.  

En annan viktig aspekt för att attrahera kunder, som Kapferer (2008) framhåller, är att ha ett 

starkt varumärke. Han påvisar att förekomsten av ett starkt varumärke får kunder att föredra 

vissa produkter framför andra, även om det finns billigare alternativ. Dessutom framhåller han 

att förutom de mentala associationer som kunden har med ett varumärke så är varumärket 

också beroende av hur den emotionella relationen med varumärket ser ut. Något jag finner 

intressant är om och hur detta skiljer sig mellan fysiska och internetbaserade företag och 

vilken inverkan ett starkt varumärke har på relationsskapandet. 
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1.3. Problemformulering 

Jag kan se att relationer är en viktig del i hur företag arbetar med att attrahera men också 

behålla sina kunder. Som nämnts i diskussionen ovan blir marknader allt mer mättade, och 

relationer spelar då en avgörande roll i att kunna lyckas med att behålla sina kunder. Eftersom 

en av grunderna i relationsmarknadsföring är att se kunden som en individ snarare än som en 

del utav ett segment ställer jag mig frågande till hur det går till i ett företag på internet som 

inte träffar sina kunder alls. Då användandet av internet och handel via nätbaserade företag är 

någonting som ökar ser jag det som intressant att titta närmare på dessa företag, då de kan 

komma att spela en stor roll i framtiden. Någonting som framkom i diskussionen ovan är att 

värvandet av nya kunder kan vara mer kostsamt för onlineföretagen än för de traditionella 

företagen, vilket gör att arbetet med att behålla redan befintliga kunder genom 

relationsmarknadsföring är något som känns spännande att undersöka. Ett starkt varumärke 

kan också få kunder att välja ett visst företag framför andra och jag ser sambandet mellan 

relationer och ett starkt varumärke som ett intressant perspektiv att se till. Sammantaget gör 

detta att jag ser det som att det är av vikt att gå djupare in på hur de nätbaserade företagen 

kommunicerar med sina kunder med avseende på relationsskapande. Jag har därför formulerat 

följande forskningsfråga:  

 Vad är karaktäristiskt för relationsbyggandet och lojalitetsskapande i nätbaserade 

företag inom konsumentvaruhandeln?  

1.4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge en djupare förståelse för kundrelationer inom e-handeln genom 

att analysera och utreda:  

 På vilket sätt förtroende och lojalitet kan främjas i relationsbyggande i e-handeln 

 Varumärkets betydelse för relationsskapande i e-handeln. 

 Det virtuella servicelandskapets roll i relationsbyggande, med avseende på både 

hemsidan och social media. 

1.5. Avgränsningar och förklaringar 

Relationsmarknadsföring kan syfta både på hur ett företag hanterar relationen till sina kunder 

och på relationer med andra intressenter (konkurrenter, leverantörer, regeringar etc.). Jag har i 

denna uppsats valt att inrikta mig på relationen mellan leverantör och konsument då det är 

denna aspekt av relationsmarknadsföring som jag finner mest intressant. När jag talar om 
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relationsmarknadsföring är det därför endast relationen mellan ett företag och en konsument 

som åsyftas. Jag har också valt att endast fokusera på konsumentvaruhandeln när det kommer 

till e-handel, och inte tjänster, C2C, internetbank, casinon, eller annan typ av verksamhet som 

också är närvarande på internet. Sociala medier kommer jag endast att fokusera på i den mån 

det kan vara ett verktyg för företag att kommunicera med sin kund och inte på sociala medier i 

sig. När det kommer till sociala medier vill jag bara förtydliga att även om företagets hemsida 

är ett centralt virtuellt servicelandskap är också social media i form av Facebook en typ av 

virtuellt servicelandskap eftersom det är interaktivt och kunden kan ha en dialog med 

nätbutiken. 

Begreppet e-handel finns i två översättningar på engelska: e-commerce och e-business, där e-

commerce endast syftar till själva försäljningen medan e-business även tar i beaktande bl.a. 

kundservice och samarbeten med affärspartners. I denna uppsats gör jag ingen skillnad på 

dessa två begrepp utan med e-handel syftar jag på företag som befinner sig helt eller delvis på 

internet och där köp och försäljning, och därmed kundinteraktion sker via företagets hemsida.   
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2. METOD 

I följande avsnitt presenteras den metod som använts vid skrivandet av denna uppsats. 

Kapitlet behandlar forskningsmetod, insamlingen av primär- och sekundärdata samt för en 

diskussion kring uppsatsens reliabilitet och validitet. Vidare görs en redogörelse för 

uppsatsens kunskapsprocess och avslutningsvis görs en kritisk genomgång av valet av metod.  

2.1. Kvalitativ forskningsmetod 

Enligt Krishnaswami & Satyaprasad (2010) finns två grundläggande forskningsansatser att 

utgå ifrån vid utförandet av en vetenskaplig studie. Dessa två är den kvantitativa och den 

kvalitativa ansatsen. En kvantitativ analys baseras enligt författarna på siffror och statistisk 

data medan den kvalitativa ansatsen baseras på fokusgrupper, gruppdiskussioner och 

djupintervjuer. Glenn (2010) beskriver den kvantitativa ansatsen som hypotestestande där 

urvalsgruppen ska representera befolkningen och den statistiska analysen ska bekräfta eller 

dementera hypotesen. Vidare framhåller han att syftet med en kvalitativ forskningsansats är 

att få en djupare förståelse för mänskligt beteende och orsakerna bakom detta beteende. 

Författaren lyfter fram att kvalitativ forskning undersöker varför och hur i beslutsfattandet, 

inte bara vad, var och när och därför använder en kvalitativ undersökning mindre och 

fokuserade urvalsgrupper istället för de stora och slumpmässiga grupper som används i 

kvantitativ forskning. Patel & Davidson (2003) understryker att undersökningar som bygger 

på frågeställningar som rör tolkningar av människors upplevelser och ser till underliggande 

mönster bör ha en kvalitativt inriktad forskning.  

Denna uppsats kommer att anta en kvalitativ forskningsmetod då syftet är få en djupare 

förståelse kring relationer över internet och då är den kvalitativa metoden bäst lämpad 

eftersom den kvantitativa metoden genom statistisk data, i mina ögon, inte kan ge samma 

djupgående analys. Patel & Davidson (2003) påpekar att den kvalitativa metoden ger en 

djupare kunskap än en kvantitativ undersökning, som snarare presenterar mer fragmenterad 

kunskap. Bryman & Bell (2005) lyfter fram att den kvalitativa ansatsen är interpretativ eller 

tolkande och att tyngdpunkten därför ligger på den kvalitativa forskarens tolkning av 

verkligheten. Vidare framhåller författarna att den kvalitativa ansatsen ger ett samspel mellan 

forskaren och andra individer, istället för att författaren är en betraktare, åtskild från det som 

han/hon vill undersöka.   
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2.2. Informationsinsamling  

Patel & Davidson (2003) hävdar att det ryms ett brett spektra av tillvägagångssätt inom den 

kvalitativa metoden. Bryman & Bell (2005) styrker detta och menar att en kvalitativ 

undersökning kan baseras på observationer från forskaren, en kvalitativ analys av olika texter, 

fokusgrupper och intervjuer. Vidare menar Krishnaswami & Satyaprasad (2010) att 

informationen som tillskansas kan delas upp i primär- och sekundärdata där den information 

som är ny och som forskaren själv samlar in benämns primärdata och den redan existerande 

informationen som finns i texter och dokument benämns sekundärdata. Denna uppsats 

kommer att bygga såväl på primär- som på sekundärdata.   

2.2.1. Primärdata  

Krishnaswami & Satyaprasad (2010) benämner primärdata som data som inte tidigare har 

samlats in och som nu hämtas direkt av forskaren. Vidare förklarar de att primärdata är 

förstahandsinformation som samlas in via metoder såsom observationer och intervjuer. Den 

primärdata som denna uppsats kommer att bygga på kommer att hämtas från kvalitativa 

intervjuer. Bryman & Bell (2005) menar att den kvalitativa intervjun är den mest använda 

metoden för insamling av primärdata inom kvalitativ forskning och påpekar att det är 

metodens flexibilitet som gör den så attraktiv att använda. Saunders et al. (2009) poängterar 

att kvalitativa intervjuer är undersökande och därmed kan samtalet gå in på områden som 

först inte var tilltänkta, men som visar sig vara av vikt för ämnet.  Patel & Davidson (2003) 

framhåller att det som kännetecknar en kvalitativ intervju är den låga graden av 

standardisering och ser intervjuare och intervjuobjekt som medskapare i intervjun. Vidare 

påpekar författarna att syftet med den kvalitativa intervjun är att identifiera och upptäcka nya 

egenskaper hos ett fenomen och att det därför inte är möjligt att i förväg formulera alternativ 

för intervjupersonen eftersom det inte finns något ”rätt” svar.  

Bryman & Bell (2005) poängterar att kvalitativa intervjuer kan delas upp i ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. En ostrukturerad intervju är enligt författarna när forskaren 

använder sig av lösa minnesanteckningar och teman som hjälpmedel under intervjun. 

Intervjuaren kan i vissa fall ställa en enda fråga där intervjupersonen sedan får svara fritt och 

intervjuaren lägger sig endast i där det finns fog för en uppföljningsfråga. Blumberg et al. 

(2011) påpekar att ostrukturerade intervjuer inte behöver ha förbestämda frågor alls utan utgår 

istället ifrån respondentens berättande medan semistrukturerade intervjuer utgår ifrån 

specifika teman men låter intervjupersonens tankar styra intervjun. Bryman & Bell (2005) 

lyfter fram att en semi-strukturerad intervju sker när forskaren har en intervjuguide med 
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förhållandevis specifika teman som ska tas upp under intervjun men dessa punkter behöver 

inte tas upp i den ordning som står i guiden. Intervjuobjektet har sedan har stor frihet att 

formulera svaren så som han/hon vill och nya frågor kan ställas som har anknytning till det 

svar som respondenten gav. Blumberg et al. (2011) understryker att en intervjuguide är 

fördelaktigt att använda sig av när intervjuerna sker på olika platser eller olika företag. 

Bryman & Bell (2005) belyser vikten av at vara flexibel i intervjusituationen t.ex. genom att 

vara beredd på att ändra om ordningen i frågorna efter hur respondenten svarar. Jag har i 

denna uppsats valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer eftersom jag ser det som 

en fördel att ha en bra grund att stå på inför intervjun i och med intervjuguiden, men samtidigt 

ge respondenten möjlighet att svara fritt och därmed öppna upp för aspekter som inte fanns i 

åtanke när idén till uppsatsen föddes.   

Bryman & Bell (2005) talar om vikten att göra ett bra urval när det kommer till vilka personer 

som ska intervjuas. De personer jag har valt att intervjua kommer både från företag inom 

näthandeln, kommunikationsbyråer, branschorganisationer och från högskolans värld. Detta 

urval har gjorts då jag ville ha många perspektiv på fenomenet som studeras och genom att 

intervjua sju personer med olika anknytning till näthandeln kan jag få flera olika synvinklar 

på relationsbyggande. Nedan följer en kort presentation på de personer som jag har intervjuat: 

 Benjamin Hartmann. Doktorand i Företagsekonomi på Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping som forskar inom marknadsföring, bl.a. om Online 

communities. 

 Hanne Lindqvist. Grundare och VD för Nallebudet.se. och Sagopalatset.se   

 Lars Norgren & Thomas Waern. Webbutvecklare/webbstrateger på 

kommunikationsbyrån Kompago. 

 Jonas Ogvall. VD på Svensk Distanshandel, en branschorganisation för Svenska 

distanshandelsföretag. 

 Chrille Petersson. Project Manager/ Web strategist på kommunikationsbyrån Grand 

Public. 

 Ola Svensson. Försäljnings- och marknadschef för Bygghemma.se 

Samtliga intervjuer har haft en personlig karaktär, d.v.s. de har genomförts ”face to face” på 

respondenternas arbetsplatser. Detta anser jag gav en möjlighet till en bättre personlig kontakt 

i intervjusituationen och öppnade därmed för en förtrolig intervju. Patel & Davidson (2003), 

Bryman & Bell (2005) och Blumberg et al. (2011) lyfter alla fram fördelarna med att spela in 
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intervjuerna för att sedan under analysen lättare komma ihåg vad som har sagts. Under alla 

intervjuer har diktafon använts för att spela in materialet, med respondenternas godkännande. 

Emellertid gjorde tekniska problem att intervjun med Ola Svensson på Bygghemma.se inte 

spelades in.  

2.2.2. Sekundärdata  

Blumberg et al. (2011) lyfter fram att det första steget i en undersökning måste vara att samla 

information från sekundärkällor. Krishnaswami & Satyaprasad (2010) definierar sekundärdata 

som data som har framtagits och sammanställts för ett annat syfte än den tilltänkta 

forskningen och som inte är under forskarens kontroll. De förklarar att det kan vara rapporter, 

texter och dokument. Såväl Veal (2011) som Saunders et al. (2011) poängterar att syftet med 

en akademisk uppsats är att utöka människors samlade kunskap, och för att kunna göra det 

måste forskaren känna till den redan existerande forskningen kring ämnet och förklara hur den 

nya informationen relaterar till detta. Författarna belyser därför vikten av att inkludera en 

genomgång av den existerande litteraturen. Vidare menar Krishnaswami & Satyaprasad 

(2010) och Saunders et al. (2009) att vid användande av sekundärdata måste källans 

trovärdighet tas i beaktande och jag har därför i största möjliga mån försökt att vara källkritisk 

i valet av sekundärkällor. De sekundärkällor som jag har använt mig av är böcker och 

vetenskapliga artiklar. De böcker som har använts finns tillgängliga på Universitetsbiblioteket 

i Kalmar och de elektroniska källorna är hämtade från databaser såsom Business Source 

Premier och Ebrary. Patel & Davidson (2003) lyfter fram vikten av att inte bara välja källor 

som stödjer forskarens egna idéer då det kan ge en skev bild av verkligheten. Jag har därför i 

den teoretiska referensramen också inkluderat teorier som inte fullt tas upp i den teoretiska 

och empiriska analysen men som ändå ger en bredare förståelse för ämnet som helhet.   

2.3. Reliabilitet och Validitet  

Patel och Davidson (2003) tar upp två begrepp som är centrala för forskningens trovärdighet, 

nämligen reliabilitet och validitet. Bryman & Bell (2005) definierar begreppet reliabilitet som 

forskningens tillförlitlighet, d.v.s. huruvida undersökningens resultat blir detsamma om 

undersökningen skulle genomföras igen eller om den har påverkats av slumpmässiga eller 

tillfälliga förutsättningar. Saunders et al. (2011) lyfter fram fyra hot mot en uppsats 

reliabilitet. Dessa är misstag eller partiskhet från respondenterna, d.v.s. att respondenterna 

svarar olika för att de är påverkade av yttre faktorer eller för att deras företag ser fördelar med 

att de svarar på ett visst sätt. De andra två hoten är misstag eller partiskhet från forskarens 

sida. Detta kan ske i form av att intervjuer sköts av fler än en forskare och därmed kan 
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intervjufrågor ställas på olika sätt vilket kan leda till olika svar, eller att olika forskare tolkar 

svaren på olika sätt.  

Veal (2011) menar att reliabilitet är ett begrepp som ska användas med försiktighet inom 

forskning som bygger på människor i föränderliga sociala situationer, eftersom information 

taget från människors tankar och åsikter representerar en ögonblicksbild av en grupp 

människor och den kommer att förändras över tiden. Även Bryman & Bell (2005) ser 

svårigheter i att applicera begreppet reliabilitet på kvalitativ forskning då det inte är möjligt 

att frysa den sociala miljön som forskningen sker i och därmed blir forskningens 

replikerbarhet svår att styrka. De lyfter istället fram andra kriterier för kvalitativa 

undersökningar, såsom trovärdighet och pålitlighet och påpekar vikten av att ha en fyllig 

beskrivning och redogörelse för hur undersökningsprocessen har gått till för att på så sätt 

bedöma resultatets överförbarhet. Av denna anledning har jag i uppsatsen försökt att skapa 

trovärdighet genom en redogörelse och motivering av metodval och uppsatsens 

tillvägagångssätt för att göra det möjligt att upprepa undersökningen i ett senare skede. Jag 

har också valt att bifoga den intervjuguide som har använts vid samtliga intervjuer och jag har 

också spelat in dessa intervjuer för att kunna redogöra för respondenternas tankar på ett så 

rättvist sätt som möjligt för att höja uppsatsens trovärdighet.  

Patel och Davidson (2003) förklarar validitet som att uppsatsen verkligen undersöker det som 

den avser att undersöka. Veal (2011) menar att validitet behandlar i vilken grad uppsatsens 

resultat reflekterar det som forskaren hävdar att det reflekterar. Bryman & Bell (2005) 

påpekar att validiteten för kvalitativ forskning kan ses genom att det finns en 

överensstämmelse mellan den teoretiska referensramen och den empiriska data som har 

samlats in. Vidare framhåller de att validiteten också behandlar den utsträckning som 

uppsatsens resultat kan generaliseras och appliceras på andra situationer och ser här problem 

för kvalitativa forskare då de använder sig av ett begränsat underlag för intervjuer. För att 

stärka uppsatsen validitet har jag i den mån det är möjligt försökt hitta flera teoretiska källor 

som stödjer varandra för att på så sätt påvisa giltigheten i det som presenteras och dessutom 

försökt att intervjua personer med olika befattningar och förhållande till näthandel för att på 

så sätt få så många perspektiv på fenomenet som möjligt och därmed ge undersökningen en 

bredare karaktär. Emellertid gör uppsatsens natur och syfte samt antalet intervjupersoner att 

jag i uppsatsen inte kan dra några generella slutsatser kring fenomenet som jag ämnat 

undersöka.  
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2.4. Kunskapsprocessen 

Uppsatsens ämne tog sin form genom funderingar kring relationsskapande och vad företag 

kan göra för att få nöjda kunder. Dessa tankar vidareutvecklades och då jag själv befinner mig 

i den generation som flitigt använder sig av internet och e-handel föll det som ett naturligt val 

att undersöka relationsprocesserna inom nätbaserad handel. Uppsatsens slutliga syfte 

fastställdes emellertid inte direkt utan har formats och reviderats genom hela 

uppsatsprocessen allt eftersom ny information har framkommit genom insamlande av 

teoretisk och empirisk data. Jag valde att först och främst starta med att skriva en utförlig 

teoretisk referensram för att få mer information kring ämnet samt kunna fastställa uppsatsens 

slutliga fokus. Jag ville också vara informerad vid intervjutillfällena för att kunna ställa 

värdefulla frågor och följdfrågor. Intervjuernas innehåll har också lett till en revidering av 

innehållet i den teoretiska referensramen då intervjupersonerna lyfte fram aspekter som inte 

fanns i åtanke i uppsatsens början.  

Detta gör att jag uppfattar det som att uppsatsen har antagit en abduktiv ansats då det har skett 

ett växelspel mellan den deduktiva och den induktiva ansatsen. Bryman & Bell (2005) 

beskriver den deduktiva ansatsen som att forskaren utgår från en teoretisk bas och formar 

hypoteser efter detta som sedan bekräftas eller avfärdas efter en empirisk undersökning. 

Teorin och hypoteserna som kommer därav är det som styr datainsamlingen och om 

hypotesen bekräftas omarbetas teorin därefter. Patel & Davidson (2003) förklarar deduktion 

som att forskaren utifrån teorier och allmänna principer drar slutsatser om enskilda fall. De 

menar att hypoteser formas ur den befintliga teorin och dessa hypoteser prövas sedan genom 

det aktuella fallet. Blumberg et al. (2011) påpekar att deduktionen är giltig om slutsatsen som 

dras omöjligt kan vara falsk om hypoteserna är sanna. Om någon av hypoteserna inte stämmer 

kan inte slutsatsen logiskt rättfärdigas. Patel & Davidson (2003) betonar att risken med en 

deduktiv ansats är att teorin styr undersökningen till den grad att inga nya upptäckter kan 

göras.  

Vidare förklarar Bryman & Bell (2005) att när forskningen har en induktiv ansats blir teorin 

istället resultatet av undersökningen som gjorts. Där utgår forskaren från observationer och 

formar sedan teorier efter detta. Blumberg et al. (2011) framhåller att induktion innebär att 

dra slutsatser från enskilda fall där slutsatsen förklarar fakta och fakta stödjer slutsatsen.  

Enligt Patel & Davidson (2003) innebär induktion att undersökningen tittar på 

forskningsobjektet utan att ha bundit samman detta med den redan existerande teorin. Utifrån 

insamlad data formuleras sedan en teori. De understryker att en nackdel med en induktiv 
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ansats är att forskaren vet för lite om teorins generalitet eftersom den baseras på ett enstaka 

fall. De lyfter därför fram abduktion som de beskriver som en kombination av den deduktiva 

och den induktiva ansatsen. Vidare förklarar de att en abduktiv ansats inleds med ett förlag till 

teoretisk struktur där inledningen kännetecknas av att vara induktiv för att sedan gå över till 

en deduktiv form och den ursprungliga hypotesen och teorin kan bearbetas och utvecklas. Jag 

har under uppsatsen försökt att ha ett induktivt förhållningssätt genom att se empirin som min 

utgångspunkt men arbetet med den teoretiska referensramen samt de förkunskaper som jag 

besitter genom min utbildning gör att uppsatsen också antar en deduktiv form vilket gör att 

jag uppfattar uppsatsens forskningsansats som abduktiv.  

Eftersom uppsatsen är kvalitativ i sin natur ansåg jag att djupintervjuer var det mest 

fördelaktiga sättet att samla in primärdata. Genom att ha personliga möten med alla 

intervjupersoner hoppades jag kunna skapa en intervjusituation som gav utrymme för ett 

öppet samtalsklimat. Då uppsatsens fokus låg på kundrelationer inom e-handel var ambitionen 

att intervjua personer som kunde ha olika infallsvinklar på området och jag valde därför att 

intervjua personer som arbetar i ett e-handelsföretag, personer med olika befattningar hos 

kommunikationsbyråer och även VDn för onlineföretagens branschorganisation, Svensk 

Distanshandel. Jag har även intervjuat en doktorand inom ämnet företagsekonomi som bland 

annat har forskat kring online communities, då jag efter att ha läst en artikel i lokaltidningen 

där han pratade om e-handel trodde att han kunde ha mycket att tillföra i uppsatsen. Jag 

kontaktade också Kalmars e-handelsnätverk där jag fick kontaktuppgifter till bl.a. Hanne 

Lindqvist på Nallebudet.se. Samtliga intervjupersoner kontaktades via telefon då jag ansåg att 

det gav ett mer personligt intryck än att skicka email samt att jag kunde beskriva mitt 

uppsatsområde och då bli vidarekopplad till den som var mest lämpad att ha intervjun med.  

Under intervjuerna försökte jag i största mån att inte ställa några ledande frågor utan istället 

låta respondenterna styra intervjun och att deras perspektiv var det som fick lysa igenom.  

Beroende på intervjupersonernas svar försökte jag även att hela tiden ha uppsatsen syfte i 

åtanke för att kunna ställa följdfrågor som ger relevanta svar till undersökningen. Jag både 

spelade in och förde anteckningar under intervjuerna eftersom anteckningar inte kan fånga 

upp alla detaljer i en intervju. Jag fann emellertid att anteckningar hjälpte för att ha en 

övergripande bild av vad som sas i uppsatsen och när det sas, vilket gjorde det lättare att 

navigera inspelningarna. Nästa steg i uppsatsprocessen var att gå igenom intervjuerna för att 

hitta tankar och funderingar som var återkommande genom de olika intervjuerna för att på så 

sätt få ett grepp om vilka olika delar som den teoretiska och empiriska analysen skulle bestå 



 
 

14 

av. I samband med att det empiriska materialet sammanställdas omarbetades också den 

teoretiska referensramen för att inkludera nya infallsvinklar som dykt upp under intervjuerna.  

Uppsatsens två avslutande kapitel berör analys samt de slutsatser som kan dras av 

analysarbetet. I analyskapitlet analyseras empirisk data och jag har där försökt att lyfta fram 

såväl likheter som skillnader i respondenternas svar samt hur de överensstämmer med den 

teoretiska referensramen. Slutdiskussionen lyfter fram de tendenser som syns efter att ha 

analyserat uppsatsmaterialet kring e-handel och relationsprocessen. I dessa två kapitel lyser 

författarens röst igenom och följaktligen är det där som min egen referensram och mina 

tolkningar kommer att färga diskussionen i besvarandet av syftet och forskningsfrågorna. 

Bryman & Bell (2005) poängterar att kvalitativ forskning är tolkande. Patel & Davidson 

(2003) understryker att ingen forskare är ett tomt blad och att forskarens kunskaper och 

subjektiva erfarenheter utgör en naturlig del av kvalitativ forskning. Krishnaswami & 

Satyaprasad (2010) framhåller att den kvalitativa metoden bygger på subjektiva tolkningar av 

beteenden, attityder och åsikter. Uppsatsens process är ofrånkomligen påverkad av mina 

erfarenheter och preferenser och därmed är också det resultat och innehåll som presenteras 

färgat av mina tolkningar och detta är därför något som jag vill uppmärksamma uppsatsens 

läsare på.  

2.5. Metodkritik 

Bryman & Bell (2005) lyfter fram kritik som har riktats mot kvalitativ forsking. De framhåller 

att kvalitativa undersökningar bygger på forskarens uppfattning om vad som är viktigt. De 

påpekar också att en kvalitativ undersökning ofta saknar utförlig information om hur 

undersökningen har genomförts och att det därmed också blir svårt att upprepa 

undersökningen. Veal (2011) nämner också att det är svårt att dra några generaliserande 

slutsatser när det kommer till kvalitativ forskning på grund av svårigheten att upprepa 

undersökningen och att intervjuunderlaget är för litet för att dra några generella slutsatser. För 

att motverka detta har jag i den mån det är möjligt försökt ge en redogörelse för metodval och 

tillvägagångssätt och redogjort för kunskapsprocessen så att det finns information tillgängligt 

om undersökningen skulle genomföras i ett senare skede. Av den anledningen har jag också 

bifogat den intervjuguide som användes under samtliga intervjuer. Jag har också varit 

försiktig med att göra generaliseringar i slutdiskussionen då jag är medveten om de brister 

som Veal (2011) nämnde om generalisering i en kvalitativ undersökning. 
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Krishnaswami & Satyaprasad (2010) lyfter fram att det kan finnas vissa problem med att 

använda sig av intervjuer för att samla in data. Forskaren riskerar att intervjupersonen ger 

otillräckliga svar exempelvis genom att inte avsluta tanken eller att helt enkelt inte svara alls. 

Han eller hon kan också ge ett svar som inte alls är relevant för uppsatsens syfte. Författarna 

påpekar också att intervjuarens partiskhet kan vara ett problem om denne på något sätt 

manipulerar intervjuerna genom att t.ex. ställa ledande frågor eller tolkar svaren på ett sätt 

som passar med dennes förutfattade meningar. Veal (2011) ser också partiskhet hos 

intervjuaren som en risk inom kvalitativ forskning. Patel & Davidsson (2003) understryker att 

forskarens subjektivitet är en del av intervjuprocessen. För att stävja dessa problem har jag i 

största möjliga mån försökt att låta respondenterna styra intervjun och bemöda mig om att inte 

ställa några ledande frågor så att det blir intervjupersoneras tankar som lyser igenom i deras 

svar och inte mina egna. Som nämnts tidigare har jag också försökt att ha uppsatsens syfte i 

åtanke under intervjuerna så att jag kunde ställa följdfrågor som var relevanta för syftet och 

leda tillbaka samtalet vid de tillfällen som intervjun gick iväg alltför långt från uppsatsens 

fokus. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande avsnitt presenteras de teorier som är grunden för den teoretiska referensramen i 

uppsatsen. Kapitlet är indelat i fyra huvudkategorier, där jag börjar med att beskriva 

relationsmarknadsföring och närliggande begrepp. Vidare diskuteras vad ett varumärke är 

och vad dess roll är i relationsbyggandet. Efter detta beskrivs servicelandskapet och då 

särskilt vad som utmärker det virtuella servicelandskapet. Slutligen förs en diskussion kring 

begreppet e-handel, där jag också tar upp hur relationsmarknadsföring fungerar på den 

virtuella arenan.  

3.1. Relationsmarknadsföring 

För att se hur de internetbaserade företagen arbetar med relationsbyggande ser jag det som 

av vikt att grunden i den teoretiska referensramen är en omfattande beskrivning av vad 

relationsmarknadsföring innebär för att ge en grundläggande förståelse för ämnet, och sedan 

beskriva hur tillämpningen av detta kan se ut. Här kommer jag också ta upp begrepp som har 

nära koppling till relationsbyggande, såsom CRM och lojalitet. 

3.1.1. Vad är relationsmarknadsföring? 

Grönroos (2000) beskriver relationsmarknadsföring som en process där företaget identifierar, 

skapar, behåller och förbättrar relationer med kunder (och andra intressenter), och när det är 

nödvändigt också avslutar dem. Målet är att alla involverade parter ska bli tillfredsställda 

genom ett ömsesidigt givande och upprätthållande av löften. Bruhn (2003) beskriver 

relationsmarknadsföring som något som täcker analys, planering, förverkligande och kontroll 

av åtgärder som initierar, stabiliserar och intensifierar ett företags relationer med sina 

intressenter, då framför allt dess kunder och genom detta skapar ömsesidigt värde. Zeithaml et 

al. (2009) hävdar att relationsmarknadsföringens primära mål är att bygga och bevara en 

grundstomme av engagerade och lojala (eng. committed) kunder som är lönsamma för 

företaget.  

Christopher et al. (2002) menar att syftet med ett företag är att skapa och behålla gynnsamma 

relationer, särskilt med utvalda kunder. Vidare framhålls att för att lyckas skapa dessa 

relationer måste värde skapas för båda parter och detta görs genom att relationen ger ett värde 

för kunden vilket betyder att kunden stannar hos företaget, och det i sin tur ger värde för 

företaget genom ökade vinster. Bruhn (2003) stödjer detta och hävdar att målet med 

relationsmarknadsföring är att ha kontroll över sina kundrelationer. Han påpekar att 

bevarandet av kunder både sänker kostnader och höjer vinster. Detta baserar författaren på att 
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genom att behålla kunder kan företagen öka frekvensen med vilket kunderna köper, så väl 

som öka chanserna för att kunderna även köper andra varor. En erfaren kund är också en mer 

effektiv kund, vilket sänker kostnaderna för företaget. Med detta framhåller författaren att 

relationer bör vara en central del i ett företags marknadsföringsaktiviteter. 

Gummesson (2012) understryker att en ny logik har vuxit fram inom marknadsföring där 

relationer får en tydligare roll. Denna logik kallas för den servicedominerande logiken. Han 

betonar att denna logik säger att marknadsföring är en process som underlättar utbyte genom 

relationer baserade på samarbete och som skapar ett ömsesidigt värde genom att tillämpa 

kompletterande resurser. D.v.s. ett företag behöver inte sälja antingen varor eller tjänster, utan 

de går hand i hand. Inom den servicedominerande logiken används istället termen 

värdeproposition för att beskriva leverantörens erbjudande, och där ingår både varor och 

tjänster. Service syftar i detta fall på den service som kunden får vid ett köp oavsett om det är 

en vara eller en tjänst. Vidare poängteras att i mötet mellan kund och leverantör är utbytet av 

speciella färdigheter och kunskap genom processer och utförande en viktig del i vad som 

kännetecknar service. Det är hur (kunskap och information) snarare än vad (materiella ting) 

som utgör de viktigaste resurserna i erbjudandet. Detta innebär enligt författaren att kunden är 

en medproducent i skapandet av värde. 

Den servicedominerande logiken är ett begrepp som myntades av Vargo & Lusch (2004) som 

också belyser att varor har gått ifrån att vara slutprodukten till att istället ses som en resurs i 

processen i att skapa värde. Även de ser att kunden är medproducent av värde och de bör 

därför ha en aktiv roll i relationsutbyten. Detta underbyggs av Grönroos (2008) som hävdar att 

företag bör se sitt erbjudande som en värdefrämjande process istället för en resurs, och i 

denna process ses resurserna interagera med företagets kunder för att på så sätt kunna stödja 

processerna på ett sätt som skapar värde. Han betonar att rollen som leverantör är att 

tillhandahålla en serviceprocess och tillsammans med kunden skapa erbjudandet och därmed 

också värdet. Gummesson (2012) poängterar att värdeskapande sker både från leverantörens 

och kundens sida och att relationsmarknadsföring därför lägger tonvikten på en öppen dialog 

och interaktion mellan företag och kund.  

Christopher et al. (2002) lyfter fram att relationsmarknadsföring skiljer sig från andra 

marknadsföringsperspektiv genom att se på marknadsföring som en viktig del inte bara för 

marknadsavdelningen, utan för hela företaget. Det framkommer att företag måste bygga upp 

relationer med sina kunder såväl som med andra intressenter för att få långsiktig framgång på 
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marknaden. Detta överensstämmer med vad Bruhn (2003) vidhåller, nämligen att företagets 

relationer till sina kunder är den avgörande faktorn för hur framgångsrika de blir, och 

kvaliteten på dessa relationer är beroende av hur företagets relation till andra intressenter ser 

ut. Grönroos (1998) påpekar att det är själva samspelet mellan kunden och företaget, och 

processen som leder fram till ett resultat som är av avgörande betydelse för om kunden blir 

nöjd. Han menar att värdeskapande snarare än värdedistribution därmed blir en av 

grundpunkterna i relationsmarknadsföring. Godson (2009) hävdar att en relation mellan kund 

och företag handlar om vilket värde som parterna kan få ut av relationen och belyser att en 

relation måste vara givande för både kund och företag. Han framhåller att värdet som 

företaget får är lojala kunder och därmed också ökar chansen att behålla kunderna. För en 

kund som handlar hos ett företag är inte kostnaden bara själva priset, det kan också vara 

resekostnader till och från affären, installationskostnader och kan också vara under ägartiden 

t.ex. service etc. För att kunden ska känna att det finns ett värde måste de uppleva att han/hon 

får ut mer än vad kunden bidrar med själv.   

3.1.2. Tillämpning av relationsmarknadsföring 

Gummesson (2012) ser relationsmarknadsföring som en långsiktig strategi där de strategiska 

faktorerna rör planerad tillväxt, forskning och utveckling, och anskaffandet av resurser genom 

nätverk. Zeithaml et al (2009) påpekar att kundens relation med ett företag utvecklas med 

tiden, och att kunden därför går igenom olika stadier, där varje stadium har olika problem och 

förtjänster. Dessa stadier är, enligt författarna, kunden som främling, kunden som bekant, 

kunden som vän och kunden som partner. Christopher et al. (2002) gör en liknande 

uppdelning i faser som de benämner lojalitetstrappan i relationsmarknadsföring. De olika 

stegen i trappan är potentiell kund (eng. prospect), köpare, klient, supporter, förespråkare och 

partner. Zeithaml et al. (2009) vidhåller att kunden som främling syftar på tiden innan kunden 

interagerar med företaget, och därmed kanske inte är medveten om dess existens. Målet för 

företaget blir då att börja kommunicera med dessa potentiella kunder för att locka dem till att 

interagera med företaget.  Detta görs, menar författarna, genom att medvetandegöra kunden 

med företagets erbjudanden och uppmuntra kunderna att pröva dessa. Denna fas har många 

likheter med det som Christopher et al. (2002) benämner potentiell kund och som författarna 

beskriver som de som företaget tror sig kunna övertyga att handla hos dem.  

Fas nummer två, kunden som bekant, innebär enligt Zeithaml et al. (2009) att kunden nu har 

interagerat med företaget och att grunden för en relation därmed är lagd. Det primära målet 

under denna fas är att kunden ska vara tillfredsställd. Vidare framhålls att företagen försöker 
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erbjuda ett värde som är likvärdigt med, eller bättre än, konkurrenternas. Kunden förväntar sig 

bara att bli relativt tillfredsställd och att få ett värde de upplever som rättvist. Författarna 

hävdar att genom upprepade interaktioner kommer kunden att få ökad erfarenhet om företaget 

och dess produkter, samtidigt som företaget får mer kunskap om sin kund. Detta stadium kan 

likställas med två av de stegen som Christopher et al. (2002) tar upp, nämligen köpare och 

klient. En köpare är enligt författarna en kund som handlar hos företaget en gång och en klient 

är en kund som har gjort flera köp hos företaget, men som bara är neutralt inställd till 

företaget. 

Kunden som vän är det tredje stadiet och under denna fas har företaget enligt Zeithaml et al. 

(2009) anskaffat sig tillräcklig kunskap om kunden för att kunna skapa mer skräddarsydda 

erbjudanden, anpassade för kundens situation. Genom att kunna erbjuda ett specifikt värde har 

relationen gått från bekantskap till vänskap och i och med denna övergång har kunden 

utvecklat ett förtroende för företaget. Med detta menas, enligt författarna, att kunden litar på 

att företaget tillhandahåller det bästa värdet. Det främsta målet för företagen i denna fas är att 

behålla kunderna. Christopher et al. (2002) delar upp detta i två steg som de kallar för 

supporter och förespråkare. De framhåller att en supporter är en kund som tycker om 

företaget men som bara stödjer det passivt, medan en förespråkare är en kund som också 

rekommenderar företaget till andra.  

Den sista fasen kallar både Zeithaml et al. (2009) och Christopher et al. (2002) för kunden 

som partner. Zeithaml et al. (2009) menar att uppkomsten av förtroende leder till uppkomsten 

av engagemang/lojalitet (eng. commitment).  Nyckeln till att uppnå detta stadium av 

partnerskap är enligt författarna att kunna använda information om enskilda kunder på ett mer 

effektivit sätt än konkurrenterna. Det framgår också att då kunder ser det som fördelaktigt att 

ha relationer med företag som har kunskap om deras behov vill de också vara hängivna det 

företaget och därför bör företag som vill skapa partnerrelationer använda sig av sin kunskap 

om kunden för att kunna leverera skräddarsydda erbjudanden. Detta stöds av Christopher et 

al. (2002) som också tillägger att det inte för alla kundrelationer är fördelaktigt att gå igenom 

denna utveckling. De poängterar att inte alla kundsegment är lönsamma att utveckla långa 

relationer med och att företagen därför bör se över potentialen i ett långsiktigt förhållande 

med kunden och sedan bestämma om det är lämpligt att investera i ett förhållande med just 

den kunden.  
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Även Johnson & Selnes (2004) diskuterar kring olika stadier i kundrelationen. De menar att 

de individuella relationerna kan ses som byggstenar för att förstå hur värde skapas i stort i 

företagets relationsportfölj. Precis som Zeithaml et al. (2009) och Christopher et al. (2002) tar 

författarna upp olika stadier för relationens utveckling där de också ser till de fyra 

huvudgrupper som Zeithaml et al. (2009) tar upp. Vidare påpekas att vad som medför 

konkurrensfördelar är olika beroende på i vilken fas relationen befinner sig. För kunden som 

bekant är det tillfredsställelse som medför konkurrensfördelar. Det som medför 

konkurrensfördelar för kunden som vän är tillfredsställelse och förtroende och för kunden som 

partner är det tillfredsställelse, förtroende och lojalitet/engagemang (eng. commitment) som 

medför konkurrensfördelar. Godson (2009) pratar också om lojalitetstrappan och ser steget 

mellan klient och supporter som det viktigaste steget då det är där som lojaliteten tar form. 

Innan dess är kunden bara neutralt inställd till företaget. Han hävdar att genom att företaget 

upprepade gånger möter, och överstiger kundens förväntan byggs s.k. affektiv eller 

känslomässig lojalitet upp.  

För att kunna bygga relationer menar Peppers & Rogers (2011) att företagen ska utgå från 

modellen IDIC (identify, differentiate, interact and customize). De framhåller att detta är den 

tekniska aspekten av relationsbyggandet och att det viktigaste målet bör vara att erhålla 

kundernas förtroende. Liljander & Roos (2002) definierar förtroende som tillit till företagets 

pålitlighet och integritet, och som växer fram ur upprepad och kompetent service samt rättvis 

behandling av kunden. Peppers & Rogers (2011) poängterar att relationer bara är möjliga med 

individer, inte med hela segment, och det är därför viktigt att kunna identifiera sin kund. De 

påpekar också att för många företag är kunskapen om kundens identitet väldigt liten och 

därför är identifieringsprocessen helt avgörande.  

Peppers & Rogers (2011) framhåller även att identifieringsprocessen innebär att företaget 

måste organisera sina informationsresurser på ett sådant sätt att de kan driva verksamheten 

utifrån ett kundperspektiv, och att detta uppnås genom att ha ett system som inte bara 

identifierar vad som såldes till kunden, utan också vem det är som är kunden. Företaget måste 

känna igen kunden när denne kommer tillbaka, oavsett om det är i en fysisk butik, per telefon 

eller online, och de bör också veta detaljer om sina kunder, såsom vanor och preferenser. 

Även Yannopoulos (2008) belyser vikten av att rikta sig mot rätt kund och påpekar att många 

kundrelationer misslyckas för att företaget riktat sig till fel kund. Han menar att företag 

felaktigt riktar sig till de kunder som är lättast att vinna över, istället för de kunder som 
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kommer att vara mest vinstgivande över tid, då en kund som är lätt att vinna över är svårare 

att behålla som lojal kund eftersom den är lätt att vinna över även för andra företag. 

När företaget har identifierat sina kunder är nästa steg enligt Peppers and Rogers (2011) att 

differentiera dem. Genom att företaget vet hur kunderna skiljer sig kan de också fokusera sina 

resurser på dem som troligen kommer att inbringa mest värde för företaget, och implementera 

kundspecifika strategier som kan tillfredsställa kunderna individuellt och förhöja varje kunds 

upplevelse. De påpekar att kunder har olika behov och det är behovet som styr deras beteende. 

Kundens beteende är vad företaget studerar för att kunna uppskatta vilket värde kunden har 

för företaget. Differentieringsprocessen innebär både att kunna särskilja kunder efter viket 

värde de har för företaget och vilka behov kunden har, och kategorisera dem därefter.  Vidare 

framhåller författarna att företag måste vara effektiva i sin interaktion med kunden. Varje ny 

interaktion bör baseras på de tidigare mötena. Kommunikationen med kunden ska ta vid där 

det slutade förra gången kund och företag interagerade. De hävdar att genom en bra 

interaktion med kunden kan företaget få en större insikt i vad kunden har för behov.  

Yannopoulos (2008) belyser kommunikationens roll i byggandet av förtroende och påpekar 

att det minskar risken för missförstånd. Han understryker också att förtroende leder till lojala 

kunder. Författaren tar också upp vikten av att vara nära sin kund (eng. bonding). Detta kan 

skapas genom personlig interaktion mellan kund och företag, och där ingår bl.a. att erbjuda 

enastående service, vara uppmärksam på kundens behov, lyssna till kunden, behandla kunder 

rättvist och följa upp ett köp genom att fråga om kunden blev nöjd. I de fall där företagen är 

så pass stora att personlig kontakt med varje kund blir för kostsamt kan företag enligt 

författaren istället skapa en närhet till kunden genom produktgarantier, lojalitetsprogram som 

belönar kunderna samt hög produktkvalitet.  

Den sista punkten i IDIC-modellen är enligt Peppers & Rogers (2011) att skräddarsy 

erbjudandet för varje kund.  Företaget måste anpassa vissa aspekter av sitt beteende baserat på 

kundens behov och vilket värde han eller hon har för företaget. Detta kan göras genom 

exempelvis mass-customization eller att anpassa vissa aspekter av sin service efter kundens 

behov. Yannopoulos (2008) tar också upp andra punkter som kan vara viktigt att ha i 

beaktande för att bygga relationer till sin kund. För att ett relationstänkande i företaget ska 

fungera är det viktigt att högsta management helt stödjer relationsprogrammen och investerar 

tid och resurser i dem för att genomföra dem. Enligt författaren måste företagen också 

etablera en kultur i företaget som stödjer och belönar kundvärvande, kundnöjdhet och 
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behållandet av kunder. Denna typ av kultur är närvarande när ledningen såväl som anställda 

hela tiden har kundrelationer i beaktande vid olika marknadsföringsaktiviteter. För att skapa 

en sådan kultur är det viktigt att anställa rätt människor, och sedan också arbeta för att behålla 

de anställda i organisationen. Författaren påpekar att anställda som varit länge i företaget har 

större kunskap både om företaget och om kunderna och har också haft möjlighet att bygga 

relationer till dem.    

3.1.3. Lojalitet 

Yannopoulos (2008) definierar lojalitet som upprepade köp och där kunden har en positiv 

inställning till produkten och/eller varumärket. Kumar (2008) delar in lojalitet i två 

perspektiv, beteendebaserad lojalitet och attitydsbaserad lojalitet. Beteendebaserad lojalitet är 

kundens benägenhet att göra upprepade köp av samma varumärke. Attitydsbaserad lojalitet 

pekar på ett mer långvarigt engagemang från kunden och kan inte ses bara genom att titta på 

kundens köpbeteende. Han menar att kunder med attitydsbaserad lojalitet är mer benägna att 

även i framtiden köpa varumärket och också rekommendera det till andra.  Dessa kunder kan 

därmed förse företaget med fler kunder genom word-of-mouth. Författaren anser därför att 

företagens lojalitetsprogram bör ha både beteendebaserad och attitydsbaserad lojalitet i åtanke 

då endast beteendebaserad lojalitet inte kan ses som en bra mätning av lojalitet.  

Också Godson (2009) tar upp dessa två perspektiv på lojalitet. Han definierar beteendebaserad 

lojalitet som upprepade köp över en längre tidsperiod och företag kan därför mäta denna typ 

av lojalitet genom att titta på om kunden har handlat hos dem flera gånger, och hur ofta de 

handlar hos dem. Författaren påpekar att detta sätt att se på lojalitet är vanligt bland företag då 

denna typ är den lättaste att mäta. Han hävdar dock att detta sätt kan vara missvisande då den 

inte tar hänsyn till kundens känslomässiga band till företaget.  Attitydsbaserad lojalitet å andra 

sidan baseras på mer svårmätbara faktorer så som positiva känslor för företaget. Författaren 

understryker att kunder med attitydsbaserad lojalitet är mindre benägna att påverkas att byta 

företag genom rabatter eller andra erbjudanden. 

Kumar (2008) påpekar att för att kunna bygga ett effektivt lojalitetsprogram måste företaget 

veta hur de ska segmentera sina kunder. Han delar in kunderna i fyra olika grupper: strangers, 

butterflies, barnacles och true friends. Strangers är kunder som har låg lönsamhet för företaget 

och som inte är lojala och dem bör företaget därför inte bygga relationer med. Butterflies är 

kunder som inte är lojala men som har hög lönsamhet, de köper mycket under en kort period 

och går sedan över till andra företag. Författaren understryker att försök att få dessa kunder att 
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bli lojala oftast misslyckas och företag bör därför inte satsa på att få dessa kunder att bli 

lojala. De kunder som inte är lönsamma men ändå lojala kallar författaren för barnacles. De 

handlar ofta, men inte tillräckligt mycket för att det täcka kostaderna för att upprätthålla en 

relation. Han framhåller att med dessa kunder måste företaget ta reda på varför de inte 

spenderar mer. Om det beror på att de inte har råd ska företaget inte lägga energi på dem, om 

det istället beror på att de även handlar på andra ställen bör företaget arbeta med att övertala 

dem att köpa mer. De kunder som är både lojala och lönsamma kallar författaren för true 

friends. Företaget bör därför ta hand om den relationen och belöna lojaliteten.  

Godson (2009) delar upp segmenten på ett liknande sätt. Han kallar dem för ingen lojalitet, 

falsk lojalitet, latent lojalitet och hållbar lojalitet. Ingen lojalitet gäller kunder som sällan 

köper mer än en gång och har en relativt negativ attityd till företaget. Falsk lojalitet har 

kunder som köper mer än en gång, men gör det baserat på andra faktorer såsom pris eller 

bekvämlighet och det är därför lätt för andra företag att stjäla dessa kunder genom lägre priser 

eller rabatter etc. Latent lojalitet har enligt författaren de kunder som är positivt inställda till 

företaget, men som inte handlar där så ofta, t.ex. på grund av att de inte finns lokalt. 

Företagets mål med dessa kunder måste därför vara att ta bort de hinder som gör att kunden 

inte kan köpa deras varor. Författaren understryker att internet har gjort det lättare för företag 

att kommunicera med dessa kunder och hjälpa dem att få tillgång till deras produkter. Hållbar 

lojalitet finns hos de kunder som både köper ofta hos företaget och som har en positiv 

inställning till företaget. Författaren likställer detta med de tre sista stegen (supporter, 

förespråkare och partner) i lojalitetstrappan, som beskrivits tidigare i uppsatsen.  

Grönroos (2008) tar upp vikten av problemhantering och påpekar att ett företags 

kundorientering sätts på prov först när det uppstår problem eller om ett misstag har begåtts, 

och det är då upp till företaget att lösa problemet på ett sätt som tillfredsställer kunden 

oberoende av om det är kunden eller företaget som har orsakat problemet. Zeithaml et al. 

(2009) poängterar att misstag som inte rättas till kan leda till att kunder lämnar företaget och 

sprider negativ word-of-mouth om företaget och de framhåller därför att företag bör arbeta 

med service recovery. Grönroos (2008) betonar att när ett misstag sker, eller ett problem 

uppstår, är det två komponenter som företaget bör ta hänsyn till. Det faktiska problemet och 

det känslomässiga problemet. Han vidhåller att vid lösningen av problemet måste båda dessa 

aspekter lösas för att kunna tillfredsställa kunden. Nikbin et al. (2012) menar att 

tillfredsställelse är en av de avgörande faktorerna för att kunden ska vara lojal mot företaget 

och att fel och misstag kan ha stor påverkan på hur nöjd eller missnöjd en kund är med 
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företaget. De framhåller att hur ett företag sköter hanteringen av dessa problem därmed har 

stor inverkan på kundlojalitet och varumärkets image.   

3.1.4. CRM  

Christopher et al. (2002) definierar CRM (Customer Relationship Managment) som ett 

strategiskt förhållningssätt för att förbättra intressenternas värde genom att utveckla lämpliga 

förhållanden med nyckelkunder och kundsegment. De understryker att CRM använder IT och 

relationsmarknadsföringsstrategier för att skapa vinstgivande och långvariga relationer. 

Godson (2009) beskriver CRM som genomförandet av relationsmarknadsföringens principer 

genom hantering av kunddata och användning av teknik. Han påpekar att ta sig tid att förstå 

sina kunders behov och önskemål är grundläggande för god affärssed. Storbacka & Lehtinen 

(2000) förklarar att CRM står på tre hörnstenar. Den första är att skapa värde för kunden, och 

detta gör företaget genom att införskaffa kunskap om kundens värdeskapande process. 

Författarna menar att genom att utgå från denna process läggs tonvikten på skapandet av 

bestående relationer och därmed minskar betydelsen av enskilda transaktioner. Den andra 

hörnstenen är enligt författarna att företagen ska se deras produkt som en process, och därmed 

inte skilja på varor och tjänster utan istället se erbjudandet som en enhet kopplat till ett utbyte 

mellan leverantörens och kundens processer. Som tidigare nämnts framhålls detta också av 

Gummesson (2012) och Vargo & Lusch (2004) som kallar det för den servicedominerade 

logiken, och Grönroos (2008) som refererar till det som servicelogik.  

Vidare framhåller Storbacka & Lehtinen (2000) att en del av leverantörens kompetens 

därigenom förvandlas till skapandet av kundens värde och produktdifferentiering kan istället 

ses som processdifferentiering vilket öppnar för nya sätt att differentiera sig då varor kan 

differentieras genom förändringar i relationsprocesserna. Den tredje hörnstenen ser författarna 

som leverantörens ansvar för relationsskapandet. Det räcker inte med att tillfredsställa 

kunderna, utan företaget måste också ansvara för att skapa och utveckla relationer med sina 

kunder och ge dem möjligheter att skapa värde. Gummesson (2012) ser CRM som de värden 

och strategier som relationsmarknadsföring frambringat, med tyngdpunkt på relationen med 

kunden, och som företaget kan tillämpa praktiskt genom mänsklig interaktion och 

informationsteknologi.  

Foss & Stone (2002) poängterar att det finns två olika vägar att gå för att införa CRM i sitt 

företag. Det ena är att implementeringen av CRMs principer i företagets alla avdelningar sker 

hastigt. Författarna menar att denna metod ofta är mindre framgångrik och bättre lämpad för 
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mindre, centralt styrda företag med bara en distributionskanal och ett mindre produktutbud. 

Det andra sättet är, enligt författarna att långsamt gå emot en CRM-vision men samtidigt inse 

att visionen kommer att förändras med tiden. Författarna hävdar att det bästa sättet att införa 

CRM i företaget är att använda denna metod och genomföra förändringar i mindre skala över 

en tid. Labis & Stone (2010) påpekar att det är viktigt vid införandet av en CRM-strategi i 

företaget att inte bara se till de teknologiska aspekterna av CRM utan också inse att för att 

kunna ha ett CRM-perspektiv på sitt företag och vara kundorienterade måste företaget göra 

organisatoriska förändringar såväl som de tekniska förändringarna. Roberts-Phelps (2001) 

belyser vikten av att ha ett holistiskt tänkande för CRM så att den information företaget har 

om sina kunder finns tillgänglig för alla företagets avdelningar. Det kan exempelvis vara olika 

databaser som ser till kundernas köp, vilka marknadsföringsaktiviteter som företaget har riktat 

mot kunderna och frågor och funderingar till kundservice och då är det enligt författaren 

viktigt att länka samman den informationen och ha den tillgänglig på ett ställe för hela 

företaget. 

Shim et al. (2012) menar att CRM har fyra olika dimensioner vilka är identifiera kunden, 

attrahera kunden, behålla kunden och utveckla kunden. Företagen identifierar sin kund genom 

att hitta segment av potentiella kunder, och sedan kan de attrahera dem genom att välja ut 

segment och försöka uppmuntra dem att handla genom olika kanaler. Strategier för att behålla 

kunden är enligt författarna att göra kunden tillfredsställd genom exempelvis 

lojalitetsprogram och god service recovery. Roberts-Phelps (2001) ser också att det finns fyra 

steg i CRM. Dessa är segmentering, analysering av kundernas nuvarande köpbeteende, 

utveckla strategier för att uppnå önskvärt köpbeteende och underhåll/bevarande av 

köpbeteende (eng. behavioral maintenance).    

3.2. Varumärket 

Eftersom varumärket är den del av företaget som kunden ser och därmed också det som 

kunden har en relation med ser jag det som av vikt att beskriva vad ett varumärke egentligen 

är för någonting. Vidare redogörs för vilka fördelar som ett starkt varumärke för med sig 

samt vilken roll det spelar i relationsskapandet med kunderna.   

3.2.1. Vad är ett varumärke? 

Kapferer (2008) beskriver ett varumärke som kundens uppsättning av mentala associationer 

om företaget som bidrar till att förhöja det upplevda värdet av en vara eller tjänst. De 

Chernatony (2006) hävdar att varumärken har makt eftersom de innehåller både funktionella 
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värden och emotionella värden, vilket gör att även om två produkter har likvärdiga 

funktionella värden så kan den ena komma att fördras baserat på dess emotionella värde. Stahl 

et al. (2012) understryker att varumärkets makt finns i konsumenternas medvetanden, d.v.s. 

vad kunden har lärt sig, känt, sett och hört om varumärket. De framhåller vidare att det finns 

olika faktorer att ta hänsyn till vid mätandet av brand equity, nämligen hur väl kunden känner 

till varumärket (kunskap), hur väl kunden tycker att varumärket uppfyller deras behov 

(relevans), vad kunden anser om varumärkets pålitlighet och kvalitet (”aktning” eng. esteem) 

och i vilken utsträckning kunden ser varumärket som unikt, och olikt andra varumärken 

(differentiering).  

Aaker (2010) definierar brand equity som en uppsättning av tillgångar knutna till ett 

varumärkes namn och symbol som ökar (eller minskar) det värde som tillhandahålls av en 

produkt eller tjänst. Han pekar på fyra kategorier av tillgångar, nämligen att kunden känner 

till varumärket (eng. brand awareness), upplevd kvalitet, varumärkesassociationer och 

varumärkeslojalitet. Utöver dessa fyra finns också övriga ägartillgångar (eng. proprietary 

assets). Vidare hävdar författaren att dessa kategorier skapar värde på olika sätt. Enligt Stahl 

et al. (2012) är brand awareness och varumärkesassociationer två nycklar när det kommer till 

att mäta brand equity. Yannopoulos (2008) tar också upp de olika tillgångarna av brand equity 

och understryker att under övriga ägartillgångar ingår exempelvis trademarks, patenter, 

logotyper och olika relationer.  

Enligt Aaker (2010) syftar brand awareness på hur starkt ett varumärkes närvaro är i 

konsumentens medvetande. Det kan vara både att konsumenten känner igen varumärket när 

han/hon ser det (brand recognition) och att konsumenten kommer att tänka på varumärket 

utan att se det, om denne ombeds att nämna ett varumärke som producerar en viss typ av 

produkt (brand recall). Författaren poängterar att om varumärket är det första som 

konsumenten kommer att tänka på är det ett top-of-mind-varumärke, och i de fall då 

varumärket är det enda som kunden kommer att tänka på är det ett dominerande varumärke. 

Yannopoulos (2008) menar att brand awareness räknas som en tillgång eftersom konsumenten 

föredrar ett varumärke som han/hon känner igen. Hoyer & Brown (1990) påpekar att brand 

awareness har stor inverkan på vilket varumärke en konsument väljer att köpa. Aaker (2010) 

hävdar att det kan räcka med att konsumenten är familjär med ett varumärke för att bli mer 

positivt inställd till det.  
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Varumärkets upplevda kvalitet är enligt Yannopoulos (2008) en subjektiv bedömning av en 

produkts kvalitet, och behöver inte nödvändigtvis vara bättre än andra produkter. 

Konsumenters uppfattning om varumärkeskvalitet baseras på tidigare upplevelser, design och 

paketering, samt andras åsikter om varumärket. Han understryker att upplevd kvalitet kan ses 

som en tillgång eftersom många människor grundar sitt köpbeslut på varumärkets rykte.  

Aaker (2010) ser upplevd kvalitet som en tillgång eftersom det har visat sig ha en positiv 

inverkan på det ekonomiska resultatet. Upplevd kvalitet driver också andra aspekter av hur ett 

varumärke upplevs. Författaren påpekar dock att det är näst intill en omöjlighet att få 

konsumenterna att uppleva kvalitet om det inte finns någon grund för detta. För att kunna ha 

ett erbjudande som håller hög kvalitet krävs förståelse för vad kvalitet betyder för de olika 

kundsegmenten, samt en kvalitetsfrämjande process som hjälper företaget att leverera varor 

och tjänster av hög kvalitet.  

Fischer et al. (2010) påpekar att ett varumärke har två huvudfunktioner för kunden, att 

reducera risk och att framhäva konsumentens självbild. Riskreduktionen kommer av att 

kunden känner till varumärket och har vissa associationer till dess övergripande karaktär och 

kvaliteter och detta göra att kunden kan forma rimliga förväntningar på fördelarna med 

produkten. Författarna framhåller också att ett varumärke kan användas för att kommunicera 

en självbild och i denna kommunikation har varumärket både interna och externa värden då 

kunden kan använda varumärket både för att kommunicera med sig själv och med sin 

omgivning. Yannopoulos (2008) ser också ett varumärke som en genväg som underlättar i 

beslutsprocessen. Företag har laddat sina varumärken med egenskaper och kunden utgår då 

ifrån den informationen när denne väljer vilken produkt som ska köpas.  

Dessa två funktioner är också något som Kapferer (2008) tar upp. Han beskriver även åtta 

fördelar som ett varumärke skapar för kunden. Dessa är identifikation, som innebär att 

varumärket genom igenkänningsfaktorn snabbt och lätt går att hitta, praktikalitet genom att 

spara tid och energi då kunden är lojal mot varumärket och köper samma varumärke vid flera 

tillfällen, garanti, som innebär att kunden vet vad den får när det kommer till kvalitet, oavsett 

var och när produkten köps, optimering genom att kunden vet att han/hon köper den bästa 

produkten för ett visst syfte, märke/emblem (eng. badge) vilket innebär att varumärket kan 

användas för att tala om något om sig själv, kontinuitet som han förklarar som 

tillfredställelsen som skapas av relationen till varumärket, genom igenkännande och intimitet, 

och som växer fram vid långvarig konsumtion av varumärket, hedonism som förklaras som 

hänförelse kopplat till varumärkets attraktivitet, dess kommunikation och dess 
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upplevelsebaserade belöningar. Den sista punkten är etik som författaren beskriver som den 

tillfredsställelse kunden får av att varumärket visar ansvar när det kommer till etiska frågor 

(ex. miljöfrågor anställningsfrågor, etc.).  

3.2.2. Varumärkets roll i relationsbyggandet 

Batra et al. (2012) påpekar att när kunden säger sig älska ett varumärke finns det två 

komponenter i denna varumärkeskärlek, det ena är känslan och det andra är relationen. De 

understryker att varumärkeskärlek som en känsla är en enskild, specifik känsla som kan vara 

kortvarig och tillfällig medan varumärkeskärlek som en relation är långvarig och innehåller 

många känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga erfarenheter och upplevelser. Gobé 

(2009) hävdar att det som kännetecknar ett bra varumärkeskoncept är förmågan att knyta an 

till kunden på ett emotionellt plan, och att det är de emotionella aspekterna som slutligen 

avgör vilket varumärke en kund väljer. Vidare framhåller han att nyckeln till den emotionella 

responsen hos kunden är att knyta kontakter med sin kund och bygga upp en relation.   

Heijbel (2011) lyfter fram storytelling som ett verktyg att befolka varumärket och vårda 

kundrelationer. Genom sanna historier om företagets ursprung, personal, bemötande av 

kunder etc. får varumärket liv och en själ och de egenskaper som lagts i varumärket får 

mening. Författaren påpekar också att genom att sköta klagomålshantering på ett sätt som 

vänder kunden från missnöjd till nöjd och sedan berätta om det ökar företagets trovärdighet 

och visar kunden att företaget bryr sig och anstränger sig. Fog et al. (2005) understryker att en 

bra berättelse är trovärdig, har djup och ett slagkraftigt budskap som är lätt att ta till sig både 

inom företaget och för kunderna. Vidare framhåller de att det finns fyra element för 

storytelling som måste ingå för att berättelsen ska bli bra. Dessa är ett budskap som berättar 

något om företaget, en konflikt eller något form av obalans som behöver lösas, karaktärer som 

befolkar berättelsen och en handling som för historien framåt. Herskovitz & Crystal (2010) 

ser storytelling som ett verktyg för att skapa och stärka emotionella band och kommunicera 

ett varumärke, då varumärket är summan av företagets beteende och kommunikation som 

påverkar konsumenternas upplevelse av produkterna.   

Swaminathan et al. (2007) påvisar att konsumenter formar relationer med varumärken som 

har värden och personliga egenskaper som är likvärdiga med konsumentens. De ser 

varumärkesrelationer som ett uttryck för kundernas identitet och hävdar att en stark relation 

mellan kund och varumärke visar sig genom att kundens attityd till varumärket inte förändras 

så lätt och kunden är därför mer benägen att bortse från negativ information om varumärket. 
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Veloutsou & Moutinho (2009) ser ett samband mellan varumärkets rykte och byggandet av 

varumärkesrelationer och belyser därför vikten av att varumärket har ett gott rykte. De menar 

att för att få ett gott rykte krävs mer än att bara tillfredsställa sina kunder, utan det är istället 

något som växer fram och som varumärket förtjänar med tiden, och ser till vad flera olika 

grupper anser om varumärket. Vidare framhåller författarna att varumärket fungerar som en 

relationsbyggare där varumärkesrelationen ses som ett ekonomiskt, fysiskt eller emotionellt 

band som knyter samman köpare och säljare och där varumärket har en egen personlighet som 

kunden relaterar till. 

Zhou et al. (2012) lyfter fram brand communities som ett sätt för företag att knyta an till sina 

kunder. De definierar begreppet som en icke geografiskt bunden community baserat på en 

strukturerad uppsättning sociala relationer bland beundrare av ett varumärke. Författarna 

framhåller att marknadsföringen länge har tittat på relationen mellan kund och företag och att 

brand communities istället fokuserar på relationen mellan kunderna, något de ser som ett 

paradigmskifte i marknadsföringen. Hur et al. (2011) påpekar att kombinationen av 

konsumenternas hängivenhet åt ett varumärke samt deras ökade internetanvändande har lett 

till att nya möjligheter och hot har dykt upp för relationsmarknadsföringen och de ser brand 

communities som en av dessa nya möjligheter att stärka relationen till kunderna. Vidare ser 

författarna två huvudsyften med att delta i en brand community; ett funktionellt syfte där 

konsumenten besöker communityn för att få hjälp eller svar på en fråga och ett hedonistiskt 

syfte där kunden besöker communityn för en positiv upplevelse genom interaktion med 

likasinnade.  

Fournier & Lee (2009) poängterar att för att kunna bygga och upprätthålla starka brand 

communities  måste företagen förstå medlemmarnas individuella och sociala behov och stödja 

och engagera dem på deras egna villkor. Hellre än att försöka kontrollera communityn ska 

företaget guidas av den och se den som en del i sin affärsmodell. Kim et al. (2008) 

understryker att online communities, också kallat virtuella communtities är en starkt växande 

del av brand communities som de beskriver som en grupp människor som delar samma 

intresse och kommunicerar via email, chatsidor, internetforum etc. Författarna ser tendenser 

som tyder på att online communities har utvecklats till ett nyckelverktyg i företagens 

strategier för internetmarknadsföring och spelar en viktig roll i byggandet av 

varumärkeslojalitet.  
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3. 3. Servicelandskapet 

Detta avsnitt beskriver vad som åsyftas med begreppet servicelandskap, inledningsvis i en 

mer allmän betydelse för ge en förståelse för begreppet för att sedan övergå till att specifikt 

beskriva det virtuella servicelandskapet både vad gäller hemsidan och hur social media kan 

användas för att upprätthålla relationer med kunderna.   

3.3.1. Vad är ett servicelandskap? 

Att atmosfären, den fysiska designen och inredningen i en butik påverkar både kund och 

personal är något som Bitner (1992) tar upp. Hon poängterar att den fysiska miljön kan 

påverka både kundens beteende och dennes upplevelse av företaget. Hennes term, 

servicelandskap, syftar på den konstgjorda miljön, d.v.s. det som byggts av människor, och 

inte den naturliga eller sociala omgivningen. Vidare påpekar hon att servicelandskapet kan ses 

ur tre olika miljömässiga dimensioner. Dessa är villkor i rumsmiljö vilket ser till aspekter som 

luftkvalitet, temperatur, musik etc. Rum/funktion som beskriver layout, inredning, utrustning 

m.m. och Tecken, symboler och artefakter som tittar på skyltning och dekorstil och dylikt.  

Zeithaml et al. (2009) påvisar att servicelandskapet kan ses utifrån fyra olika strategiska 

roller, vilka är paketering, ”hjälpare” (eng. faciliator), ”socialiserare” (eng. socializer) och 

differentiator. De framhåller att servicelandskapets roll som paketering fungerar som en 

metafor för företagets erbjudande genom att det paketeras på ett sätt som talar om av vad 

företaget erbjuder. Vidare framhåller författarna att rollen som ”hjälpare” innebär att 

servicelandskapet fungerar som ett hjälpmedel för kunden eller personalen i utförandet av 

tjänsten. Ett bra servicelandskap ska ha en layout och design som höjer effektiviteten och 

därmed gör det lättare för kund och personal att uppnå syftet med tjänsten. Rollen som 

”socialiserare” är enligt författarna att vara ett verktyg i att förmedla förväntade roller, 

beteenden och relationer. Designen på servicelandskapet talar om för kund och personal vilka 

interaktioner som uppmuntras, var de ska vistas, hur de ska uppföra sig. Den sista strategiska 

rollen som författarna tar upp är rollen som differentiator. Det innebär att vad som finns i 

servicelandskapet, och hur det är designat är ett sätt att visa vilket segment företaget riktar sig 

till och att differentiera sig från sina konkurrenter. 

Rosenbaum & Massiah (2011) beskriver fyra dimensioner i servicelandskapet. Dessa är den 

fysiska dimensionen, den sociala dimensionen, den socio-symboliska dimensionen och den 

naturliga dimensionen. I den fysiska dimensionen ingår enligt författarna de miljömässiga 

dimensioner som Bitner (1992) tog upp i sin modell (layout, inredning, luftkvalitet, 
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temperatur, dekor, skyltning etc.) I den sociala dimensionen ingår enligt Rosenbaum & 

Messiah (2011) personal, kunder och samspelet dem emellan. Den socio-symboliska 

dimensionen innebär enligt författarna att företag drar nytta av symboler som kan kopplas till 

vissa sociala eller etniska grupper och använder sig av detta för att tala om för kunderna inom 

dessa grupper att de är välkomna. Författarna nämner exempel såsom regnbågsflaggan för 

HBTQ-communityn. Den sista dimensionen, den naturliga dimensionen, behandlar stimuli 

såsom att vara iväg hemifrån och ser till om servicelandskapet kan erbjuda en känsla av 

tillhörighet och hålla konsumentens uppmärksamhet  

3.3.2. Det virtuella servicelandskapet 

Tran et al. (2012) menar att då konsumenter i allt större utsträckning handlar över internet har 

begreppet servicelandskap utvidgats och också kommit att inkludera hur kunden uppfattar den 

finansiella säkerheten i ett e-handelssammanhang. Detta benämner författarna som e-

servicelandskapet. Vilnai-Yavetz & Rafaeli (2006) beskriver det virtuella servicelandskapet 

som utformningen av den virtuella platsen som kunderna möter i en e-servicemiljö och 

framhåller att det har stor inverkan på kundernas känslor, uppfattningar och vilja att göra 

affärer med ett företag. 

 Godson (2009) delar upp servicelandskapet i the market place och the market space, där the 

market place är en fysisk plats dit människor går för att köpa och sälja saker, och the market 

space är en icke-fysisk, internetbaserad plats för elektronisk köp och försäljning. Han menar 

att dessa två skiljer sig i innehåll, sammanhang och infrastruktur. Turban et al. (2012) tar 

också upp begreppet market space och förklarar det som en virtuell marknadsplats där köpare 

och säljare möts och genomför olika typer av transaktioner. Vidare menar de att det finns tre 

typer av market space. Privat market space ägs och drivs av ett företag och fungerar som en 

säljsite där de säljer antingen standardiserade eller skräddarsydda produkter till sina kunder. 

Allmän market space förekommer mest i business to business och ägs av en tredje part (inte 

köpare eller säljare). Den sista typen av market space är enligt författarna konsortium där flera 

företag går samman och driver en market space tillsammans.     

Koernig (2003) ser två syften med ett e-servicelandskap, där det första är att kunna köpa varor 

och tjänster direkt från internet utan att lämna hemmet. Förutom detta ser författaren att e-

servicelandskapet också kan användas som ett kommunikationsverktyg för att erbjuda 

information till kunderna och differentiera företaget från konkurrenterna. Hopkins et al. 

(2009) framhåller att för ett erhålla konkurrensfördelar måste e-handlare kunna ta kundernas 
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behov och önskemål i beaktande vid utformningen av websidans design. Vilnai-Yavetz & 

Rafaeli (2006) lyfter fram att en hemsidas estetik och utformning spelar stor roll för kundens 

trivsel och tillfredsställelse med servicen och villighet att initiera en serviceinteraktion. De 

framhåller också att om hemsidan ger ett intryck av professionalism har det en bra inverkan 

på kundernas upplevelse av det virtuella servicelandskapet. 

Turban et al. (2012) lyfter fram flertalet deltagare och komponenter i det virtuella 

servicelandskapet. Dessa är kunder som författarna menar sitter i förarsätet då de har 

möjlighet att söka detaljerad information samt jämföra produkter och hemsidor, säljare som 

kan sälja direkt från sina hemsidor, eller från allmänna market spaces och mellanhänder som 

på internet fungerar på ett annat sätt än vad vanliga mellanhänder gör. Mellanhänder online 

hjälper exempelvis köpare och säljare att hitta varandra och hjälper till med själva 

transaktionen, exempel på sådana sidor är Pricerunner.se och Hotels.com. Vidare ser 

författarna att varor och tjänster finns som komponent i en market space både som vanliga 

varor och tjänster samt digitala varor och tjänster, där de senare kan levereras direkt över 

internet. Infrastrukturen i en market space skiljer sig från infrastrukturen i en vanlig 

marknadsplats i det att den enligt författarna består av bl.a. elektroniska nätverk, hardware 

och software.  De två sista komponenterna som författarna tar upp är front end och back end. 

Front end är den del av en e-handlares affärsprocesser som kunden interagerar med såsom 

elektroniska kataloger, varukorg, sökmotor och betalningsfunktion. Back end är enligt 

författarna de aktiviteter som kunden inte ser, och behandlar beställningar, lagerhantering, 

inköp från leverantörer, betalningsfunktioner och leverans. 

Gay et al. (2007) påpekar att ett företags närvaro på internet ska planeras noga och föreslår en 

modell med sex olika faktorer som måste finnas som bas för en lyckad hemsida. Första 

punkten är planering och där är det viktigt för företaget att ta i beaktande vad det är de vill 

uppnå med sin hemsida och hur framgång ska mätas. Andra punkten är enligt författarna att 

ha en struktur på hemsidan och se till i vilket sammanhang innehållet ska presenteras. Punkt 

tre är att ha ett momentum, att få människor att gå vidare i köpprocessen. Punkt fyra är 

kommunikation, hur ska värde kommuniceras till kunderna? Femte punkten att se till är att 

värde faktiskt skapas för kunden samt hur det görs, och den sjätte och sista punkten är enligt 

författarna ansvarsskyldighet (eng. accountability) som innebär att de andra fem punkterna 

testas och mäts för att se att ingen del har misslyckats.  
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Harris & Goode (2010) framhåller att förtroende är grundläggande när det kommer till 

virtuella servicelandskap och att konsumenter ser det som den viktigaste faktorn när de ska 

handla över internet. Vidare påpekar de att det virtuella servicelandskapet har tre dimensioner; 

att det är estetiskt tilltalande, layout och funktionalitet online samt ekonomisk trygghet och 

säkerhet. Författarna poängterar att dessa aspekter påverkar köpbeslutet hos konsumentet, 

vilket visas i figur 3.1.  

  

En liknande indelning görs av Hopkins et al. (2009) som lyfter fram tre nyckeldimensioner att 

ta i beaktande vid designen av ett virtuellt servicelandskap. Dessa är underhållningsvärde som 

bestäms av hemsidans utseende och känsla och dess estetik. Författarna menar att de positiva 

känslor som uppstår när en hemsida är estetiskt tilltalande och underhållande har en direkt 

påverkan på upplevelsen av servicekvaliteten. Organisation kan definieras som det sätt som 

hemsidan presenteras och guidar användaren. Hur hemsidan är organiserad kan enligt 

författarna påverka möjligheten för kunden att navigera i den interaktiva miljön på olika sätt 

för att söka information, och en websidas användarvänlighet har stor inverkan på den 

upplevda servicekvaliteten. Den sista dimensionen är ”informativeness” som berör den 

upplevda kvaliteten på innehållet som en websida erbjuder. Författarna vidhåller att 

informationsanskaffning särskilt med avseende på produkternas tillgänglighet, pris, funktioner 

och jämförelser av kvalitet, är en av orsakerna till att så många kunder använder sig av 

internet och att mängden information och dess trovärdighet är av avgörande betydelse för 

servicekvalitet online.  

Figur 3.1. Modell av det virtuella servicelandskapet. Harris & Goode (2010) 
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3.3.3. Kundrelationer på social media 

Weber (2009) definierar den sociala webben som en plats på internet där människor kan dela 

intressen, tankar och åsikter, exempelvis Twitter och Facebook. Han hävdar att företag inte 

bör prata åt människor utan med människor och ser den sociala webben som det mest 

effektiva sättet att göra detta på i stor skala. Yeo (2012) hävdar att social media har gjort det 

lättare för marknadsförare att anpassa sina produkter och marknadsföringsaktiviteter efter 

kundernas intressen, eftersom människor öppet identifierar vad de gillar och inte gillar på 

sociala medier. Giamanco & Gregoire (2012) poängterar att företag bör använda sig av social 

media för att ha kontakt med sina kunder, eftersom det är där kunderna är. De påpekar också 

att även om det finns risker med att finnas med i sociala medier är antalet kunder som 

använder sig av social media så pass stort att den största risken ett företag kan ta är att inte 

finnas med i sociala medier alls. Detta stöds av Findahl (2012) som framhåller att antalet 

internetanvändare som besöker sociala nätverk har i Sverige ökat från 10 % år 2005 till 64 % 

år 2012.  

Kerpen (2011) poängterar att eftersom konversationer lätt kan offentliggöras med hjälp av 

social media kan inte företagen ignorera sina kunders behov och klagomål, utan måste istället 

lyssna, förstå problemet och svara på ett sätt som lämpar sig för situationen. Han understryker 

också vikten av att inte bara prata till sina kunder utan också lyssna på vad de har att säga och 

ser social media som ett verktyg för att göra detta. Även Evans (2010) belyser vikten av att 

använda social media för ett aktivt lyssnande, d.v.s. att företaget lyssnar på kunden till den 

grad att de inte bara vet vad som har sagts utan också hur och varför detta har sagts. Kerpen 

(2011) poängterar att det är viktigt att svara på såväl positiva som negativa kommentarer på 

Facebook. Alla kunder måste känna att företaget lyssnar på dem, både nöjda och missnöjda 

kunder. Han påpekar också att det är av största betydelse att vara ärlig, öppen och transparent 

i interaktionen med sina kunder.  

”Du måste vara så ärlig och öppen som möjligt vid användandet av sociala medier. Ärlighet 

och öppenhet bygger en direkt relation mellan dig och kunden, och alla avvikelser från dessa 

värden kan urholka varumärkesförtroendet för alltid.” (Kerpen, 2011:109, egen översättning) 

Nelson-Field et al. (2012) menar att Facebook är dominerande och snabbast växande bland 

social media och har mer än 900 miljoner användare och kan därför fungera som en annan typ 

av plattform för marknadsföring än den traditionella marknadsföringen. Genom att skapa en 

fan-sida som användarna kan gilla kan de föra ut sitt budskap om varumärket till alla som 
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trycker på gilla-knappen. Författarna påpekar att antalet användare som ”gillar” varumärket 

spelar stor roll för spridningen av varumärket, men lika viktigt är att se vilka det är som gillar 

varumärket. Lipsman et al. (2012) hävdar att varumärken kan realisera betydande outnyttjade 

fördelar genom att förstå och fokusera inte bara på att nå sina fans utan också deras vänner på 

Facebook och att genom att förstå varumärkets räckvidd kan företagen optimera sin närvaro 

på Facebook. Kerpen (2011) poängterar att företag ska ge de kunder som gillar varumärket de 

verktyg som behövs för att kunna dela det med andra på social media. Evans (2010) 

understryker att företag bör använda social media för att identifiera och skapa möjligheter för 

delaktighet mellan kunder och anställda samt mellan kunder och andra kunder. 

3.4. e-Handel  

För att få en bredare förståelse för handeln över internet beskriver det här avsnittet 

begreppet e-handel i stort, vad som ingår i begreppet och vilka olika typer av kommersiella 

websidor som finns. Vidare beskrivs också olika aspekter av relationsmarknadsföring som 

specifikt rör relationer över internet. 

3.4.1. Vad är e-handel? 

Gay et al. (2007) definierar e-handel som ett utbyte mellan parter förmedlat genom teknik 

samt de interorganisatoriska aktiviteter som underlättar för dessa utbyten.  Kumar et al. 

(2012) beskriver e-handel som möjligheten att utföra affärstransaktioner elektroniskt. Turban 

et al. (2012) menar att e-handel är att köpa, sälja eller byta varor, tjänster eller information 

med hjälp av en dator. Alla dessa författare gör skillnad på e-commerce och e-business, där e-

commerce har den mer snäva definitionen som bara inkluderar att köpa och sälja, medan e-

business enligt Gay et al. (2007) är tillämpning av IT för interna affärsprocesser samt de 

aktiviteter som företag bedriver vid kommersiell verksamhet. Turban et al. (2012) hävdar att 

e-business förutom köp och försäljning också inkluderar hur företaget tar hand om och ger 

service till sin kund, samarbeten med affärspartners och genomförandet av elektroniska 

transaktioner. Även Xu & Quaddus (2009) ser e-handel som att försäljning och köp av varor 

och tjänster, kontakt med kunden, samarbeten med affärspartners och transaktioner sker 

online. Vidare hävdar de att internet har gjort om spelreglerna och förändrat såväl branscher 

som enskilda företag och kunder, och att detta har lett till att e-handeln har ökat kraftigt. 

Godson (2009) belyser att internet är interaktivt och att företagen därför inte bara kan nå ett 

stort antal kunder med sina erbjudanden, kunderna kan också svara på en gång.  
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Gay et al. (2007) ser fem olika typer av kommersiella websidor. Websidan kan ha som syfte 

att vara kataloger eller broschyrer och ge information om produkten. Dessa typer av sidor var 

vanliga i e-handelns tidiga stadier. En annan typ av websida är enligt författarna 

transaktionssidor, där köp och försäljning sker. Vidare kan en websidas syfte också vara att 

underhålla, exempelvis Youtube. De sista typerna av websidor som författarna lyfter fram är 

communities/portaler som finns för att möta behoven för grupper med specifika intressen och 

relationssidor som bygger upp relationer mellan användare såsom Facebook. Turban et al. 

(2012) gör en liknande indelning och ser fyra typer av e-handelssidor. En Webstore är ett 

företags hemsida som säljer varor och tjänster. Mikrositer är websidor som ska fungera som 

ett supplement till den primära hemsidan och ger mer information (ofta kommersiell) om den 

primära hemsidan. E-köpcentrum är ett köpcentrum online där många online-affärer finns. 

Webportaler presenterar information från olika källor på en och samma plats. Förutom 

sökmotorer har webportaler också email-funktion, nyheter, shoppingmöjligheter etc. 

Författarna tar upp Yahoo som ett exempel på detta.   

3.4.2.  Relationsmarknadsföring över internet 

Godson (2009) definierar en e-relation som en relation som utspelar sig helt eller delvis 

genom ett elektroniskt medium, och påpekar att det finns både för- och nackdelar med e-

relationer. En fördel med e-relationer är räckvidden, d.v.s. att företaget kan nå ut till sina 

kunder (och potentiella kunder) överallt i världen, när som helst på dygnet. En annan fördel 

som författaren lyfter fram är att företaget kan betjäna kunden på ett bättre sätt genom att 

företaget kan samla information om kunden varje gång denne är online och därmed ge mer 

individuell service. Författaren ser dock nackdelar med e-relationer eftersom de kan uppfattas 

som opersonliga då kunden aldrig får träffa en annan människa utan all kommunikation sker 

elektroniskt. Han understryker att det kan vara farligt att anta att teknologi helt kan ersätta 

mänskliga relationer. Även Papadopoulou et al. (2001) berör detta och hävdar att även om 

många traditionella metoder för byggande av förtroende även gäller för förtroende online 

måste deras effektivitet omvärderas då frånvaron personal och det interpersonella mötet 

ansikte mot ansikte inte lätt kan ersättas i en elektronisk miljö 

Christodoulides & Michaelidou (2011) tar upp ett antal faktorer som de ser som specifika för 

e-lojalitet. Dessa är förtroende, kundservice, hemsidan och andra tekniska aspekter, 

kundanpassning (eng. customization), upplevda kostnader för att byta leverantör, e-

tillfredsställelse samt image. Kumar et al. (2012) ser virtuella communities som en 

värdeskapare för internetföretag och understryker att dessa bygger lojalitet eftersom de är 
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svåra att imitera för andra företag då värde skapas gemensamt av användarna vilket ger höga 

kostnader för leverantörsbyte (eng. switching costs) för medlemmarna. Ribbink et al. (2004) 

menar att tillfredsställelse och förtroende är två nycklar för att kunderna ska vara lojala mot e-

handlare och för att företag ska kunna bygga långsiktiga relationer över internet. Cyr (2008) 

lyfter också fram dessa två begrepp som centrala i att få lojala kunder inom e-handel. Även 

Christodoulides & Michaelidou (2011) lyfter fram att e-tillfredsställelse är nyckeln för att få 

lojala kunder på internet. Huang (2012) hävdar att även om e-handel eliminerar traditionella 

restriktioner såsom geografiskt läge och begränsat sortiment gör den inneboende osäkerheten i 

virtuella miljöer att de konkurrensfördelar företag kan skaffa sig ändå kommer an på 

konsumenternas igenkännande och förtroende för varumärket  

Pizzutti & Fernandes (2010) påpekar att internet har gett konsumenter möjlighet att jämföra 

företag, varumärken och priser världen över och denna konkurrens leder till att förlorandet av 

kunder är ett ständigt hot. Detta gör att effektiv service recovery är nödvändigt för att behålla 

kunderna och för att e-handelsföretag ska överleva. Vidare framhåller författarna att medan 

orsaken till att misstag begås inom vanlig handel ofta beror på den mänskliga faktorn är 

problemen inom e-handel ofta på grund av brister i systemdesignen eller problem med 

leveransen. Lee et al. (2012) menar att kundanpassning (eng. customisation) är en strategi 

som e-handlare använder sig av för att bättre betjäna sina kunder. Interaktion online och 

datadistribution i realtid som finns inom e-handelsmiljön har hjälpt företagen att förstå sina 

konsumenters behov bättre och snabbare, och författarna menar att det därmed har skapats en 

miljö som lämpar sig bra för kundanpassning.  

Scullin et al. (2004) tar upp begreppet e-CRM som de beskriver som möjligheten för företag 

att använda sig av tekniken för att samla information om sina kunder som de sedan kan 

använda för att bygga kundprofiler för att kunna skräddarsy erbjudanden och reklam till 

kunderna. Lambrecht & Tucker (2011) påpekar att företag numera kan ge erbjudanden som är 

kundanpassade till kunder som har besökt deras websida innan, som baseras på deras 

sökhistorik. Vidare påpekar de att online-annonseringen även har börjat använda sig av den 

tekniken för att annonsera på andra websidor än den egna, något de benämner retargeting. 

Penn (2012) lyfter fram retargeting som en strategi för att locka tillbaka kunder till en 

nätbutik. Hon belyser att retargeting fungerar som påminnelseannonser till konsumenter efter 

att de har besökt en e-handel utan att köpa något.  
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3.5. Teoretisk tillämpning i analysen 

Jag har nu behandlat den teori som jag har funnit relevant för uppsatsens ämne i fyra avsnitt 

där jag började med en bredare beskrivning av relationsmarknadsföring i stort och hur det kan 

tillämpas för att sedan behandla varumärket och servicelandskapet. Den teoretiska 

referensramen avslutades därefter med att gå närmare mitt huvudämne genom en beskrivning 

av e-handel och relationsmarknadsföring i nätbutiker. De teorier som har starkast koppling i 

analysen när det kommer till relationsmarknadsföring är bl.a. användandet av databaser och 

CRM, det som benämns den servicedominerande logiken eller servicelogiken, hur företaget 

kan skapa värde för kunden, de två perspektiven på lojalitet och i viss mån IDIC-modellen. 

Även det virtuella servicelandskapet behandlas utförligt i analysen, då både när det gäller 

företagets websida och användingen av social media. Sist men inte minst tas det också upp 

teorier om varumärket såsom brand awareness, story telling och brand communities.  
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4. TEORETISK OCH EMPIRISK ANALYS 

I detta kapitel presenteras den data som jag har fått fram genom empiriska studier, och knyts 

ihop med den teoretiska referensramen. Detta för att kartlägga vilka tendenser som syns när 

det kommer till relationsskapande över internet. Nedan följer en presentation av de personer 

som jag har valt att intervjua:  

 Benjamin Hartmann. Doktorand i Företagsekonomi på Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping som forskar inom marknadsföring, bl.a. om Online 

communities. 

 Hanne Lindqvist. VD för Nallebudet.se och Sagopalatset.se. 

 Lars Norgren & Thomas Waern. Webbutvecklare/webbstrateger på 

kommunikationsbyrån Kompago. 

 Jonas Ogvall. VD på Svensk Distanshandel. 

 Chrille Petersson. Project Manager/ Web strategist på kommunikationsbyrån 

Grand Public. 

 Ola Svensson. Försäljnings- och marknadschef för Bygghemma.se 

Rubrikerna i detta kapitel är strukturerade efter det empiriska materialet som har 

framkommit under intervjuerna. Nedan följer en kort summering av hur de olika avsnitten 

sammanlänkas med den teoretiska referensramen. 

4.1. Kundrelationer över internet behandlar bl.a. CRM, kundens möte både med det virtuella 

servicelandskapet och med personalen samt hur andra kunder och word-of-mouth spelar roll 

i relationsbyggandet.  

4.2. Lojalitet på internet tittar bl.a. på de två perspektiven på lojalitet, olika lojalitetsprogram 

samt service recovery.  

4.3. Relationer med virtuella varumärken tar upp brand awareness, vikten av ett starkt 

varumärke samt hur användning av t.ex. story telling kan förbättra varumärkesrelationen.  

4.4. Kundrelationer genom social media och brand communities ser till hur företagen kan 

bygga relationer till kunderna genom att kommunicera via sociala medier samt bygga upp 

brand communities.   
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4.1 Kundrelationer över internet 

Grönroos (2008) och Williams (2012) tar båda upp vikten av att kunden är tillfredsställd med 

företaget och påpekar att kunden vill ha ut ett mervärde av relationen såsom hög kvalitet och 

bra service. Bra pris är enligt dessa författare inte nog för att behålla en kund. Hartmann håller 

med om detta och säger att det inte handlar om att ha det lägsta priset, istället måste din 

produkt vara så bra och skapa ett sådant värde att det rättfärdigar ett högre pris. Där anser han 

att e-handlare bör tänka om eftersom de ofta använder argumentet att de är billigast och det 

menar han inte är hållbart eftersom det är alldeles för lätt för andra företag att imitera. Istället 

måste företaget skapa någon annan form av värde för kunden. 

”Om alla hela tiden bara köpte det billigaste som finns skulle ingen här på gatan ha en 

Mercedes”(Hartmann 2012-12-06) 

Detta är också något som Godson (2009) lyfter fram när han poängterar att en relation mellan 

kund och företag handlar om vilket värde som parterna kan få ut av relationen och belyser att 

en relation måste vara givande för både kund och företag. Även Svensson instämmer med 

detta och påpekar att konsumenter inte alltid väljer den e-handlare som är billigast, utan 

ibland är kunden villig att betala lite mer om det är en websida han/hon litar på. Detta kan 

också kopplas till vad Ribbink et al. (2004) samt Cyr (2008) vidhåller om att förtroende är en 

nyckel i att skapa relationer till sina kunder som e-handlare.   

Petersson anser att alla företag oavsett om de är e-handelsföretag eller fysiska butiker måste 

bygga relationer med sina kunder digitalt. Han talar också om vikten av att vara trovärdig och 

skapa förtroende för att kunna behålla sina kunder. Också Ogvall pratar om hur viktigt 

förtroende är i relationsprocessen och menar på att företaget måste skapa förväntningar hos 

kunderna och sedan leva upp till dessa förväntningar för att kunden ska känna förtroende för 

företaget. Här finns en koppling till vad Zeithaml et al. (2009) nämner om att skaffa kunskap 

om kunderna och använda den kunskapen för att anpassa erbjudanden efter sin kund och att 

det är möjligheten att erbjuda detta specifika värde som bygger förtroende hos kunden.   

Enligt Hartmann är det nödvändigt att kunden har förtroende för e-handelsföretaget, speciellt i 

början av en relation. Han menar att det är viktigt att kunden känner att han/hon kan lita på 

företaget och ser exempelvis co-branding, (t.ex. e-certifieringsmärke) som ett sätt att tala om 

för kunden att websidan är pålitlig. Också Lindqvist tar upp dessa trygghetssymboler som ett 

sätt att styrka websidans tillförlitlighet. Hartmann påpekar också att företag bara får en chans i 

början för att skapa och bygga upp förtroende hos kunden och att företaget aldrig får ta 
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förtroendet för en självklarhet utan det måste alltid utvecklas och bekräftas. Svensson 

understryker att förtroende är ännu viktigare i e-handelssammanhang på grund av den 

anonymitet som uppstår av att kunden inte ser den de handlar av. Ogvall har liknande tankar 

kring ämnet och poängterar att näthandlarna måste hålla det de lovar för att inte bryta kundens 

förtroende. Om ett förtroende bryts är relationen tillbaka på noll. 

”Om man har tagit sex steg fram i relationen och sedan är det något som går dålig, då går 

man inte tillbaka till steg fem utan då är man tillbaka på noll och måste bygga upp relationen 

igen” (Ogvall 2012-12-12) 

Harris & Goode (2010) ser förtroende som en avgörande aspekt för vilket nätföretag kunden 

kommer att handla hos och de lyfter fram vikten av att inge förtroende redan genom kundens 

möte med det virtuella servicelandskapet. Även Gay et al. (2009) belyser betydelsen av att ha 

god planering för sin hemsida och lyfter fram att det är viktigt att företaget tänker igenom vad 

de vill uppnå med hemsidan och ha en god struktur på den. Detta instämmer Waern med och 

framhåller att företaget måste tänka på syftet med hemsidan, men också vad kunden vill uppnå 

med ett besök på hemsidan och bygga upp den utifrån det och hela tiden ha kundens 

perspektiv med i processen. 

Svensson nämner bekvämlighet och tillgänglighet (både tidsmässigt och att varorna finns i 

lager) som två anledningar till att konsumenter väljer e-handel framför att gå till en fysisk 

butik. Här finns en närhet till vad Godson (2009) ser som en fördel med e-relationer, nämligen 

att företaget kan nå ut till sina kunder (och potentiella kunder) överallt i världen, när som helst 

på dygnet. Också Huang (2012) betonar detta och påpekar att e-handel eliminerar traditionella 

restriktioner såsom geografiskt läge och begränsat sortiment. Norgren och Waern lyfter också 

fram e-handelns bekvämlighet och det faktum att det ges en bättre möjlighet för kunden att 

skräddarsy sina produkter. Waern framhåller att kunden med teknikens hjälp kan vara med 

och bestämma allt från färgen på en T-shirt till att bygga upp en cykel från grunden efter sina 

egna önskemål. Detta stämmer överens med vad Christodoulides & Michaelidou (2011) samt 

Lee et al. (2012) nämner om att kundanpassning är en strategi som e-handelsföretagen 

använder sig av för att bättre kunna betjäna sina kunder, och att e-handelsmiljön lämpar sig 

bra för kundanpassning. Det finns även en anknytning till vad Gummesson (2012) Vargo & 

Lusch (2004) samt Grönroos (2008) lyfter fram om den servicedominerande logiken där 

kunden är en medskapare av värdet.  
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Hartmann betonar dock att e-relationer aldrig helt kan ersätta en personlig relation och bör ses 

som ett komplement till annan kontakt med kunden istället för att helt ersätta den personliga 

kontakten. Petersson instämmer med detta och säger att det inte är möjligt att helt ersätta det 

personliga mötet. Detta kan kopplas till Godson (2009) som poängterar att det kan vara farligt 

att anta att teknologi helt kan ersätta mänskliga relationer. Gummesson (2012) är inne på 

samma linje när han påpekar att företag inte bör se tekniken som ett substitut för mänsklig 

kontakt med sina kunder, utan istället som ett hjälpmedel för att kunna ha mer kontakt med 

dem. Det ska ses som ett verktyg för interaktion mellan kund och leverantör. Petersson menar 

att mänsklig kontakt och personlig bemötande är oerhört viktigt: Emellertid ser han att detta 

går att sköta både genom att ha en livechatt, telefonkontakt och mailkonversation. Det viktiga 

är att det finns en människa bakom detta som lyssnar och förstår kundens problem.  

Gay et al. (2007) lyfter fram kommunikation som en faktor i framtagandet av en lyckad 

hemsida. Svensson vidhåller att eftersom e-handeln inte är lika intim som att gå till en butik 

gäller det att nå ut till kunden på andra sätt. Han lyfter fram tillgänglighet via telefon som ett 

sätt att ha kontakt med kunden och påpekar att tillgängligheten bör anpassas efter kunderna. 

Vidare säger han att Bygghemma.se har telefonöppet kvällar och helger eftersom det är då 

deras kunder har tid att besöka hemsidan och göra beställningar. Detta stöds av Ogvall som 

påpekar att kundservice har fått en viktigare roll i e-handeln och att fler och fler har börjat 

med att ha en kundtjänst som kunden kan ringa till på kvällar och helger eftersom det är då 

som kunden är hemma. 

”Kundservice är otroligt viktigt. Människor vill möta människor även om man handlar på 

nätet” (Ogvall 2012-12-12) 

Hartmann ser också telefonkontakt som ett viktigt medel för att nå sina kunder och nämner 

även online-chatt och Skype som verktyg för att nå sin kund. Även Lindqvist berättar att de 

använder sig av live-chatt för att kommunicera med sina kunder. Waern ser live-chatt som en 

viktig funktion för att kommunicera med kunder och finnas till hands om de behöver hjälp. 

Här finns vissa beröringspunkter med vad Peppers & Rogers (2011) tar upp om att företagen 

måste känna igen och ha kontakt med sin kund både online och per telefon. Gummesson 

(2012) nämner också detta när han beskriver CRM, som enligt honom kan tillämpas praktiskt 

både genom mänsklig interaktion och genom att använda sig av informationsteknologi. Det 

finns också kopplingar till vad Zeithaml et al. (2009) lyfter fram kring att processen för att 

omvandla en kund från främling till vän startar i att kommunicera med kunden. Christopher et 
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al. (2002) ser också att kommunikationen har stor betydelse i arbetet med att få en potentiell 

kund att bli en köpare.   

Svensson menar att en kund som går in i en fysisk butik inte nödvändigtvis får bättre hjälp än 

vad denne kunde fått på nätet eftersom säljarna kan vara upptagna med en annan kund och det 

finns inte alltid så mycket produktinformation runt produkterna. Han belyser att på internet 

kan företaget ha en ”säljare” vid varje produkt genom bilder och filmer som visar hur 

produkten ser ut och hur den används och ger instruktioner etc.  Lindqvist poängterar att i en 

butik kan bara ett fåtal kunder få service samtidigt medan en e-handel kan ge service åt flera 

tusen kunder på en gång. Petersson tar också upp filmer och bilder som ett sätt att informera 

om sina produkter och lyfter fram att en fördel med e-handel är att kunden kan slippa stress 

eftersom servicelandskapet är lugnt då kunden inte behöver köa eller trängas med andra 

kunder och därmed slipper stress. Han understryker också att kunden inte behöver anpassa sig 

efter några öppettiden eftersom e-handel är tillgängligt dygnet runt. Norgren ser bekvämlighet 

som en stor anledning till att människor handlar i nätbutiker, att kunna sitta hemma och köpa 

något. Även Waern lyfter fram bekvämlighetsaspekten med e-handel. 

”Folk handlar på nätet för att det är smidigt, och då måste det också vara smidigt” (Waern 

2012-12-11) 

Här finns en närhet till Gummesson (2012) som belyser att handeln har gått från att enbart 

utspela sig på fysiska marknadsplatser till att också inkludera de virtuella marknadsplatserna 

och att detta har lett till att kund och företag kan ha kontakt dygnet runt. Vidare syns också 

likheter med Koernig (2003) som ser att ett mål med e-handel är att kunna köpa varor och 

tjänster direkt från internet utan att lämna hemmet. 

Lindqvist berättar att de har kundkommentarer och recensioner på Nallebudet.se, något som 

hon menar är uppskattat av kunderna. Svensson ser avsaknaden av andra kunder som en 

osäkerhetsfaktor i e-handeln som gör att kunden inte vet vem det är som handlar där och hur 

butiken fungerar. Han lyfter fram betygsättning på sidor som Pricerunner.se som ett sätt 

minska osäkerheten för kunderna. Petersson poängterar att ”vill inte gå in i tom butik”-

mentaliteten finns hos e-handeln också och ser den kollektiva intelligensen på betygsidor som 

avgörande för om företag ska lyckas på internet. Ogvall påpekar att kunden känner sig säkrare 

om han/hon vet att det är många personer som har handlat hos nätbutiken och hävdar att 

kunden hellre väljer ett företag som har 10 kommentarer även om innehållet i kommentarerna 

inte bara är positivt än ett företag som bara har en kommentar.  
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Waern menar att idag blir företagen betygsatta så fort de kommer ut på webben och därför blir 

det andra säger om företaget väldigt viktigt. Turban et al. (2012) kallar dessa typer av sidor 

för mellanhänder och påpekar att de har en annan roll på internet än ”vanliga” mellanhänder, 

nämligen att föra samman köpare och säljare och i vissa fall också hjälpa till med själva 

transaktionen. Gummesson (2012) understryker att denna typ av sida har gett kunden en ny 

informationskälla vilket har lett till ett skifte i maktbalansen mellan kund och företag. Här 

finns också beröringspunkter med Kumar (2008) som tar upp word-of-mouth som en viktig 

del i arbetet med att få lojala kunder. Zeithaml (2009) ser också att negativ word-of-mouth 

kan ha en inverkan på om kunderna vill handla hos företaget och att företaget därför bör 

arbeta med att ha nöjda kunder för förhindra att negativa kommentarer sprids. 

Peppers & Rogers (2011) poängterar att de två första stegen för att bygga relationer med sin 

kund är att identifiera kunden och sedan hitta vad som skiljer de olika kunderna åt för att 

kunna sätta in kundspecifika strategier som tillfredsställer varje kund individuellt. Hartmann 

pratar om att e-handelsföretagen segmenterar sina kunder på ett lite annat sätt en den 

traditionella segmenteringen efter kön, demografi, geografisk plats etc. Han menar att det 

istället segmenteras utifrån kundens kunskap om hur internet och websidan används och 

påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till de olika segmenten när det kommer till 

kommunikationen med kunderna. De som har stor kunskap behöver företaget inte hjälpa lika 

mycket i köpprocessen som de som är mindre vana vid att handla via nätbutiker. Norgren 

instämmer med detta och påpekar att websidor ofta har liknande utseende oavsett om det är 

män eller kvinnor som handlar där, ofta är det istället själva produkten som får styra hur 

websidan byggs upp. Ogvall anser att e-handlarna kunde vara bättre på att visa sin identitet på 

internet och att många websidor är allt för lika varandra i utseende.  

Vidare ser Peppers & Rogers (2011) att differentieringen av kunder kan göras genom att ha 

system som identifierar vem kunden är och vad som såldes till denne. Godson (2009) pratar 

om CRM som han beskriver som vården av kundrelationer genom användingen av teknik för 

att hantera kunddata. Christopher et al. (2002) understryker att CRM använder IT och 

relationsmarknadsföringsstrategier för att skapa vinstgivande och långvariga relationer. 

Svensson anser att det finns många tekniker att använda på internet för att tilltala kunder och 

nämner paketering som ett exempel och menar att genom att titta på vad kunderna har köpt 

för något i anslutning till en viss vara kan företagen sätta ihop paket.  
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”Om 50 % av dem som köper en telefon också köper ett par hörlurar till kan man sätta ihop 

ett paket där telefonen kostar 100 kr och hörlurarna 50kr men som paket kostar det 140 kr.”  

(Svensson 2012-11-30) 

Han berättar också att den som är kund hos Bygghemma.se och tittat på t.ex. 

badrumsprodukter vid en tidigare vistelse kommer att få upp liknande erbjudanden när den 

besöker hemsidan igen. Waern belyser att företagen kan använda sig av sin kunddatabas för 

att se vad kunden har köpt innan och ge förslag på relaterade produkter som ett sätt att betjäna 

kunden och locka till merköp. Petersson lyfter fram att nätbutikerna använder sig av topplistor 

(”Detta säljer bäst just nu”) och tillbehörsförsäljning såsom ”de som köpte detta köpte 

också…” som verktyg för att tilltala kunder och locka till mer köp. I närhet till detta påvisar 

Scullin et al. (2004) vikten av att använda kunddata för att bygga kundprofiler för att anpassa 

erbjudanden och reklam för kunden. Här finns också vissa beröringspunkter med Shim et al. 

(2012) som hävdar att företag kan attrahera konsumenter genom att välja ut segment och 

försöka uppmuntra dem att handla genom olika kanaler. Roberts-Phelps (2001) menar att 

företag bör utveckla strategier för att uppnå ett önskvärt köpbeteende bland sina kunder.  

Svensson påpekar att något som växer på e-marknaden är retargeting, som innebär att en kund 

som är inne på t.ex. Nelly.com och tittar på en klänning och sedan går i på Aftonbladet.se 

kommer att få se reklam från Nelly.com i allmänhet men också för klänningen på 

Aftonbladets websida. Han understryker att detta är en fördel för nätbutikerna eftersom 

fysiska butiker inte har tillgång till samma typ av teknik. Petersson betonar att e-

handelsföretagen har en fördel eftersom de kan se kundens konsumtionsmönster och nämner 

också retargeting som en sådan fördel. Han tar upp exemplet att om en kund tittar på ett par 

skor på Sportamore.se så kommer banners för dessa skor att dyka upp på sidor som Dn.se och 

Aftonbladet.se och kunden blir då påmind och köper dessa skor. Detta kan kopplas samman 

med Lambrecht & Tucker (2011) samt Penn (2012) som tar upp retargeting som ett sätt att få 

kunder som inte handlade något att återvända till websidan.  

Yavetz & Rafaeli (2006) poängterar att en hemsidas estetik och utformning spelar stor roll för 

kundens trivsel och tillfredsställelse med servicen och inverkar på kundernas känslor, 

uppfattningar och vilja att göra affärer med ett företag. Hopkins et al. (2009) betonar att för 

ett erhålla konkurrensfördelar måste e-handlare kunna ta kundernas behov och önskemål i 

beaktande vid utformningen av websidans design. Svensson lyfter fram att Bygghemma.se 

använder sig av bilder såväl som filmer på produkter och har dessutom med teknisk 
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specifikation om sina produkter för att kunden ska kunna veta så mycket som möjligt om 

produkterna innan de köper dem. Hartmann påpekar att kunden hela tiden måste känna att 

han/hon har kontroll under hela köpprocessen och att inte företaget blir den som bestämmer 

vad som ska göras. Han förklarar att detta kan åstadkommas genom att under köpprocessens 

olika steg ge kunden möjlighet att ändra beställningen utan att behöva göra om allt från 

början. Norgren framhåller att användarvänlighet är viktigt när det kommer till hur hemsidan 

ska byggas upp. Han ser det som att det ska vara lätt att hitta produkterna, lätt att titta på dem 

och information om produkten ska vara tillgänglig. Vidare påpekar han också att köpet måste 

vara lätt att genomföra. Petersson poängterar att det bör vara så få steg som möjligt för 

kunden att göra ett köp.   

”I e-handelsvärlden kallas det för konverteringsdödare. Det är alltså trösklar som man måste 

ta sig över för att genomföra köpet och ju fler sådana ”dödare” du har desto längre bort 

kommer kunden från köpet.”(Petersson 2012-12-07) 

Waern lyfter fram att företagen måste plocka bort alla hinder och göra det så lätt som möjligt 

för kunden att handla något. Också Svensson belyser vikten av att det är lätt att hitta, köpa och 

sedan följa sin beställning. Detta kan knytas samman med Harris & Goode (2010) som 

poängterar vikten av att hemsidan är estetiskt tilltalande, har bra layout och funktionalitet 

samt ekonomisk trygghet och säkerhet. Författarna vidhåller att dessa aspekter påverkar 

köpbeslutet hos konsumentet. Även Hopkins et al. (2009) framhåller att hemsidans utseende 

och organisation samt tillgången till information om produkterna är av avgörande betydelse 

för servicekvalitet online. Det finns också vissa beröringspunkter med det Gummesson (2012) 

benämner servicedominerande logiken och som innebär att det är hur (kunskap och 

information) snarare än vad (materiella ting) som utgör viktiga aspekter i kunderbjudandet.  

Petersson ser också bra service och snabb leverans som en nyckel för att göra kunderna nöjda. 

Ogvall påpekar att det ska finnas många valmöjligheter för kunden när det kommer till hur 

varan ska betalas och hur och när den ska levereras. Han framhåller också att det är viktigt att 

leveransen kommer den tid som utlovats. Svensson anser att det är viktigt att ha bra logistik 

och förklarar att Bygghemma.se arbetar mycket med logistiken. Han understryker att det inte 

spelar någon roll hur sortimentet ser ut, vad det är för pris och vilken marknadsföring 

företaget har om inte logistiken fungerar, om leveransen inte fungerar kommer kunden inte 

återvända.  

”Om varorna inte kommer fram vill inte kunden handla hos dig.” (Svensson 2012-11-30) 
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Detta kan kopplas till den faktor i det virtuella servicelandskapet som Turban et al. (2012) 

benämner back end och som de menar är de aktiviteter som kunden inte ser, och behandlar 

exempelvis lagerhantering, inköp från leverantörer, betalningsfunktioner och leverans. 

Pizzutti & Fernandes (2010) påpekar att problem med leveransen ofta är orsaken till de 

problem som uppstår inom e-handel. Det finns också samband med Bruhn (2003) som menar 

att kvaliteten på relationen med andra intressenter påverkar företagets relationer med sina 

kunder. Även Christopher et al. (2002) lyfter fram vikten av att ha goda relationer med andra 

intressenter.  

Det framgår att förtroende kan vara av stor betydelse för att få kunder att handla hos en 

nätbutik och att websidans användarvänlighet och tillgång till tydlig information spelar in i 

valet av e-handel. Vidare kan jag också konstatera att hur företaget sköter sin service och 

leverans har stor inverkan på kundernas upplevelse av servicekvalitet och att andra kunders 

kommentarer och recensioner därför kan fungera som en viktig marknadsföringskanal. 

4.2 Lojalitet på internet 

Både Kumar (2008) och Godson (2009) beskriver två perspektiv på lojalitet, den 

beteendebaserade lojaliteten och den attitydsbaserade lojaliteten och betonar vikten av att ha 

båda dessa perspektiv i åtanke i arbetet med att få lojala kunder. Hartmann pratar om dessa 

två perspektiv och menar att båda är viktiga för att få lojala kunder 

”Självklart vill man att kunden ska fortsätta att handla hos en, så beteendebaserad lojalitet 

vill man ha, men man vill också ha attityden, att kunden är positivt inställd. När de ska köpa 

något nytt så vill du ju att de tänker på dig först och det är attitydslojalitet.” (Hartmann 

2012-12-06) 

Kumar (2008) framhåller att attitydslojala kunder också är mer benägna att pratat positivt om 

företaget och rekommendera det till andra. Christopher et al. (2002) kallar dessa kunder för 

förespråkare för företaget och Zeithaml et al. (2009) samt Johnson & Selnes (2004) ser detta 

stadium i relationen som kunden som vän. Svensson ser att kunder som är nöjda gärna vill 

återkomma och också berättar om dem för andra. Han kallar dessa kunder för ambassadörer 

för Bygghemma.se. Lindqvist berättar att 40 % av de som handlar hos Nallebudet.se gör det 

för att de har blivit rekommenderade det av andra. Hartmann påpekar att de lojalitetsprogram 

som företag kan använda sig av först och främst bygger på beteendebaserad lojalitet. Kumar 

(2008) lyfter också fram lojalitetsprogram som något företagen bör arbeta med men han 

menar dock att ett lyckat lojalitetsprogram bör ha båda perspektiven i åtanke. Ogvall 
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understryker att för att kunna använda sig av lojalitetsprogram måste företagen också sköta 

dem ordentligt. Han lyfter fram medlemssidor och medlemsklubbar som bra sätt att få lojala 

kunder men bara om företaget ständigt arbetar med dem och sätter in resurser för att sköta 

dem så att kunden känner att han/hon får ut något av att vara med i klubben. Han påpekar att 

om klubben är dåligt skött så att kunden exempelvis inte får uppdateringar eller erbjudande 

kommer det att slå tillbaka mot företaget eftersom kunden blir besviken på klubben och 

därmed hela företaget eftersom han/hon inte får något för att vara lojal. 

”Jag vet många som har fått lägga ner sina kundklubbar för att det är så mycket jobb med 

dem. Men å andra sidan, de som jobbar med dem stenhårt och lägger ner resurser på dem 

kan få ut jättemycket” (Ogvall 2012-12-12) 

Yannopoulos (2008) framhåller också lojalitetsprogram som ett verktyg för att skapa närhet 

till kunden. Shim et al. (2012) lyfter fram lojalitetsprogram som en del i CRM-strategier för 

att göra kunden tillfredsställd. Svensson säger att Bygghemma.se inte har någon kundklubb 

eller poängsystem utan att de först och främst jobbar med nyhetsbrev som lojalitetsprogram 

och också något som de kallar för återaktivering där kunder som inte handlat under en period 

får ett email med erbjudanden för att uppmuntras att handla hos dem igen. Även Lindqvist tar 

upp nyhetsbrev som något de använder sig av på Nallebudet.se för att ha kontakt med sina 

kunder. Petersson menar att lojalitetsprogram såsom klippkort skapar ett behov hos kunden 

som kanske inte fanns där från början, som gör att de köper fler gånger hos samma företag.  

”Det spelar ingen roll om Espresso House bjuder på den tionde latten, du måste fortfarande 

köpa nio stycken för att komma dit… Det är mycket psykologi i det här med lojalitetsprogram, 

för man tror att man får gåvor av ett företag och då blir man automatiskt lite mer lojal.” 

(Petersson 2012-12-07) 

Vidare hävdar Petersson att det varumärkeslandskap som finns idag gör att kunder är mer 

flyktiga eftersom utbudet är så pass stort så att kunden kan välja och byta mycket lättare. 

Svensson är inne på samma spår och menar att kunder generellt sett är mer otrogna på internet 

eftersom de lättare kan handla en sak i en e-butik och sedan byta till en annan för att köpa 

nästa produkt medan det i fysiska butiker är smidigare att köpa allt på samma ställe. Ogvall 

hävdar att valmöjligheten och det faktum att företagen konkurrerar med hela världen gör att 

”efterbearbetningen” blir ännu viktigare för nätbutiker, det är i arbetet efter att kunden har 

gjort köpet som företaget kan vinna kunden. Även Waern och Norgren påpekar att 

konkurrensen för nätbutiker är otroligt stor eftersom de delar plats med så många andra på 
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internet och tävlar mot i stort sett hela världen. Detta ligger mycket nära det som Pizzutti & 

Fernandes (2010) påpekar, nämligen att förlorandet av kunder är ett ständigt hot för e-

handlarna eftersom internet har gett konsumenter möjlighet att jämföra företag, varumärken 

och priser världen över. De lyfter fram effektiv och god service recovery som en 

nödvändighet för att en nätbutik ska kunna behålla sina kunder. Även Nikbin et al. (2012) 

lyfter fram att företagens problemhantering har stor inverkan på kundernas lojalitet mot 

företaget.  

Hartmann instämmer med dessa författare, och påpekar att om företaget hanterar sina 

missnöjda kunder på rätt sätt kan det öka lojaliteten bland dessa kunder. Lindqvist framhåller 

att Nallebudet.se lever efter devisen att kunden alltid har rätt och att de därför så fort det går 

fel skickar ett nallebud till den missnöjda kunden, oavsett vems fel det var. Hon påpekar 

också att det är viktigt att se till att lösa problemet på ett snabbt och enkelt sätt. Svensson ser 

det som centralt att alltid ha kunden i fokus och menar att det ska vara lätt för kunden att 

reklamera och att det ska gå snabbt och smidigt att lösa problemen. Han menar att det gäller 

för företaget att ta bort alla de hinder som står i vägen för att kunden ska kunna reklamera, så 

att kunden kan göra det snabbt och missnöjet inte får gro. Waern poängterar att reklamationen 

måste vara enkel för kunderna och att det inte ska innebära mer problem för kunden än om det 

hade varit en fysisk butik.  

”Många företag skickar med förberedda paket för retur där du inte behöver fixa med 

någonting. Det bara är att kryssa i en ruta och skicka tillbaka det som har blivit fel. Då blir 

det ju inte alls mycket krångligare än det hade varit att gå tillbaka till butiken”  

(Waern 2012-12-11) 

Norgren betonar också att vid tillfällen där det har gått fel är det viktigt att kunden kan få 

telefonkontakt med nätbutikens personal och att personalen lyssnar till kundens problem. 

Hartmann belyser vikten av att inte ha standardiserade svar när kunder har klagomål för det 

ser kunden direkt. Istället måste företagen lyssna på alla kunder individuellt och lösa de 

problem som kunderna har. Petersson påpekar att problemhantering är lite mer systematiserat 

på internet och skulle se det som en fördel om e-handlare även inkluderade den personliga 

delen och hade en mänsklig kundsupport. Ogvall poängterar att företag bör fokusera både på 

att lösa själva problemet, men också på att väga upp det på någotsätt exempelvis med en 

chokladbit eller något erbjudande. Här finns beröringspunkter med Zeithaml et al. (2009) 

samt Grönroos (2008) som lyfter fram service recovery som ett centralt begrepp i företagens 
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relationer med sina kunder. Grönroos (2008) understryker att när missnöjda kunder ska 

vändas till nöjda kunder är det viktigt att lösa både det faktiska felet och det känslomässiga 

felet (kundens upplevelse av felet).  

Petersson anser att det är kundomhändertagandet som styr vilken butik kunderna går till. Han 

menar att om de fysiska butikerna är bättre på att ta hand om kunder så kommer de handla 

där, men om näthandeln är bättre så kommer kunderna att handla hos dem istället. Vidare 

belyser han vikten av att företagen ser långsiktigt på relationen med kunden och istället för att 

försöka skylla misstag på kunden ta på sig skulden och försöka rätta till dem.  

”Företagen ser väldigt kortsiktigt på problemen och tänker att det kostar dem 200 kronor i 

retur och hantering, men kunden kanske aldrig mer handlar hos dem igen och berättar det för 

femton vänner som inte heller vill handla där någon mer gång.” (Petersson 2012-12-07) 

Ribbink et al. (2004) och Cyr (2008) hävdar att för att få lojala kunder måste företagen 

tillfredsställa kunderna. Christodoulides & Michaelidou (2011) lyfter fram bra kundservice 

som en faktor för e-lojalitet. Hartmann understryker att lojalitet bygger på kundens erfarenhet 

och upplevelser av företaget, ingen är lojal från början. Han menar att kunden vid första köpet 

hos en e-handel jämför med andra företag och sedan väljer det alternativ som var bäst. Om 

kunden är nöjd med företaget efter köpet kommer företaget finnas i åtanke vid nästa köp men 

han/hon kommer ändå att jämföra med andra företag innan köpet genomförs hos det första 

företaget. Om företaget kan tillfredsställa kunden även denna gång kommer kunden inte leta 

vidare en tredje gång utan gå direkt till samma e-handel nästa gång han/hon ska köpa något. 

Svensson poängterar att det kunder utgår från när de väljer nätbutik är om leveransen fungerar 

bra, om det har gjort det innan är det mer troligt att kunden väljer att handla hos dem igen. 

Han menar att för Bygghemma.se är hög kundnöjdhet otroligt viktigt, och målet är att kunden 

ska vara nöjd hela vägen, från informationshämtning till köp, till leverans till installation och 

användning. Om kunden blir nöjd kommer de att tala om det för andra och de blir då 

ambassadörer för bygghemma.se. 

Godson (2009) menar att en nätbutik kan betjäna kunden på ett bättre sätt än fysiska butiker 

genom att företaget kan samla information om kunden varje gång denne är online och därmed 

ge mer individuell service. Roberts-Phelps (2001) diskuterar kring att ha databaser med 

information om sina kunder och deras köp. Peppers & Rogers (2011) framhåller att för att 

kunna ha ett kundperspektiv på sitt företag måste företaget ha ett system som inte bara 

identifierar vad som såldes till kunden, utan också vem det är som är kunden. Såväl Waern 
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som Lindqvist tar upp möjligheten att föra statistik över kunder och om de hittar på websidan 

så att företaget kan sätta in resurser och hjälpa de kunder som inte hittar exempelvis genom att 

efter att kunden varit inne på samma sida en kvart kan ett chatt-fönster poppa upp och fråga 

om kunden behöver hjälp. Waern betonar dock att det är viktigt att ha en balans och bara 

använda sig av tekniken till en viss gräns så att inte kunden känner sig övervakad. Svensson 

säger att Bygghemma.se använder sig av databaser för att samla information om sina kunder 

som de kan använda för att bättre betjäna sina kunder. Den som är kund hos Bygghemma.se 

och har tittat på t.ex. badrumsprodukter vid en tidigare vistelse kommer att få upp liknande 

erbjudanden när den besöker hemsidan igen. 

Petersson pratar också om att använda tekniken för att tillfredsställa kunderna och tar upp 

Adlibris.com som ett exempel. De samlar på sig information om deras kunder, var de bor och 

vad de har för intressen, och kan sedan använda det för att nischa nyhetsbreven de skickar ut 

så att varje kund får erbjudanden som är anpassade efter just dem. Ogvall menar att e-

handlare måste bli bättre på att använda tekniken för att se hur mycket deras kunder har 

handlat för, då denna information kan användas för att belöna lojala kunder och se till att de 

vill stanna kvar i relationen. Han påpekar att det exempelvis skulle kunna användas för att 

hitta de kunder som spenderat en viss summa pengar hos nätbutiken under ett år och skicka en 

blomma till dem som tack.  

”Man kan skicka en blomma eller någonting annat, det kostar ju ingenting. Men man vet det 

att om man tappar någon utav dessa kunder som har lagt ut så mycket pengar så är det 

mycket mer kostsamt för företaget” (Ogvall 2012-12-12) 

Dessa kunder stämmer in på det som Godson (2009) kallar för hållbar lojalitet och som 

Kumar (2008) benämner true friends. Författarna understryker att det är av största vikt att 

företaget tar hand om relationen till dessa kunder och belönar lojaliteten.  

Svensson påpekar att det bästa sättet att behålla kunder är att hålla hög kvalitet, och det görs 

genom att hela tiden hålla det som företaget har utlovat till kunderna. Petersson framhåller att 

ärlighet, öppenhet och transparens är ledord för att kunden ska känna förtroende för företaget 

och därmed bli lojala kunder. Han menar på att det är lättare att tycka om ett företag och ha en 

relation med det företaget om de är öppna och inbjudande. Hartmann säger att kunden gärna 

vill leta information och jämföra olika företag innan denne bestämmer sig medan företaget 

hellre vill ”stänga in” kunden genom att tala om för honom/henne att de har den bästa 

produkten och att han/hon inte behöver leta längre. Han anser dock att det inte håller eftersom 
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kunden inte är dum och lyfter därför också fram att öppenhet, transparens och ärlighet skapar 

mer lojalitet än att föröka stänga in kunden.  

Också Waern lyfter fram pålitlighet och att vara där för kunden som en nyckel i att behålla 

sina kunder. Detta har en nära koppling till Kerpen (2011) som understryker att det är av 

största betydelse att vara ärlig, öppen och transparent i interaktionen med sina kunder och att 

det är det som bygger en relation till kunden. Gummesson (2012) poängterar också att 

tonvikten bör ligga på en öppen dialog och interaktion mellan företag och kund. Williams 

(2012) påpekar att relationen mellan kund och leverantör bygger på pålitlighet. Detta kan 

också knytas till vad Ogvall nämner om att hela tiden vara öppen med sina kunder också om 

det har uppstått något problem och inte lova mer än vad som kan hållas.  

”Kunden är inte mer lojal än vad du gör den till” (Ogvall 2012-12-12)  

Det kan noteras att det finns två olika perspektiv på lojalitet och att det är viktigt att se till 

båda dessa för att få lojala kunder. Det framkommer att lojalitetsprogram kan fungera som ett 

bra verktyg för att behålla kunder inom företaget men bara om dessa lojalitetsprogram sköts 

på ett bra sätt och får de resurser som behövs. Jag kan också konstatera att en bra kundservice 

och en god service recovery är avgörande för att få kunderna att stanna kvar och ärlighet, 

öppenhet och transparens är ledord för att få lojala kunder. 

4.3. Relationer med virtuella varumärken 

Aaker (2010) beskriver brand awareness som en viktig faktor för att locka kunder att köpa ett 

varumärke och framhåller att det räcker med att varumärket är familjärt för konsumenten för 

att de ska bli mer positivt inställda till det. Yannopoulos (2008) påpekar att konsumenter 

föredrar varumärken som de känner igen. Hoyer & Brown (1990) poängterar att brand 

awareness har stor inverkan på vilket varumärke en konsument väljer att köpa. Svensson 

menar att det är viktigt att ha ett varumärke som folk känner till. Enligt honom är det inte 

nödvändigt att vara störst, det viktiga är att ha ett tillräckligt starkt varumärke för att folk ska 

känna igen det. Han vidhåller att även om Bauhaus är ett starkare varumärke kan 

Bygghemma.se klara sig bra ändå eftersom deras varumärke fortfarande är så pass starkt att 

folk känner till det. Ogvall poängterar att positionering av varumärket har stor betydelse och 

att varumärket måste vara bäst på något.  

”Det är bättre att vara bäst för 30% av sin primära målgrupp än att vara näst bäst för 50%” 

(Ogvall 2012-12-12) 
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Han lyfter också fram att positionering är viktigare på internet eftersom det gäller att hitta 

lämpliga sökord för varumärket så att det kommer upp vid rätt sökningar i sökmotorer. 

Lindqvist belyser vikten av att varumärket är genomtänkt från grunden och att all 

varumärkeskommunikation ska stödja det budskap som företaget vill förmedla. Petersson 

anser att för att bygga ett starkt varumärke behövs en tydlig idé och ett tydligt koncept och att 

alla i företaget måste ge en gemensam bild och prata om samma saker i samma ton. Enligt 

honom är ett starkt varumärke upplevelsen av varumärket. Detta kan knytas till vad Stahl et 

al. (2012) framhåller om att varumärkets makt finns i konsumenternas medvetanden, d.v.s. 

vad kunden har lärt sig, känt, sett och hört om varumärket. Detta stöds av Kapferer (2008) 

som menar att ett varumärke är kundens uppsättning av mentala associationer om företaget 

som bidrar till att förhöja det upplevda värdet av en vara eller tjänst. Petersson lyfter också 

fram att det finns skillnader i att bygga varumärken för e-handelsföretag och vanliga butiker. 

Han påpekar att varumärken för fysiska företag kan arbeta med flera intryck (känna på 

produkten, prata med personalen etc.) medan ett virtuellt varumärke inte har samma möjlighet 

och därför måste vara mycket tydliga i sitt budskap och fokusera på det som är viktigt att nå 

ut med till kunden. Han betonar också vikten av att vara konsekvent under en lång tid.  

”Du har ingen aning om vad den som kommer in på din site har för förutfattade meningar om 

varumärket, eller om han är helt blank och inte har en aning om vad han ska förvänta sig när 

han går in på siten. Då har du väldigt kort tid på dig att bygga ditt varumärke”  

(Petersson 2012-12-07) 

Hartmann menar att alla företag oavsett om de är nätföretag eller fysiska butiker måste ha ett 

starkt varumärke. Han framhåller att det som företagen bör tänka på är på vilket sätt de vill 

vara starka. Varumärket ska skapa någon typ av värde och vara känt för det men det måste 

vara ett ”brand promise” som kunden kan lita på. Detta kan enligt Hartmann vara olika för 

olika varumärken; några kan vara kända för att ha lågt pris och andra för deras fantastiska 

service. Här finns en närhet till vad Aaker (2010) och Stahl (2012) benämner 

varumärkesassociationer och som de understryker har en inverkan på hur varumärket upplevs 

av konsumenterna. Det finns också en koppling till några av de fördelar som Kapferer (2008) 

beskriver att ett varumärke för med sig till kunden, nämligen att kunden vet vad den får när 

det kommer till kvalitet, oavsett var och när produkten köps och att kunden vet att han/hon 

köper den bästa produkten för ett visst syfte. Hartmann nämner också att vissa varumärken 

bygger upp en självbild och en identitet för kunden genom att användandet av ett visst 

varumärke kommunicerar en viss image.  
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Detta instämmer Petersson med och förklarar att företag kan hjälpa till att bygga sina kunders 

identitet genom sitt varumärke. Fisher et al. (2010) påpekar att ett varumärke kan användas 

för att kommunicera en självbild och att kunden då använder varumärket både för att 

kommunicera med sig själv och med sin omgivning. Kapferer (2008) understryker att 

varumärket kan användas för att tala om något om sig själv. Även Swaminathan et al. (2007) 

lyfter fram varumärkets roll som identitetsskapare och framhåller att konsumenter formar 

relationer med varumärken som har värden och personliga egenskaper som är likvärdiga med 

konsumenternas.  

Lindqvist menar att varumärkesrelationen blir viktigare för onlineföretag än för fysiska 

butiker eftersom det inte finns någon person att ha en relation till på samma sätt som det gör i 

en fysisk butik. Waern ser också varumärket som viktigare för e-handeln eftersom de 

konkurrerar med hela världen och då måste ett företag kunna sticka ut. Petersson är inte helt 

enig med detta utan påpekar att ett starkt varumärke är lika viktigt oavsett vilken typ av 

företag det handlar om. Svensson är inte heller övertygad om att ett starkt företag är viktigare 

för e-handlare men poängterar att då de personliga relationerna i stort sett är obefintliga är det 

istället varumärket som måste personifieras. Heijbel (2011) ser story telling som ett verktyg 

att befolka varumärket och vårda kundrelationer. Han menar att sanna historier om 

exempelvis företagets ursprung, personal, kundbemötande ger varumärket liv och en själ och 

de egenskaper som lagts i varumärket får mening. Waern anser att e-handelsföretag kan ha en 

fördel gentemot andra företag genom att berätta historier om företaget. 

”Vi har jobbat med en man som säljer en odlarbänk där han själv bygger hela bänken, och på 

hemsidan berättar han om vilka material som används och hur han har ritat allting.  Där har 

han en fördel mot dem som bara köper in något från Kina eftersom han kan berätta en 

historia bakom och visa att han sitter på den kunskapen.” (Waern 2012-12-11) 

Petersson påpekar att eftersom virtuella varumärken är mer endimensionella sinnesmässigt så 

måste företagen addera ett annat värde för kunden och nämner story telling som ett exempel 

på detta. Han understryker att det är kunderna som är de bästa marknadsförarna genom att de 

berättar om företaget och då måste det finnas någon typ av story som är enkel för kunderna att 

berätta vidare. Detta stämmer överens med hur Fog et al. (2005) definierar en bra berättelse, 

d.v.s. att den är trovärdig och har ett slagkraftigt budskap som är lätt att ta till sig både inom 

företaget och för kunderna. Petersson poängterar också att missnöjda kunder alltid berättar det 

och därför är det viktigt att få missnöjda kunder som sedan blivit nöjda att berätta om det 
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också. Här finns beröringspunkter med Heijbel (2011) som menar att genom att sköta 

klagomålshantering på ett sätt som vänder kunden från missnöjd till nöjd och sedan berätta 

om det kan företaget höja sin trovärdighet och visa kunden att de bryr sig och anstränger sig. 

Även Herskovitz & Crystal (2010) förklarar att story telling kan användas som ett verktyg för 

att skapa och stärka emotionella band och kommunicera varumärket till kunderna.   

Jag kan konstatera att det råder delade meningar om huruvida ett starkt varumärke är viktigare 

för e-handeln än de fysiska butikerna eller inte. Vad som är tydligt är dock att oavsett vilken 

typ av företag det rör sig om är ett starkt varumärke viktigt och det finns vissa skillnader i 

byggandet av starka varumärken för nätbutiker kontra fysiska butiker. Det framgår att story 

telling kan vara ett verktyg för e-handeln att bygga upp sitt varumärke och vårda sina 

kundrelationer och att tydlighet och konsekvens i varumärkeskommunikation är av största 

vikt. 

4.4 Kundrelationer genom social media och brand communities 

Zhou et al. (2012) framhåller att det håller på att ske ett paradigmskifte inom marknadsföring 

där det istället för att fokusera på relationen mellan kund och företag ser till relationen mellan 

kunderna och lyfter fram brand communities som ett verktyg för att knyta an till kunderna och 

bygga relationer mellan dem. Hur et al. (2011) poängterar att konsumenternas ökade 

användande av internet har frambringat nya möjligheter för kundrelationer och ser brand 

communities som ett exempel på detta. Hartmann anser att internet har gett möjlighet att 

kanske inte framför allt skapa relationer till kunden utan istället skapa relationer mellan 

kunderna, och ser brand communities som en ny dimension i kundrelationer. Vidare påpekar 

han att om företaget bygger en community där kunder kan prata med människor som delar 

deras intressen så blir det mer intressant och emotionellt för kunden. Han tror också att e-

handlarna har en fördel eftersom de redan är på internet och har en plattform att utgå ifrån. 

Petersson anser att relationsbyggandet sker ett steg bort från företaget och att det är kunderna 

som är de bästa relationsbyggarna. Det är vänner och andra kunder som står för den trevliga 

stämningen för nätbutiker menar han. Ogvall lyfter också fram att service och 

rekommendationer kanske inte kommer från företaget som kunden handlar av utan från 

vänner.   

Hartmann pratar också om att det finns två funktioner med en brand community. Dels ger det 

ett praktiskt värde, att kunna söka information och om något har gått fel och kunden behöver 

hjälp så kan andra kunder svara på detta. Det skänker också kunden glädje genom att vara en 
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möjlighet till att få prata med andra som har samma produkt och att kunna prata om olika 

delar som andra kanske inte är så intresserade av.  

”Man kan prata på en Saab-community om hur man byter luftfilter och hur man byter 

kamrem. Sådant som ens fru kanske inte är så intresserad av så man kan inte prata om det vid 

matbordet på kvällen, och inte med sina vänner heller. Ingen är intresserad av en kamrem på 

en Saab, men på deras community kan man prata om det” (Hartmann 2012-12-06) 

Detta ligger nära vad Hur et al. (2012) ser som huvudsyftena (ett funktionellt och ett 

hedonistiskt) med att besöka en brand community. De poängterar att konsumenten besöker 

communityn för att få hjälp eller svar på en fråga eller för att få en positiv upplevelse genom 

interaktion med likasinnade. Ogvall anser att företagen bör ta hjälp av sina kunder och hellre 

har forum på sin egen hemsida än att bara ha det på Facebook. Hartmann understryker också 

att dessa communities kan användas för att bygga lojalitet eftersom en bra community gör det 

svårare för kunden att byta leverantör. Han påpekar att ingen är lojal mot Facebook för att det 

är just Facebook utan för att alla vänner är där och det gör det svårt att byta. Samma logik kan 

enligt Hartmann appliceras på brand communities. Detta tas också upp av Kumar et al. (2012) 

som menar att virtuella communities bygger lojalitet eftersom de är svåra att imitera för andra 

företag då värde skapas gemensamt av användarna och det leder till höga kostnader för 

leverantörsbyte. Christodoulides & Michaelidou (2011) ser kostnader för leverantörsbyte som 

en del i att skapa lojalitet för e-handelsföretagen. Hartmann påpekar dock att en brand 

community fungerar bäst när varumärket är viktigt för kunden, något som också lyfts fram av 

Hur et al. (2011) som poängterar att kundernas hängivenhet till varumärket är en viktig faktor 

i byggandet av en brand community.  

Svensson menar att det är viktigt att ha en balans i relationen med kunden så att företaget inte 

kommer för nära kunden om den inte vill det. Kunden får inte känna att företaget tvingar på 

honom/henne sitt budskap. I närhet till detta påpekar Fournier & Lee (2009) att företaget inte 

får kontrollera communityn utan ska istället guidas av den. De understryker att 

upprätthållandet av starka brand communities måste ske på medlemmarnas villkor och att 

företaget bör se till kundernas individuella och sociala behov. Hartmann påpekar att brand 

communities också kan integreras med social media såsom Facebook. 

Giamanco & Gregoire (2012) poängterar att företag bör använda sig av social media för att ha 

kontakt med sina kunder, eftersom det är där kunderna är. Nelson-Field et al. (2012) belyser 

att Facebook kan fungera som en annan typ av plattform för marknadsföring än den 
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traditionella marknadsföringen. Norgren betonar att social media ersätter lite av det personliga 

bemötandet genom att kunden kan få kontakt direkt med företaget där och därför är det 

oerhört viktigt att det fungerar. Han ser det som en stor möjlighet både för företagen och för 

kunder att ha kontakt och dela med sig både av positiva och negativa tankar. Waern ser 

sociala medier som en unik möjlighet för företagen att kunna besvara eventuella negativa 

kommentarer och då måste företagen finnas där och lyssna på kunderna. Hartmann påpekar 

att Facebook kan användas för att lyssna till arga kunder, men att det är lika viktigt att också 

lyssna och prata med dem som är nöjda kunder. Här finns beröringspunkter med Kerpen 

(2011) som belyser vikten av att svara på såväl positiva som negativa kommentarer på 

Facebook då alla kunder måste känna att företaget lyssnar på dem, både nöjda och missnöjda 

kunder. Också Evans (2010) lyfter fram att social media bör användas för att lyssna på 

kunden till den grad att företaget inte bara vet vad som har sagts utan också hur och varför 

detta har sagts. 

Lindqvist säger att Nallebudet.se använder sig av både Facebook och Twitter för att ha 

kontakt med kunderna och att de har som mål att besvara alla frågor och kommentarer direkt. 

Ogvall påpekar att social media har gjort det lättare för mindre företag att bygga relationer 

med sina kunder men att företagen måste ha en strategi för hur de ska använda social media.  

”Det gäller att du har en strategi för social media så du inte bara slänger upp din Facebook-

sida och sedan händer det inget där… det krävs ungefär 35-40 000 likes på Facebook för att 

”likesen” ska kunna ge några affärer” (Ogvall 2012-12-12) 

Detta kan kopplas till Nelson-Field et al. (2012) som påpekar att antalet användare som 

”gillar” varumärket spelar stor roll för spridningen av varumärket, men att det också är viktigt 

att se vilka det är som gillar varumärket. Lipsman et al. (2012) understryker att genom att titta 

både på vilka som gillar varumärket och på vilka deras vänner på Facebook är kan företaget 

optimera sin närvaro och varumärkets räckvidd på Facebook. Yeo (2012) hävdar att då 

människor använder social media för att identifiera vad de gillar och inte gillar, har det blivit 

lättare för marknadsförare att anpassa sina produkter och marknadsföringsaktiviteter efter 

kundernas intressen. Petersson poängterar att människor bygger sin identitet på Facebook 

genom att gilla olika saker. Han ser gilla-knappen som en identitetsmarkör för olika 

varumärken som människor vill associeras med och detta gör att de blir ambassadörer för 

varumärket. Hartmann lyfter också fram att människor vill visa sin egen identitet online och 

därför har en personlig profil eller en egen plats online.  
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Svensson framhåller att företag ska förtjäna att människor pratar om dem på Facebook genom 

att erbjuda tjänster av så pass hög kvalitet att människor vill prata om företaget, istället för att 

själva tvinga fram budskapet. Både Norgren och Waern betonar att företag aktivt bör använda 

Facebook för erbjudanden men att de också måste ta det lugnt och låta kunden komma till 

dem, inte tvinga på budskapet på dem som inte vill höra. 

”Det minsta man kan göra är att visa att man finns där och vill lyssna och då krävs det att 

man då och då skriver någonting. Det behöver inte vara tävlingar eller erbjudanden utan 

bara att man bjuder in och visar att man vill höra vad folk tycker.” (Waern 2012-12-11) 

Detta stämmer överens med vad Weber (2009) poängterar om att företag inte bör prata åt 

människor utan med människor och han ser sociala medier som ett effektivt sätt att göra detta 

på i stor skala.  

Norgren och Waern understryker att det om det dyker upp negativa kommentarer är det 

viktigt att bemöta dem direkt så att de inte hinner växa eftersom de kan spridas så fort på 

Facebook. Petersson nämner att social media har gjort att negativa åsikter om ett företag kan 

spridas snabbt och att det blir ”stormar” på Facebook med kommentarer som får flera 

hundratusen likes och när det går så långt är det svårt att rädda situationen. Ogvall pratar 

också om vikten av att gå in och bemöta kommentarer innan det hinner växa och situationen 

blir ohållbar. Han nämner Nelly.com som ett exempel på ett företag som blev ”nedstormat” på 

Facebook när de inte skötte sina leveranser efter flytten av sitt lager och lyfter fram vikten av 

att vara ärliga mot sina kunder på Facebook. Kerpen (2011) poängterar att eftersom 

konversationer lätt kan offentliggöras med hjälp av social media kan inte företagen ignorera 

sina kunders behov och klagomål. De måste istället lyssna, förstå problemet och svara på ett 

sätt som lämpar sig för situationen. Han betonar också betydelsen av att vara ärlig och öppen i 

interaktionen med sina kunder.  

Ogvall framhåller att Facebook kan användas för att få en social aspekt på e-shopping och 

nämner Zara som ett exempel på detta. Han förklarar att Facebook är knutet till deras hemsida 

på ett sådant sätt att när kunden ska köpa kläder hos dem kan han/hon gå in på Facebook och 

fråga om råd och få kommenterar och likes i realtid. Norgren nämner att H&M har en 

funktion där kunden kan dela sina köp på Facebook så att vännerna ser det och på så sätt få 

med den sociala komponenten av shopping som annars kan saknas i e-handel. Här finns en 

närhet till vad Kerpen (2011) nämner om att företag bör ge sina kunder de verktyg som 

behövs för att dela sitt gillande av varumärket med andra.  Evans (2010) lyfter också fram att 
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företag bör använda social media för att identifiera och skapa möjligheter för delaktighet 

mellan kunderna. 

Det har framkommit att social media är ett viktigt verktyg för att knyta kontakter med 

kunderna och bygga upp relationer med dem och det kan användas både för att besvara frågor 

och klagomål från kunderna men också för att skicka ut erbjudanden. Jag kan också 

konstatera det råder samstämmighet kring att relationer till stor del utspelar sig mellan kunder 

och inte mellan kund och företag. Jag kan därför se att online communities kan vara ett sätt 

för företagen att knyta till sig kunderna och hjälpa dem att bygga upp relationer med varandra 

samtidigt som det också kan fungera som en kundservice där andra kunder hjälper till att 

svara på frågor om produkten. 
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5. SLUTDISKUSSION 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som jag har funnit i och med den 

teoretiska och empiriska analysen, och den forskningsfråga som ställdes i början av 

uppsatsen besvaras. Genom att besvara denna fråga kan uppsatsens syfte uppfyllas. 

Uppsatsen avslutas med egna tankar och reflektioner kring relationsbyggande över internet.   

5.1. Besvarande av uppsatsen syfte och forskningsfrågor 

I och med att e-handeln har växt så pass mycket fann jag det intressant att studera hur 

företagen arbetar med kundupplevelsen och på vilket sätt relationen till kunden kommer till 

uttryck när den personliga kontakten är så pass begränsad. Jag ställde mig frågande till hur 

företag bemöter sina kunder när de inte träffar dem alls och hur varumärket kan spela in på 

kundernas relation till en nätbutik. Sammantaget ledde detta till att uppsatsens syfte blev 

följande: 

Syftet med uppsatsen är att ge en djupare förståelse för kundrelationer inom e-handeln genom 

att analysera och utreda:  

 På vilket sätt förtroende och lojalitet kan främjas i relationsbyggande i e-handeln 

 Varumärkets betydelse för relationsskapande i e-handeln. 

 Det virtuella servicelandskapets roll i relationsbyggande, med avseende på både 

hemsidan och social media. 

I närhet till syftet formulerades följande forskningsfråga: 

 Vad är karaktäristiskt för relationsbyggande och lojalitetsskapande i nätbaserade 

företag inom konsumentvaruhandeln? 

Genom en teoretisk och empirisk analys har syftet och forskningsfrågan behandlas och lett 

fram till det skede där det ska besvaras. Jag kommer att inleda med vilka tendenser som visat 

sig efter analysarbetet för att sedan besvara de olika syftesdelarna för att ge en tydlig bild 

kring vad som kännetecknar kundrelationer över internet. Därefter besvaras forskningsfrågan 

samt ges en kort summering kring huruvida uppsatsens syfte uppfylldes.  

5.1.1. Tendenser från den teoretiska och empiriska analysen 

Genom analysarbetet har det, trots uppsatsens kvalitativa ansats, framkommit vissa mönster 

som har lyfts fram av flertalet intervjupersoner samt teoretiska källor och som jag vill 

tydliggöra. Jag vill dock poängtera att avsnittet inte har för avsikt att dra några generella 
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slutsatser kring ämnet utan endast konstatera att det finns ett antal punkter som det råder stor 

enighet kring. Dessa punkter är: 

 Förtroende: Alla respondenter lyfte fram att förtroende var av största vikt genom hela 

relationsprocessen. Kunden vill inte handla hos onlineföretagen om denne inte känner 

något förtroende för nätbutiken, och om förtroendet någon gång bryts vill kunden inte 

upprätthålla relationen med företaget utan väljer i sådana fall ofta att gå till en ny 

leverantör.  

 Varumärket: Det framgick att ett starkt varumärke är av yttersta vikt för att kunden 

ska känna igen nätbutiken och vilja ha en relation med det och har därmed stor 

betydelse i byggandet av ett framgångsrikt e-handelsföretag. 

 Bra kundservice och bra service recovery: En bra kundservice med många 

kontaktvägar för kunderna gör att kunden bättre kan komma i kontakt med företaget 

när det uppstår frågor och minskar därmed osäkerheten för dem. En bra kundservice 

innebär också enligt respondenterna att lyssna på sina kunder och ta hand om de 

problem som uppstår på ett snabbt och smidigt sätt. 

 Social media: Respondenterna poängterade alla att social media är ett bra hjälpmedel 

för att ha en dialog med kunderna. Det kan användas för att skicka ut erbjudanden, 

men bör framför allt användas för att lyssna och svara på både positiva och negativa 

kommentarer från kunderna. 

 Utformning av hemsidan: Användarvänlighet och bekvämlighet var två faktorer som 

upprepades av de flesta respondenterna. Det ska finnas tillgång till utförlig 

information om produkterna och köpprocessen måste vara så smidig som möjligt. 

Kontaktuppgifterna måste också vara tydligt placerade.  

5.1.2. Delsyfte 1.  Förtroende och lojalitet   

Genom arbetet med uppsatsen har jag fått en bild av hur e-handelsföretagen arbetar med olika 

verktyg för att knyta kunden till sig och sedan behålla den. Som nämndes ovan är en 

genomgående tendens att förtroende spelar stor roll för om kunderna vill upprätthålla en 

relation med nätbutiken. Förtroende skapas först genom att ha en hemsida som ger ett seröst 

intryck och där kunden kan ha kontroll över köpprocessen. Att bara använda lägsta pris som 

värdeskapare för kunden är inte hållbart och e-handlare måste därför erbjuda andra sätt såsom 

snabb leverans och bra kundservice. Just leveransen lyfts fram som en väldigt viktig del i 

kundrelationen, om inte den fungerar spelar det ingen roll om priset är lågt eller hemsidan 

användarvänlig. För att kunna bygga goda kundrelationer är det därför viktigt att också ha bra 
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relationer med andra intressenter. När det kommer till leveransen är det inte bara snabb 

leverans som är viktigt utan också att företaget håller den leveranstid som har utlovats. Här 

handlar det återigen om förtroende och vikten av inte att bryta det förtroende som byggs upp 

mellan kunden och företaget. Som Ogvall påpekade backar inte relationen bara ett steg vid ett 

brutet förtroende utan relationen måste byggas om på nytt.   

Något annat som framkommit genom analysen är att det i relationen till kunden är viktigt att 

det ska finnas många vägar för kontakt, såsom email, telefonkontakt, chattfunktion och 

sociala medier som Twitter och Facebook. Här är det också av stor betydelse att kunden får 

svar så snabbt som möjligt från företaget. Bra kundservice är en nyckel för att få nöjda 

kunder, och det är nöjda kunder som vill återkomma. Vidare har analysen också visat att 

andra kunder spelar stor roll för hur nätbutiken uppfattas av konsumenten och vilket 

förtroende denne känner för företaget, dock inte på samma sätt som för en fysisk butik. För e-

handeln har andra kunder betydelse genom att de lämnar recensioner och kommentarer på 

hemsidan, eller på betygssidor som Pricerunner.se. Denna word-of-mouth är mycket viktig 

eftersom internets anonymitet gör att konsumenten inte vet vem det är han/hon handlar av och 

vill därför veta hur andra kunder har upplevt interaktionen med företaget. Om företaget har 

väldigt få användarkommentarer gör det att kunden känner osäkerhet över att handla där även 

om kommentarerna är positiva.  

I studien diskuterades också de två perspektiven på lojalitet, den beteendebaserade lojaliteten 

samt den attitydsbaserade lojaliteten och vikten av att ha både i åtanke vid utvecklandet av 

lojalitetsprogram. Att kunderna återkommer och gör fler köp är av stor vikt men minst lika 

viktigt är att de har en positiv uppfattning om företaget eftersom en attitydslojal kund är mer 

benägen att sprida positiv word-of-mouth. Som tidigare konstaterats har word-of-mouth en 

stor betydelse för e-handeln. De lojalitetsprogram som många nätbutiker använder sig av är 

att kunden har en egen medlemssida på websidan och där denne får erbjudanden samt 

kundklubbar och nischade nyhetsbrev. E-handeln gör nischade nyhetsbrev möjliga genom att 

företagen kan samla information om sina kunder i databaser (var de bor, vad de har handlat 

tidigare etc.) som de sedan använder för att skicka nyhetsbrev med erbjudanden som är 

anpassade efter kundens intressen. Tekniken gör det även möjligt att upptäcka och belöna 

lojala kunder genom att, som Ogvall nämnde, ta reda på de kunder som har spenderat över en 

viss summa pengar och ge dem någon gåva för att belöna lojaliteten och uppmuntra dem att 

stanna kvar. Det är som tidigare påpekats viktigt att ta hand om de nöjda kunderna såväl som 

de missnöjda.  
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För att undvika att få missnöjda kunder och göra kunderna tillfredsställda är det som Ogvall 

benämnde ”efterbearbetningen” av kunden, d.v.s. vad företaget gör efter att kunden har 

genomfört köpet på hemsidan, av stor betydelse. Som tidigare konstaterats är en fungerande 

leverans avgörande för kundens uppfattning om nätbutiken. Det är oerhört viktigt att hålla vad 

som lovats, står det att leveransen ska komma inom tre dagar så måste den också göra det. 

Därför bör företagen inte heller lova mer än vad de vet att de kan hålla. Har företaget lovat 

leverans inom tre dagar men kunden får varan efter fyra dagar är kunden inte helt nöjd med 

servicen, har däremot leverans utlovats inom fem dagar och varan kommer dag fyra är 

situationen en helt annan. Ärlighet, öppenhet och transparens är därför det som är viktigt när 

det kommer till företagets förhållningssätt till kunden. Som Petersson påpekar är det mycket 

lättare för kunden att tycka om ett företag som är ärligt mot honom/henne. 

Om det ändå sker ett misstag och kunden blir missnöjd är det viktigt att ha en bra 

problemhantering, problemen måste lösas på ett snabbt, smidigt och enkelt sätt. Något som 

lyftes fram av flera respondenter var att det inte får vara krångligare att lösa ett problem eller 

byta en vara hos en nätbutik än hos en vanlig butik. För att leva upp till det kan e-handlarna 

exempelvis använda sig av färdiga returpaket som kunden kan använda sig av om någonting 

behöver skickas tillbaka. Företaget bör också tänka på att inte ha en standardiserad service 

recovery, utan istället lyssna på varje kunds problem och lösa det individuellt. Att lyssna på 

sina kunder lyftes fram som en nyckel för att kunna bli en framgångsrik nätbutik. En annan 

viktig del är att om ett misstag har skett så bör nätbutiken inte bara lösa problemet utan också 

kompensera kunden på något sätt. Ogvall nämnde att skicka en chokladbit som en 

kompensation och Lindqvist berättade att de skickade ett gratis nallebud till kunden när 

någonting har gått fel. Det är också viktigt att e-handlarna har ett långsiktigt förhållningssätt 

till kundrelationerna. Även om det kortsiktigt är dyrare för ett företag att ersätta en reklamerad 

vara än att strunta i det så är det inte hållbart i längden eftersom företaget då framstår som 

opålitligt och då vill kunderna inte handla där eller ha någon relation med företaget.  

5.1.3. Delsyfte 2. Varumärket 

När det kommer till varumärkets betydelse i e-handelssammanhang var respondenterna inte 

helt eniga. Lindqvist, Norgren och Waern såg ett starkt varumärke som viktigare i e-

handelssammanhang än för fysiska butiker eftersom den personliga kontakten är begränsad 

medan Hartmann, Ogvall, Petersson och Svensson menade att det inte gick att säga huruvida 

varumärket har en större betydelse för nätbutiker än de fysiska butikerna. Alla höll dock med 

om att ett starkt varumärke är av största vikt för att bli ett framgångsrikt e-handelsföretag. En 
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aspekt som lyftes fram var brand awareness och vikten av att kunden känner igen varumärket. 

Ett välkänt varumärke gör att kunden känner sig mer trygg med att handla från nätbutiken. 

Positioneringen är också något som e-handelsföretagen bör tänka på eftersom hur de 

positionerar sig styr vilka sökord som kommer att ge träffar på företaget i olika sökmotorer 

och det i sin tur ger kunden en bild av vilken typ av e-handel det rör sig om. Varumärket är 

något som konsumenten kan använda för att bygga sin identitet eftersom köp eller användning 

av ett visst varumärke kommunicerar en image som kunden vill förknippas med.  

En viktig faktor i varumärkesbyggande som framhölls i analysen är att varumärket måste vara 

genomtänkt och det ska finnas en tydlig idé och en enhetlig bild som kommuniceras från 

företagets alla delar. Petersson ansåg också att då e-handeln inte har lika många intryck att 

arbeta med som en fysisk butik måste varumärkeskommunikationen vara tydlig och 

konsekvent. Att e-handeln är så endimensionell ledde också till att story telling lyftes fram 

som ett verktyg för att skapa en annan typ av värde för kunden. Nätbutikerna kan berätta 

historier om företagets ursprung och personalens kunnande för att differentiera sig på det 

sättet. De kan också berätta historier om missnöjda kunder som blivit nöjda för att påvisa 

företagets engagemang för sina kunder och styrka sin trovärdighet. Historier och berättelser 

om företaget och dess anställda kan också hjälpa till att befolka varumärket och ge 

varumärktet ett ansikte och detta är något som e-handelsföretagen bör ta i beaktande eftersom 

de har begränsade möjligheter att vara personliga med sina kunder.   

Det som betonades under studien var att e-företagen i första hand kanske inte ska fokusera på 

att bygga relationer till kunden utan istället erbjuda möjligheter för kunden att bygga 

relationer med andra kunder. Som tidigare nämnts är word-of-mouth en viktig aspekt för att 

knyta kontakt med kunder och detta gör andra kunder till utmärkta relationsbyggare. 

Nätbutikerna kan därför ha en brand community där människor med intresse för varumärket 

och dess produkter kan mötas och diskutera och genom denna bygga en upp relation mellan 

kunderna som kan göra det svårare för kunderna att sedan byta leverantör. Brand communityn 

kan då fungera både som en mötesplats där medlemmarna kan prata om sitt gemensamma 

intresse för nöjes skull och som en slags kundtjänst där kunderna hjälper varandra med 

problem som har dykt upp kring produkten. Här är det dock viktigt att det är medlemmarna i 

communityn som får styra över den och att företaget inte försöker kontrollera den. För att en 

sådan community ska fungera krävs dock att varumärket eller nätbutiken i fråga är så pass 

intressant att kunderna vill prata om det vilket gör att jag ser det som att brand communities 

inte kan vara en lösning för alla nätföretag.  
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5.1.4. Delsyfte 3. Det virtuella servicelandskapet 

Under genomförandet av denna studie framkom det att utformningen av det virtuella 

servicelandskapet har stor betydelse för hur kunden uppfattar servicekvaliteten hos 

nätbutiken. En websida bör vara estetiskt tilltalande och ha god funktionalitet. Hur hemsidan 

ser ut påverkar också hur konsumenten upplever trovärdigheten hos nätbutiken och det bör 

finnas i åtanke vid hemsidans design. Om hemsidan exempelvis saknar kontaktuppgifter 

kommer den inte att uppfattas som seriös och därför är det viktigt att ha tydliga 

kontaktuppgifter. En fördel som lyfts fram med e-handel är att det är bekvämt och alltid finns 

tillgängligt för kunden och detta gör att företagen också måste se till att alltid vara kontaktbara 

för kunden. Förutom att ha tydliga kontaktuppgifter för email och telefon kan företagen också 

erbjuda en online-chatt så att om kunden behöver hjälp kan denne direkt få kontakt med en av 

e-handelns säljare. Det är också möjligt att använda databaser till hjälp för att se vilka kunder 

som varit inne på hemsidan länge och automatiskt ha en chatt-funktion som poppar upp och 

frågar om kunden behöver hjälp efter en viss tid. Waern påpekade dock att det är viktigt att ha 

balans i användandet av en sådan funktion så att inte kunden känner sig övervakad.   

Genom att ha databaser och kundprofiler kan e-handelsföretagen också samla in så pass 

mycket information om sina kunder att de kan anpassa erbjudanden efter dem. En kund som 

tidigare har köpt en viss typ av produkt kan få erbjudanden och rabatter för liknande 

produkter när de besöker hemsidan nästa gång. Information om kundernas köp kan även 

användas för att sätta ihop paket. Om företaget t.ex. ser att många kunder som köper iPod 

också köper hörlurar kan de sätta ihop ett paket där kunden kan köpa både iPod och hörlurar 

till ett reducerat pris. Ett annat sätt för företag att kommunicera med sina kunder som är unikt 

för nätföretagen är det som kallas retargeting där den produkt som kunden just har tittat på 

visas i reklambanners på andra websidor som kunden besöker. Detta kan fungera bra som 

verktyg för att påminna kunden om produkten men här är det viktigt att kunden inte känner 

sig övervakad eller att de blir pådyvlade varorna. 

En aspekt som är typisk för kundrelationer över internet är att det är kunden som gör en stor 

del av jobbet. Kunden är den som går igenom alla stegen i köpprocessen och därför är det 

viktigt att nätbutiken gör denna process så smidig och lätthanterlig som möjligt för att hjälpa 

kunden. Därför är så få steg som möjligt att föredra vid genomförande av ett köp och det bör 

också finnas möjlighet för kunden att gå tillbaka och ändra i beställningen under hela 

processen så att kunden är den som har kontrollen över köpprocessen. Ju fler steg det är i 

köpprocessen desto längre bort är kunden från att slutföra köpet. Det måste också finnas 
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tillräcklig information om produkterna så att kunden kan fatta ett informerat beslut. Att 

virtuella servicelandskap inte har säljare i samma utsträckning som en fysisk butik behöver 

nödvändigtvis inte betyda att det inte kan erbjudas lika bra information. Medan en butik bara 

kan betjäna ett fåtal kunder åt gången kan en hemsida betjäna flera tusen. Varje produkt kan 

ha sin ”säljare” genom att ha bilder och filmer på produkten som visar hur den ser ut och hur 

den används och i anslutning till detta kan det också finnas produktinformation nedskrivet. 

Eftersom kunden är den som gör en stor del av jobbet gör det också att e-handeln inbjuder till 

mer kundanpassade varor. Kunden kan exempelvis själv välja vad han/hon vill ha för dator 

genom val av processor, operativsystem, skärmstorlek, färg etc. Då hemsidans utseende och 

användarvänlighet lyftes fram som indikationer på hur kunden ska tillfredsställas istället för 

de produkter som företaget säljer kan det ses som ett tecken på att e-handelsföretagen bör 

arbeta enligt den servicedominerande logiken där kunskap och information snarare än 

materiella ting utgör de viktigaste resurserna i erbjudandet till kunden. 

Något som har vuxit sig starkt och som lyftes fram som en av analysens tendenser är 

användandet av social media. Det erbjuder en unik möjlighet för e-handlarna att ha kontakt 

med kunderna och besvara både negativa och positiva kommentarer. Då det är så pass många 

användare på sociala medier som Facebook innebär det att det också finns många kunder och 

potentiella kunder som är där, vilket gör att det kan användas som ett verktyg för att sprida 

word-of-mouth, något som tidigare konstaterats är av yttersta vikt för e-butikerna. Det är 

viktigt att nätbutikerna använder social media för att lyssna på sina kunder, mycket av 

kommunikationen mellan företag och kund sker från företaget till kunden genom reklam och 

kommunikationen på hemsidan är relativt ensidig i och med att interaktionen sker med en 

skärm och inte en människa. Därför är det viktigt att låta kunden komma till tals och prata 

med dem istället för åt dem. Betydelsen av att lyssna på kunden var något som återkom under 

analysen. Facebook kan också användas för att bidra till en social aspekt av e-shopping, något 

som annars saknas hos e-handel. Genom att knyta websidan till Facebook på ett sådant sätt att 

kunden kan titta på produkter och sedan fråga om råd och tips på Facebook i realtid kan lite 

av den sociala komponenten av shopping som är närvarande i fysiska butiker också komma 

till uttryck i virtuella sammanhang.  

En annan typ av virtuella servicelandskap är de så kallade mellanhänderna som kopplar ihop 

köpare och säljare och ger information om produkter. Pricerunner.se är ett exempel på ett 

sådant och det lyftes fram av respondenterna som en viktig aspekt i relationen med kunden 

eftersom andra kunder kan lämna kommentarer och utvärdering om företaget. Detta gör att 
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kunden får en bild av företaget innan köp och den bilden ligger sedan till grund för om 

kunden vill handla hos nätbutiken eller inte. Återigen framkommer det att word-of-mouth är 

en betydelsefull aspekt när det kommer till e-handeln. 

5.1.5. Besvarande av forskningsfråga: Vad är karaktäristiskt för relationsbyggande och 

lojalitetsskapande i nätbaserade företag inom konsumentvaruhandeln? 

Som redan påpekats är förtroende en viktig komponent för att kunden ska vilja inleda en 

relation med en nätbutik och handla hos dem. Förtroende kan skapas genom att ha en seriös 

och förtroendeingivande hemsida där det är lätt att få kontakt med företaget bakom hemsidan. 

Det är framför allt arbetet efter att kunden har genomfört ett köp som är det viktiga för att 

behålla kunden. Leveransen måste komma när den utlovats och innehålla det som utlovats för 

att kundens förtroende för företaget inte ska brytas. Skulle någonting gå fel har företagets 

problemhantering stor betydelse för om kunden är nöjd eller missnöjd med företaget. Nöjda 

kunder är det som skapar lojala kunder och därför måste nätbutikerna kunna tillfredsställa sina 

kunder för att behålla dem. Detta kan göras genom olika lojalitetsprogram såsom 

kundklubbar, medlemssidor och nischade nyhetsbrev där kunderna får erbjudanden som är 

anpassade efter deras intressen och tidigare köp. Dessa lojalitetsprogram bygger främst på 

beteendebaserad lojalitet men företagen vill också att kunderna ska vara attitydslojala mot 

företaget och för att lyckas med det är det absolut viktigaste att vara öppen, ärlig och 

transparent. Dessa tre ledord återupprepades under analysen och är av största betydelse för att 

kunna bygga långvariga relationer med sina kunder.  

Ett starkt varumärke är som tidigare konstaterats också betydelsefullt för att kunden ska känna 

igen nätbutiken och vilja handla där. I arbetet med att bygga ett sådant måste företagen ha en 

tydlig idé och en gemensam bild måste kommuniceras enhetligt av alla inblandade.  

Konsekvens var ett annat ledord som lyftes fram i analysen som en viktig aspekt i 

etableringen av ett varumärke. Genom att kunden vet vad företaget står för och vad denne kan 

förvänta sig när han/hon handlar hos nätbutiken minskar osäkerheten för kunden och han/hon 

blir därmed mer benägen att handla hos företaget. Något annat som poängterades tidigare är 

att sociala medier har en stor inverkan på relationsprocessen för e-handelsföretag, som 

använder det både för erbjudanden och rabatter samt för att kunna föra en dialog med sina 

kunder. Eftersom möjligheten till personliga möten med kunden är mycket begränsad kan 

nätbutikerna använda sig av sociala medier såsom Facebook för att prata med kunderna och 

visa att de finns där och lyssnar på dem. Det som företagen måste tänka på är då att prata med 

kunderna och inte åt dem. Kunderna måste få komma till tals, inte bara företaget.  



 
 

68 

5.2. Avslutande tankar och reflektioner 

I slutdiskussionen har jag presenterat olika sätt att främja lojalitet och hur kundrelationer kan 

byggas och upprätthållas. Vidare har jag också diskuterat kring varumärkets betydelse för e-

handeln samt lyft fram servicelandskapets betydelse för relationsskapande och hur social 

media används för att föra en dialog med kunderna.  Sammantaget gör detta att jag bedömer 

att uppsatsen erbjuder en fördjupad förståelse för kundrelationer inom e-handel vilket gör att 

jag anser att uppsatsens syfte har uppfyllts. En aspekt som lyftes fram under intervjuerna som 

jag inte hade i beaktande vid undersökningens början är användandet av brand communities 

för att erbjuda sina kunder en plats att diskutera varumärket och knyta relationer mellan 

kunderna. Jag fann denna aspekt av relationsbyggande intressant och tror att det är något som 

det kan komma att användas mer av i framtiden eftersom vikten av andra kunder lyftes fram 

på många ställen under analysen. Det är i viss mån redan ett utbrett fenomen genom Social 

media såsom Facebook där kunder kan interagera med varandra på företagens sidor och ge 

tips och råd kring olika produkter.  

E-handeln har gjort det möjligt för kunden att sköta köpet på sina egna villkor eftersom 

kunden kan handla när som helst och var som helst bara han/hon har tillgång till internet. Det 

finns också möjlighet att skräddarsy produkterna. Exempelvis kan kunder som köper en dator 

online välja alltifrån färg och skärmstorlek till minneskapacitet och processor. Detta ställer 

vissa krav på kundens kunskaper, men det ställer också krav på att nätbutiken kan ta hand om 

och hjälpa de kunder som behöver det. Hög servicekvalitet är därför centralt för e-handeln. 

Kommunikationen med kunden måste präglas av ärlighet, öppenhet och transparens där 

kunden och inte bara företaget får komma till tals. Det går inte att bara ha en ensidig 

kommunikation utan det måste finnas en dialog där företagen också lyssnar på sina kunder 

genom de medel som de har tillgängliga. Jag vill därför avsluta denna uppsats med ett citat 

från Ogvall, som jag tycker visar väl hur e-företagen bör se på sina kunder. 

För ett år sedan inom e-handeln så pratade man bara om teknik, man pratade inte om 

kunden. Nu har man börjat förstå att det finns en kund där ute som vill ha någon form av 

service. Många trodde när e-handeln tog fart att nu behövs inte kundservice längre men 

under det sista halvåret har e-handlarna bytt fokus och insett att kundservicen är jätteviktig. 

(Ogvall 2012-12-12) 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Relationsbyggande 

 Välja kunder att bygga relationer med 

 Hur bygga relationer med kunden? 

 Vad är viktigt när det gäller att bygga relationer? 

 Skillnader i kundrelationer på nätet vs. fysiska butiker 

 Skapa lojalitet; lojalitetsprogram? 

 Klubbar, medlemskap, förmåner med det. Kundens ”egen sida” 

 Förtroende: nätföretag och fysiska företag  

 Servicekvalitet och dess påverkan på relationsskapande 

 Vad är servicekvalitet? Kvalitet på nätet, hur viktigt är det? 

 Personligt bemötande som kvalitet 

 Värde? Hur skapa värde för kunden? 

 Service recovery på internet? 

Varumärket 

 Hur byggs ett starkt varumärke? 

 Positionering? 

 Vikten av ett starkt varumärke: internet vs. fysisk butik. 

 Varumärkeslojalitet 

 Relationen till varumärket, hur påverkar varumärket relationen?  

 Vem är relationen med? I butik relation till människor, på internet till varumärken? 

Servicelandskap/hemsida 

 Det fysiska vs det virtuella servicelandskapet 

 Saknar personlig kontakt/personlig service. Hur kan det virtuella servicelandskapet 

kompensera för det? 

 Vikten av andra virtuella servicelandskap förutom hemsidan; twitter? Facebook?  

 Sinnesmarknadsföring, atmosfär och känsla i butik kontra nätet. 

Kunden 

 Målgrupp 

 Kundens kunskap/ kundens roll.  

 Kraven på kundmedverkan? Rutiner som kunder går igenom?  

 Kundens insatser 

 Koppling till andra kunder, hur viktigt är andra kunder i nätföretag? 
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