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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine how e-commerce companies work with their relation-
ships to customers. We have conducted a case study of two companies, Koll and Webbshop-
pen, both active in the e-commerce industry. Our empirical study has shown that it is impor-
tant for e-commerce companies to create long-term relationships to their customers, but it can 
be difficult to create these relationships since the companies have little contact to the users of 
Internet. To build relationships, e-commerce companies market themselves through different 
types of media to create awareness. It is also essential to be situated high in search engines. E-
CRM is not used frequently. To retain customers, e-commerce companies attempt to make the 
usage of the site as easy as possible, and to make the communication and layout of the site 
personal. What we found was that almost no evaluation is done of the companies’ relation-
ships to their customers.  
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Förord 
Efter att ha utfört denna studie har vi fördjupat vår kunskap om relationsmarknadsföring och 
vilken betydelse den spelar för ett e-handelsföretag. 
 
Vi vill tacka de respondenter som ställt upp på att intervjuas, Tomas Tohrhus, en av grundarna 
till Koll, och Jimmy Ingvarsson på Webbshoppen. Vi vill även tacka vår handledare Rickard 
Wahlberg vid avdelningen för Industriell marknadsföring som har varit ett stort stöd under 
studiens gång. Slutligen vill vi också tacka våra opponenter som har givit oss konstruktiv kri-
tik och bidragit till värdefulla insikter. 
 
 
 
 
Luleå, januari 2006  
 
 
 
Andreas Gerdin  Emelie Hellberg 



 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

  
 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning.............................................................................................1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................1 

1.2 Problemdiskussion ......................................................................1 

1.3 Syfte ..............................................................................................4 

1.4 Avgränsning .................................................................................4 

2 Teori ....................................................................................................5 

2.1 Kundrelationsskapande...............................................................5 
2.1.1 Kommunikationsmodell........................................................................... 5 
2.1.2 CRM och e-CRM........................................................................................ 6 

2.2 Bevarande av kundrelationer ......................................................7 

2.3 Utvärdering av kundrelationer ....................................................9 
2.3.1 Sök och utvärderingsinformation ........................................................... 9 
2.3.2 E-tjänstekvalitet ........................................................................................ 9 
2.3.3 Relationskvalitet ..................................................................................... 10 

3 Metod ................................................................................................11 

3.1 Litteratursökning........................................................................11 

3.2 Forskningsstrategi.....................................................................11 

3.3 Val av fallstudieföretag..............................................................11 

3.4 Datainsamlingsmetod................................................................12 

3.5 Analysmetod...............................................................................13 

3.6 Metodproblem ............................................................................13 

Empiri...................................................................................................15 

4.1 Kundrelationsskapande.............................................................15 

4.2 Bevarande av kundrelationer ....................................................16 

4.3 Utvärdering av kundrelationer ..................................................17 

5 Analys ...............................................................................................19 

5.1 Kundrelationsskapande.............................................................19 

5.2 Bevarande av kundrelationer ....................................................20 

5.3 Utvärdering av kundrelationer ..................................................22 

6 Slutsatser..........................................................................................23 

6.1 Kundrelationsskapande.............................................................23 

6.2 Bevarande av kundrelationer ....................................................23 

6.3 Utvärdering av kundrelationer ..................................................24 

6.4 Fortsatt forskning ......................................................................24 

Referenser ...........................................................................................25 



 
INLEDNING 

1  
 

1 Inledning 
apitlet börjar med en presentation av relationsmarknadsföring och kundrelationsled-

ning. Därefter diskuteras det kring hur Internet skapar nya möjligheter till relationer. 

Avslutningsvis följer syfte som mynnar ut i tre forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 

Relationsmarknadsföring kan definieras som processen att identifiera och skapa, bevara, för-
bättra, och vid behov avsluta relationer med kunder och andra intressenter, så att alla olika 
parters syften överrensstämmer (Grönroos, 1997). Detta, menar Grönroos, skall göras med ett 
ömsesidigt utbyte och ett uppfyllande av löften. Grönroos (1990, s 8) påpekar att relations-
marknadsföring även inkluderar behovet av ett gemensamt utbyte och fullbordan av löften, 
och argumenterar för att engagemang från både leverantör och kund krävs för att ett långt och 
vinstgivande utbyte skall utvecklas. Relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring 
är enligt Grönroos (1994) varandras motsatser, men varje relation inleds via en transaktion. 
Relationsmarknadsföring reflekterar skiftet i attityder från ”att göra ett köp” till ”att vinna en 
klients förtroende” (Chaffey, Mayer, Johnsson & Ellis- Chadwick, 2003, s 220). Detta kan, 
enligt Chaffey et al (2003, s 218), även refereras till kundrelationsledning (CRM), som inne-
bär att företag ska utveckla långsiktiga förhållanden med kunder för att bättre kunna förstå 
kunders behov och sen kunna leverera tjänster som möter dessa behov. 
 
Enligt Gummesson (1999, s 1) är relationsmarknadsföring mer än bara en dynamisk relation 
mellan köparen och säljaren, det representerar också hela serien av relationer, nätverk och 
interaktioner som ett företag företar sig för att skapa kommersiella förbindelser. Det går inte, 
enligt Egan (2004, s 39) att tala om relationsmarknadsföring utan att diskutera lojalitetskon-
ceptet, då företag genom lojala kunder genererar stora konkurrensfördelar. Relationsmark-
nadsföringens syfte är att skapa lojala kunder, som utvecklar en rad fördelar (Chaffey et al, 
2003, s 220). Lojalitet eller kvarhållning av befintlig kundbas är enligt författarna en högt 
önskvärd företeelse av följande anledningar: 
 

• inga förvärvskostnader (vilken ofta är dyrare än kostnaden att bibehålla kunden) 
• mindre behov att erbjuda olika incitament såsom rabatter och andra erbjudanden för 

att behålla kunden (även om dessa erbjudanden kan vara önskvärda) 
• kunden blir mindre priskänslig (en lojal kund är mer nöjd med värdet de får ut av pro-

dukt och relation och tänker därmed inte lika mycket på pris) 
• lojala kunder kommer att rekommendera företaget till sin omgivning 
• individuell vinstökning kommer att uppstå då förtroende uppstår 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Arnott och Bridgewater (2002) har Internet och e-handel öppnat en marknadsplats som 
har ett flertal karaktäristiska drag. Internet presenterar nya möjligheter och utmaningar att eta-
blera, bygga och leda kundrelationer (Geissler, 2001). Genom Internet kan företag enligt Chen 
och Lee (2005) tillhandahålla produkt- och tjänsteinformation för att fånga kunders med-
vetenhet, få dem intresserade, väcka deras köplust och få kunden att agera till köp. Författarna 
menar vidare att företag, genom användning av Internet, kan få kunder att köpa och/eller få 
produkter och tjänster att möta kundens behov på kortast möjliga tid till lägsta kostnad, och 
därmed maximera vinsten för sitt företag. Enligt Tapscott, Ticoll och Lowy (2000) har kom-
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mersialiseringen av Internet skapat en intensiv konkurrenssituation som tvingar företag att 
bredda sin traditionella marknadsföring och fokusera på att utveckla långsiktiga relationer 
med sina kunder för att säkerställa deras återkomst och lojalitet. Tapscott et al menar att kund-
relationer har bildat en viktig ny tillgång då relationerna i sig sörjer för nya försäljningsintäk-
ter. Enligt teorin kan Internet ses som ett reklammedium, och hemsidor kan ses som reklam 
(Singh & Dalal, 1999). Därmed kan användare av Internet ses som konsumenter (Geissler, 
2001). Ett e-handelsföretags hemsida representerar enligt Geissler (2001) första anblicken in i 
företaget. Geissler menar att den därför spelar en enorm roll i att bibehålla konsumenters in-
tresse. Antingen lockar den konsumenterna till sig eller driver den bort dem. Författaren me-
nar vidare att Internet skapar möjligheter och utmaningar att etablera, bygga och leda kundre-
lationer.  
 
En e-tjänst är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan under alla dagar på året 
vilket gör det bekvämt för kunderna (Chaffey et al, 2003, s 16). Internet ger även kunder möj-
ligheten att välja bredare mellan produkter, tjänster och priser samt mellan olika företag 
(Chaffey et al, 2003, preface). Fördelar med Internet, gällande marknadsföring, är att det kan 
användas för att sälja existerande produkter på existerande marknader och därmed öka med-
vetandet hos potentiella kunder (Chaffey et al, 2003, s 14). Författarna menar att Internet även 
ger möjlighet till marknadsutveckling då det genom detta medium ger relativt låga kostnader 
vid marknadsföring utomlands. Författarna fortsätter med att framhålla att då nya produkter 
och tjänster är utvecklade är det ett bra sätt att informera om detta genom Internet. 
 
E-handel håller på att ändra marknadsstrukturen och konkurrensen (O’Toole, 2003). Teknolo-
gi och affärsstrategi har sammanstrålat så pass mycket att e-handel har blivit en central kom-
ponent i företags affärsstrategier (Peppard, 2000). Internet har blivit ett betydelsefullt medium 
och ett viktigt kännetecken för de flesta företag (O’Toole, 2003). O’Toole menar att konsu-
menter, köpare och leverantörer alla är förenade som en produkt av e-handelsrevolutionen. E-
handel införlivar en utbytande relation som använder både dator- och telekommunikations-
teknologi, och som tillför värde genom elektronik som enbart är tillgänglig för nära relations-
partner (O’Toole, 2003). E-handel kan, enligt O’Toole, ses som ett ytterligare lager av inter-
aktion som partners kan svepa runt sig för att skapa väggar utåt och på så vis skapa konkur-
rensfördelar. För att implementera e-relationer kan det krävas mycket teknologi och system 
såsom elektronisk kundrelationsledning där det skapas personliga nätverk (O’Toole, 2003).  
 
Det är det första stadiet av relationsskapandet mellan en e-leverantör och en individuell kund 
som påverkar varje kunds perception av den totala tjänsten som erbjuds på webbsidan (Kole-
sar och Galbraith, 2000). Därför är det, enligt Kolesar et al, viktigt att första mötet blir så bra 
som möjligt genom att man försöker leverera vad kunden önskar. Författarna menar att e-
handelsföretag därför ska ta möjligheten att skapa aktiviteter och tjänster som bildar en fort-
satt dialog som kan skapa kundlojalitet. För att skapa relationer online med sina kunder är det 
viktigt att företaget förstår användarens erfarenheter och hur folk interagerar med Internet 
(Nielsen, 1999). Även om det är praktiskt att använda Internet som enbart ett reklammedium, 
så finns behovet att utforska Internet även som ett relationsmarknadsföringsverktyg (Geissler, 
2001). En kommunikationsbaserad marknadsföringsmodell är skapad för att leda relationer 
och sammanlänka kommunikation och marknadsföring i form av meddelanden, intressenter 
och interaktivitet (Geissler, 2001). Enligt denna modell leder interaktiv kommunikation till 
märkesrelationer som skapar märkesvärde. Marknadsföring har enligt Geissler (2001) blivit 
mer kommunikationsberoende på grund av den ökande interaktiviteten och av att kommunika-
tion i första hand är ett integrerande element i att skapa och leda märkesrelationer. 
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Elektronisk kundrelationsledning (e-CRM) kan enligt Greenberg (2001) definieras som en 
möjlighet för företaget att kunna ta hand om sina kunder via Internet, eller för kunden att kun-
na ta hand om sig själv online. Elektronisk kundrelationsledning involverar att integrera data-
baser, personifiera webbtillgången till databaser, e-post och arbetsflöde för att försöka skapa 
och bibehålla långvariga relationer till kunder (Chaffey et al, 2003, s 223). 
 
Berry och Parasuraman (1991) menar att grundstenen för en framgångsrik och långvarig rela-
tion är tillit, eftersom tilliten avgör kundens framtida beteende och lojalitet gentemot företa-
get. Reichheld och Schefter (2000) hävdar att lojalitet snabbt håller på att bli en ekonomisk 
och konkurrensmässig nödvändighet inom e-handel och Tapscott et al (2000) menar att tillit 
är en nödvändighet inom den digitala ekonomin. Att skapa en lojal och nöjd kundbas är en 
viktig grund för lyckad marknadsföring menar Reichheld (1996), då forskning visar att lojala 
kunder köper mer av företagets produkter, de är billigare att tillfredställa, mindre känsliga för 
prisändringar och drar in fler kunder till företaget genom word of mouth- metoden. Därför är 
det viktigt att utveckla och driva lojala marknadsrelationer (Aaker, 1996; Reichheld, 1996). 
 
Blomqvist, Dahl och Haeger (1992, s 109) anser att en viktig förutsättning för att lyckas med 
relationsmarknadsföring är att kvaliteten på företagets tjänster är jämn och motsvarar eller 
överträffar kundernas förväntningar.  
 
Flera författare (Kordupleski, Rust & Zahorix, 1993; Liljander & Strandvik, 1993, 1994, 
1995) har diskuterat om att tjänstekvaliteten som företaget erbjuder på en transaktionsnivå 
resulterar i kundnöjdhet som, om kvaliteten upprepas, leder till relationskvalitet. Gummesson 
(1987) var den första som beaktade ämnet relationskvalitet då han föreslog att det kan ses som 
kvaliteten i interaktionen mellan ett företag och dess kunder, och hävdade att det kunde bli 
tolkat i termer som ackumulerat värde. Enligt Geissler (2001) är det viktigt att utvärdera kun-
ders feedback för att kunna tillfredställa kunden och gynna en fortsatt e-relation. Detta kan 
göras genom att tillgodose kunden med olika sätt att kontakta företaget, exempelvis genom e-
postadresser och avgiftsfria telefonnummer, för att skapa aktivitet hos kunden (ibid). Kund-
förvärv på Internet är både svårt och dyrt. Kunden kan lätt utvärdera och jämföra förmåner 
mellan konkurrerande tjänster och se om övergångskostnaden är låg (Reichheld & Schefter, 
2000). Reichheld et al menar att resultatet av detta är att bibehållande av kunder inom e-
tjänster är av största betydelse. 
 
Ett sätt att mäta och utvärdera hur kunder tycker om kvaliteten på tjänsten och relationen ett 
företag erbjuder är genom SERVQUAL- modellen som är utformad av Parasuraman, Ze-
ithaml och Berry (1988). I denna modell mäts; kännbarhet, mottaglighet, pålitlighet, säkerhet 
och empati. Marknadsförare bör utvärdera vad kunders förväntningar är i varje steg i denna 
modell, och identifiera var det finns ett tjänstekvalitetsgap mellan kunders förväntningar och 
vad de faktiskt får ut av tjänsten (Chaffey et al, 2003, s 259). 
 
Hur ser det då ut i praktiken? Satsar befintliga e-handelsföretag på att skapa relationer, och i 
så fall på vilka sätt, eller är det mesta transaktionsbaserat? Finns det utarbetade planer för hur 
de får kunder att återvända och bli lojala kunder, och i så fall finns det sätt att undersöka hur 
planerna fungerar? Det fanns relativt många teorier gällande relationsmarknadsföring kopplat 
till Internet att tillgå. För att öka vår förståelse var vi därför tvungna att sålla ut relevanta teo-
rier och studera dessa djupare. Dock fanns det vissa svårigheter att hitta teorier som var helt 
anpassningsbara till vårt forskningsområde, framförallt till den sista forskningsfrågan. Där 
fanns mest allmängiltig teori om hur företag utvärderar relationer, men inte hur det görs på 
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Internet. Detta gjorde däremot det området mer intressant att undersöka eftersom det inte 
gjorts så mycket undersökningar om det tidigare.  
 

Utifrån ovanstående diskussion anser vi att det borde vara intressant att undersöka hur relatio-
ner skapas på Internet. Detta har mynnat ut i det undersökningssyfte som presenteras nedan.  
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa e-handelföretags arbete med relationer till sina kunder. 
 
För att uppfylla vårt syfte har vi ställt tre forskningsfrågor: 
 

• Hur skapar e-handelsföretag relationer till sina kunder? 
• Hur bevarar e-handelsföretag relationer till sina kunder? 
• Hur utvärderar e-handelsföretag sina relationer till kunder? 

 

1.4 Avgränsning 

Då ämnet e-handel är stort har vi valt att fokusera vår forskning till företag som har hela sin 
verksamhet på Internet och riktar sin försäljning mot konsumenter. Vi ska inte undersöka fö-
retag som har försäljning både via Internet och via andra traditionella kanaler, såsom butiker, 
utan enbart företag som bedriver hela sin försäljning via Internet. 
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2 Teori 
 detta kapitel redogörs för relevanta teorier för att ge läsaren en referensram för ämnet. 

Teorierna hjälper till att svara på syftet och kommer senare att ligga till grund för analy-

sen. 

 

2.1 Kundrelationsskapande 

Vid en inledande relation med kunder online är det enligt Nielsen (1999) viktigt att företaget 
förstår hur och varför kunden använder Internet. En kommunikationsbaserad marknadsfö-
ringsmodell är skapad för att leda relationer och sammanlänka kommunikation och marknads-
föring i form av meddelanden, intressenter och interaktivitet (Geissler, 2001). En annan viktig 
del i skapandet av relationer är e-CRM där företag kan samla information om sina kunder ge-
nom att integrera databaser, göra användarnas tillgänglighet till webbsida mer personlig, och 
se över kundens e-postanvändande och arbetsflöde och därmed skapa och bibehålla relationer 
(Chaffey et al, 2003, s 223).  

2.1.1 Kommunikationsmodell  

En kommunikationsprocessmodell på Internet visar flödet av marknadskommunikation på 
Internet och betonar nära, långvarig, interaktiv relation (Geissler, 2001). Modellen är enligt 
Geissler en sexstegsprocess från medvetenhet om en webbsida till fortsatt handlande på Inter-
net.  
 
Skapa medvetenhet 

För att ett företag ska kunna presentera sig själv och sina produkter, skapa sig en identitet och 
befästa sin närvaro i kundernas medvetande, behövs en marknadskommunikation där organi-
sationen försäkrar sig om att deras produkterbjudande når fram (Rowley, 2004). För att skapa 
medvetenhet på Internet kan man enligt Geissler (2001) använda sig av andra medier såsom 
broschyrer, brevhuvud, affärskort och skriven tidningsreklam. Författaren menar även att tv 
och radioreklam är användbart för att skapa medvetenhet om Internet. Chaffey et al (2003, s 
283) menar också, liknade det Geissler säger, att det ofta behövs andra medier för att skapa 
medvetenhet om Internetsidor då Internet inte når lika många som television, radio och tid-
ningar gör. Även om banners är brett använt, kan företag inte förmedla så mycket genom des-
sa (ibid). Enligt Kwan, Fong och Wong (2005) skapas medvetenhet på Internet genom att fö-
retaget gör det enkelt för kunden att hitta webbplatsen, och även gör det enkelt att använda 
webbplatsen och leta runt bland olika webbsidor.  
 

Lokalisera webbsidor 

Då Internet enligt Geissler (2001) kan ses som ett stort shoppingcenter behöver konsumenter-
na vägbeskrivning till de olika affärerna och sidorna för att hitta rätt och inte slösa tid. De be-
höver en karta för att visa dem var de är. De mest frekventa sätten webbdesigners kan hjälpa 
konsumenterna är lokalisera en viss sida är genom sökmotorer som gör det lättare att hitta, 
beskrivande domännamn, och nyckelord för att leda sökningarna.  
  

Lära sig att interagera 

Många e-handelsföretag inkluderar formulär där de förfrågar om personlig information för att 
kunna utforma en kunddatabas och för att förenkla relationsmarknadsföringen online (Geiss-
ler, 2001). Enligt Geissler är konsumentinformation värdefullt då det tillför ett bra sätt att pro-
filera konsumenter och att hitta nuvarande och potentiella kunder. Uppföljande information 
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som kuponger, specialerbjudanden och reor kan då skickas genom kundernas e-post. Företa-
gen kan också genom databasen se om kunderna är nöjda genom (Chaffey et al, 2003, s 240). 
 
Vad som kan hindra interaktivitet på Internet är om hemsidorna är allt för komplexa, om ned-
laddningshastigheten är för långsam, eller för mycket text (Geissler, 2001). Författaren anser 
även att andra aspekter kan vara att företaget inte ger ut e-postadresser, har länkar som inte 
fungerar och har information för långt ned på hemsidan.   
 

Kontrollera navigationen 

Idén med att kontrollera navigationen är enligt Geissler (2001) att tillhandahålla ett incitament 
för kunder att navigera genom så mycket av webbsidan som möjligt. Ett tillvägagångssätt är 
enligt författaren att utveckla tävlingar med priser genom pussel av information funna på 
webbsidor. Författaren menar vidare att ett annat är att erbjuda någonting gratis någonstans på 
webbplatsen. Förhoppningen är att ju mer information kunder samlar på en webbsida och ju 
mer bekväma de blir med sidan, ju mer ökar sannolikheten att de så småningom köper en pro-
dukt eller tjänst från sidan. Att beställa på Internet ska enligt Geissler vara lätt, med högst fem 
steg mellan köpbeslut och själva ordern. För att göra det lätt att hitta på en webbsida är det 
beroende på designen av webbsidans navigationsschema och det är viktigt med ett flöde i na-
vigationen så det blir så lätt som möjligt för användaren att förflytta sig mellan olika sidor på 
webbplatsen (Chaffey et al, 2003, s 295).  
 
Använda färsk datering 

Nyckeln till att få kunder intresserade och behålla dem är enligt Geissler (2001) att hålla 
webbsidan uppdaterad, fräsch och dynamisk. En webbsida ska tillhandahålla ny information 
till kunder regelbundet, menar författaren. 
 

Pushing och Pulling 

Konsumenter är enligt Geissler ofta redan intresserade av att få företags- eller produktinfor-
mation när de besöker webbsidan. De är öppna för en potentiell relation med företaget då det 
är de själva som tar kontakt (Geissler, 2001). För att lyckas med en push-strategi på Internet 
och för att öka användandet av webbteknologin måste företaget känna till vad deras kunder 
behöver och svara på dessa behov (Nielsen, 2002). Den bästa lösningen att göra detta på är 
enligt Nielsen genom marknadsorientering. Enligt Chaffey et al (2003, s 311) kan Internet 
mest ses som en pull-strategi då konsumenten själv kan välja meddelande genom att aktivt 
söka sig omkring på webbplatser. Därför behöver e-handelsföretag ofta använda sig av andra 
medier för att pusha ut sitt budskap. 
 
Inte bara Internet, utan även traditionella media kan användas för att tillhandahålla informa-
tion och uppdateringar till konsumenter och för att samla feedback (Geissler, 2001). Däremot, 
ska företag, enligt Geissler, vara försiktiga med att ge ut för mycket information till nuvaran-
de eller potentiella kunder.   

2.1.2 CRM och e-CRM 

På den friktionsfria marknadsplatsen Internet (med åtminstone en leverantör, på en given dag, 
där leverantören har någon anledning att erbjuda produkter till låga priser på kort sikt) är säl-
jare under konstant press att ha de lägsta priserna som en köpare kan hitta (Coffee, 2001). 
Kunden, menar Coffee däremot, känner inte att den får mer än det den har betalat för, då små 
vinstmarginaler inte lämnar något rum för den tidigare vanliga hövligheten. Resultatet av det-
ta är att det inte finns någon vinnare: köpare betalar transaktionskostnaden och för att konstant 
behöva jämföra leverantörer, medan säljare finner att varje försäljning bär bördan av en högt 
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kostande reklamkampanj (Coffee, 2001). CRM möjliggör, för båda parter, en tillbakagång till 
vinna-vinna tänkandet och överför information till tjänster som kan sänka köparens kostnader 
utan att säljarens vinst minskar (ibid).  
 
Ett av de mest dynamiska ämnena inom informationsteknologi detta millennium är CRM 
(Bose, 2002). Bose menar att CRM är en integration av teknologi och affärsprocesser som 
används för att tillfredställa kundens behov under en viss interaktion. CRM involverar för-
värv, analys och användning och kunskap om kunder för att kunna sälja fler produkter och 
tjänster mer effektivt (ibid). CRM kretsar kring marknadsföring och börjar med en djup ana-
lys av kundbeteende (Kotler, 1997). Den använder Internet för att samla data, som sedan kan 
användas för att skapa en mer personlig interaktion till kunder (Bose, 2002). Bose anser att 
CRM, i ett långt perspektiv producerar en metod av kontinuerlig analys för att intensifiera 
kundens livstidsvärde till företaget. 
 
Elektronisk kundrelationsledning (e-CRM) är enligt Scullin, Fjermestad och Romano Jr 
(2004) en av de senaste teknikerna företag använder för att öka och förbättra deras marknads-
föringsförmågor och kapaciteter. Att använda e-CRM strategi i ett e-handelsföretag, möjlig-
gör för företaget att bättre förstå behov och viljor hos kunder och att skapa en tvåvägsrelation 
med ökad kundlojalitet och ökad lönsamhet, då e-CRM kan ses som ett personifierat rela-
tionsverktyg (Lee-Kelley, Gilbert & Mannicom, 2003). Lee-Kelley et al menar vidare att e-
CRM refererar till marknadsföringsaktiviteter, verktyg och tekniker, levererade över Internet. 
 
En effektiv marknadsföringsstrategi kan göras genom att utveckla en effektiv e-CRM kund-
strategi (Rigby, Reichfeld & Schefter, 2002). Idén att utveckla en kundfokuserad strategi är 
inte att fylla kunderna med företagets mål utan att lyssna på kunden och försöka att skapa 
möjligheter som lönar sig för bägge parterna (Scullin et al, 2004). Det är enligt Scullin et al 
viktigt att erbjuda kunden vad de för närvarande efterfrågar och räkna på vad kunden kan ef-
terfråga i senare skede. Detta kan enligt författarna göras genom att tillge kunderna tillgång 
till flertalet kanaler, exempelvis e-post, telefon, fax.  
 

2.2 Bevarande av kundrelationer 

Gadde och Håkansson (1998, s 55) poängterar vikten av att se på leverantörsförbindelser som 
levande. De menar att förbindelserna byggs upp av mänskligt arbete samt kontakter och att ett 
kontinuerligt arbete med att vidareutveckla dessa kontakter är nödvändigt om de ska fortsätta 
leva och fungera effektivt. Också Söderlund (2001, s 116-117) menar att leverantörsförbindel-
serna kontinuerligt bör underhållas. Han påpekar att det finns ett positivt samband mellan in-
köpares tillfredsställelse och den frekvens med vilken leverantören kommunicerar med inkö-
paren. Han menar dock att detta samband är starkast i början av en relation för att sedan bli 
svagare ju äldre relationen blir. Effekterna av frekvent kommunikation tycks därmed inte vara 
lika starka när relationen är väl etablerad som i dess inledningsfas (ibid). 
 
Gadde och Håkansson (1998, s 55) anser att de förbindelser som finns mellan leverantören 
och kunden är sociala processer och att förtroendeskapande aktiviteter är en mycket betydel-
sefull beståndsdel i dessa. Affärsuppgörelser kännetecknas enligt författarna alltid av ett viss 
mått av osäkerhet och det finns ingen möjlighet att genom formaliserade avtal täcka alla de 
frågor som kan tänkas dyka upp. Gadde et al menar därför att personliga och mer informella 
kopplingar måste ta över för att skapa trygghet. Trygghet i en förbindelse kan inte skapas vid 
ett tillfälle, utan är något som kräver tid (ibid). En förbindelse måste därför byggas upp genom 
en interaktionsprocess där det ömsesidiga förtroendet successivt kan utvecklas. Även Gum-
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messon (2002, s 29) resonerar på ett liknande sätt då han påpekar att ett nära samarbete mel-
lan leverantör och kund ofta leder till att en förtroendefull relation växer fram, där de båda 
parterna kan lita på varandra. Detta anges ofta som en av styrkorna med att knyta kunden och 
leverantören närmare varandra. Goda relationer med medförande tillit leder, enligt Gummes-
son (2002, s 38), också till större förståelse, och därmed även mindre problem, vid förseningar 
och felleveranser av varor och service. Det kostar mindre att reda ut problem med kunder som 
leverantören känner och om kunden litar på leverantören (ibid). 
 
Ytterligare en aspekt på relationen mellan parterna är det maktförhållande som enligt vissa 
författare, bland andra Porter (2004, s 7), ofta råder mellan köpare och säljare. Porter menar 
att leverantören kan vara starkare än köparen om produkten som säljs är unik eller differentie-
rad, eller om köparen inte är en viktig kund för säljaren. En sådan situation kan enligt Porter 
även uppstå om produkten har byggt upp höga byteskostnader för kunden, och denne således 
har svårt att byta till en annan leverantör. När leverantören befinner sig i en sådan maktposi-
tion kan han höja priset eller reducera kvaliteten på produkterna, utan att för den skull förlora 
sina kunder. Starka säljare kan därmed urlaka lönsamheten för köparna som inte själva kan 
höja priserna (ibid). 
 
På samma sätt som säljaren under vissa förutsättningar kan vara den starkare parten kan även 
köparen vara det (Porter, 2004, s 234). Så är till exempel fallet om kunden köper stora voly-
mer av leverantören och om produkterna är standardiserade eller odifferentierade. Författaren 
menar att om produktens kvalitet är av begränsad betydelse för köparen eller om köparen kan 
välja en annan produkt utan att drabbas av några merkostnader, leder även detta till att köpa-
ren blir den starkare parten i relationen. I dessa fall kan köparen, på liknande sätt som i reso-
nemanget kring säljaren ovan, tvinga ner priserna och kräva högre kvalitet samt spela ut kon-
kurrenter mot varandra (Porter, 2004, s 235). 
 
Enligt Fredholm (2002, s 107) innebär elektronisk handel en risk att den personliga kontakten 
mellan säljare och köpare minskar, eftersom mycket av det som tidigare skötts via personliga 
kontakter nu automatiserats och sköts via datorer. Han påpekar dock att det i och med den 
automatiseringen av rutiner som sker vid nyttjandet av elektronisk handel, även finns möjlig-
het att istället öka kvaliteten i kontakterna. Han menar att vid manuella rutiner används till 
exempel mycket av den tid då parterna har kontakt med varandra till att rabbla artikelnummer 
och leveranstider. När elektronisk handel införs minskar behovet av denna typ av kontakter. I 
och med att mycket av det administrativa arbetet automatiseras frigörs tid som kan användas 
till att kommunicera och ha en dialog med kunden om viktigare saker (ibid). Därmed menar 
Fredholm att mer givande kundkontakter kan skapas. 
 
Vad gäller de ovannämnda möjligheterna till bättre kundkontakt påpekar Fredholm (2002, s 
68) att säljaren får en allt viktigare roll när det gäller företagets möjligheter till att bygga upp 
och bibehålla en god kundrelation. Med detta menar han att om kunden inte längre ringer och 
tar kontakt, måste leverantören ta till andra metoder för att bibehålla kontakten. Detta leder till 
att det blir viktigt för leverantören att själv aktivt arbeta för att ta kontakt med kunderna, för 
att på så sätt hålla relationen vid liv (ibid). 
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2.3 Utvärdering av kundrelationer 

2.3.1 Sök och utvärderingsinformation  

Värdet av information som ges till konsumenter beror på vilket sätt kunder drar slutsatser om 
produkter och på vilken grad av förtroende de har till dessa slutsatser (Kolesar & Galbraith, 
2000). Kolesar et al menar att lyckas som e-leverantör bestäms av deras förmåga att anpassa 
informationen till det som företagets konsumenter värderar. En webbsida som inte förmår att 
tillfredsställa en konsuments specifika preferenser gällande informationssökning och utvärde-
ring riskerar att bli övergiven för konkurrerande webbsidor som tillfredsställer konsumenterna 
bättre (ibid). Däremot menar författarna att det är svårt att tillhandahålla information som till-
fredställer alla kunder. 

2.3.2 E-tjänstekvalitet 

Parasuraman et al (1988) definierar tjänstekvalitet som en resulterande mätning av effektiv 
tjänsteleverans, och menar att tjänstekvalitet uppkommer genom en jämförelse av kunders 
förväntningar och önskningar av tjänsten och kundens perception av den upplevda tjänsten. 
 
Ett sätt att utvärdera en tjänst är genom SERVQUAL- modellen utformad av Parasuraman et 
al (1988). Modellen består enligt författarna av fem steg; kännbarhet (tangibility), mottaglig-
het (responsiveness), pålitlighet (reliability), säkerhet (assurance) och empati. Kännbarhet står 
för det fysiska, det som går att ta på, i tjänsteleveransen. Effektiv kännbarhet försäkrar kunden 
att tjänsteerfarenheten kommer bli till tillfredsställelse. Mottagligheten refererar till kunders 
perception av både viljan och förmågan av tjänsteleverantören att svara på kunders egna be-
hov och önskemål. Empati är nivån av engagemang för att tillfredställa kunder, vilket kan 
uppnås när kunder uppfattar att företaget är beredda att vara flexibla och gå utöver kundens 
behov. Säkerhet refererar till kundens grad av tillit och förtroende som tjänsten verkställer 
tillfredställande och dess funktion av både image av kännbarhet och artighet och kompetens 
hos tjänsteleverantören. Kundens perception av tjänstens pålitlighet uppstår av en utvärdering 
av den totala tjänsten. Det är i denna utvärdering som kunden reflekterar över om företaget 
har hållit vad de har lovat, om kundens förväntningar om tjänsten realiseras. 
 
Parasuraman och Grewal (2000, s 171) menar att dessa steg ändras om kunden interagerar 
med teknologi istället för med anställda på företag. Då SERVQUAL- modellen utvecklades 
från, och för, personliga möten mellan kund och anställda anser van Riel et al (2001) att mo-
dellen bör modifieras för att passa till e-handelsförhållanden. Enligt författarna kan kännbar-
het utbytas till användarens kontakt (interface) med företaget. Mottaglighet kan enligt förfat-
tarna bytas till företagets mottaglighet att svara på kunders förfrågningar och hastigheten på 
orderbekräftelsen. Pålitligheten menar van Riel et al vidare kan relatera till den hela tiden på-
gående leveransen av beställda varor, noggrann tillhandahållande av information och lösning-
ar av fel på länkar. Säkerheten kan enligt författarna referera till säkerheten på online transak-
tioner och försäkringen från företaget om att kunden skall kunna ge ut personlig information 
säkert. Säkerhet syftar även till den generella trovärdigheten, som har ansetts vara en av de 
viktigaste faktorerna för att skapa tillfredställelse med tjänsten som erbjuds på Internet (Peter-
sen, 2001). Till slut kan empatin tolkas som graden av skräddarsydd kommunikation och gra-
den av hur tjänsten försörjer medvetenhet om kundens personliga behov (van Riel et al, 
2001). 
 

Utvärdering och relevans av dessa dimensioner kan enligt van Riel et al variera för olika e-
tjänster och kan även variera mellan olika kännetecken. Exempelvis kan kunder förvänta sig 
hög mottaglighet från en sökmotor men tolerera långsammare finansiella transaktioner om det 
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leder till ökad säkerhet. Till vilken grad de fem dimensionerna faktiskt griper kunders upp-
fattningar om e-tjänstekvaliteten och vilka förmåner som finns förblir ännu relativt outforskat 
(van Riel, 2001). 

2.3.3 Relationskvalitet 

Gummesson (1987) var en av de första akademikerna att beakta ämnet relationskvalitet när 
han föreslog att det kunde ses som kvaliteten av samspelet mellan ett företag och dess kunder. 
The Nordic School gjorde detta till ett centralt begrepp och detta ledde till hypotesen att upp-
repad tjänstekvalitet leder till ökad tillfredsställelse och värde på en relationsnivå (Keating et 
al, 2003). Ravald och Grönroos (1996) lade till att värdering av relationer varierar då kunder 
upplever ett tillfälligt värde på ett tidigt stadie i en relation, men relationsvärde då relationen 
fortsätter. De olika typerna av värdering reflekterar, enligt Ravald och Grönroos, hur kundens 
förväntningar ändras från funderingar om transaktionella faktorer (som produktkvalitet och 
jämförelse mellan alternativen) till en större tonvikt på relationskvalitet (som säkerhet, förtro-
ende och trovärdighet). Crosby et al (1990) anser att relationskvalitet kan ses som kompro-
missen mellan värde och risk, medan kunders osäkerhet är reducerad då värdet av kundens 
relation med företaget eller den enskilde anställda på företaget stärks. Han, Wilson och Dant 
(1993) lade också till att styrkan av relationen även kan bli influerad av graden av strukturell 
bindning (exempelvis teknologi, alternativ, leverantörsmakt) ska hindra kunder från att byta 
leverantör till en konkurrent. Mohr och Spekman (1994) menar att relationseffektivitet även 
bestäms av sociala band som engagemang, kommunikation och konfliktlösning. 
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3 Metod 

 detta kapitel presenteras och motiveras de beslut som vi har tagit gällande forskningsstra-

tegi och datainsamlingsmetod. Val av fallstudieobjekt och intervjupersoner beskrivs och 

motiveras. Avslutningsvis diskuteras de metodproblem vi stött på och vilka åtgärder som 

vidtagits för att minska de negativa konsekvenserna. 
 

3.1 Litteratursökning 

Enligt Denscombe (2000, s 187) bör alla undersökningar börja med en litteraturöversikt av de 
skriftliga källor som finns tillgängliga inom det område man ska undersöka, för att visa att 
forskaren är medveten om tidigare arbeten på området. Lämplig litteratur fann vi genom sök-
ning i databaser som Emerald, Ebsco Host, Lucia samt Libris. Sökningen gav intressant litte-
ratur både i artikelform samt handböcker. Sökord som användes för att finna litteraturen var 
bland andra: relationship marketing, Internet marketing, relationship marketing AND Internet, 
e-commerce, e-relationships, e-loyalty, e-CRM och evaluation. Litteraturen sammanställdes 
och värderades varvid ämne presenterades och valdes inför seminariegruppen. 
 
Vi valde att formulera preliminära forskningsfrågor innan litteraturstudien genomfördes. Det-
ta gjordes för att underlätta och begränsa sökningen till att endast innefatta det som var rele-
vant för undersökningen.  
 

3.2 Forskningsstrategi 

Yin (1994, s 24) förklarar att en fallstudie är då forskare söker efter data från ett antal enheter, 
och att dessa granskas. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 103) undersöks endast 
några få objekt när en fallstudie genomförs. En fallstudie är lämplig att använda om forsk-
ningsfrågorna börjar med orden; varför och hur (Lundahl och Skärvad, 1999, s 187). I en fall-
studie studeras objekten mer i detalj och i fler dimensioner (ibid). Till denna uppsats ansåg vi 
att det var mer givande att skaffa en mer djupgående information från ett fåtal respondenter än 
ytlig information från flertalet respondenter. Därför beslöt vi oss för att göra en fallstudie då 
vi skulle få möjlighet till att få utföra längre intervjuer som skulle bidra till djupare informa-
tion. Ytterligare en motivering till varför vi valde fallstudie är att våra forskningsfrågor börjar 
med ordet hur. Vi ansåg även att en fallstudie passade bra då vi studerar en process, nämligen 
hur kundrelationer skapas och bibehålls. Detta stödjer vi oss på att Denscombe (1998, s 43) 
säger att en fallstudie innebär att forskaren undersöker en eller ett fåtal undersökningsenheter 
för att få djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer i den 
speciella undersökningsenheten och se det speciella snarare är det generella. Målsättningen 
med detta är enligt Denscombe (1998, s 41) att belysa det generella genom att titta på det en-
skilda. 
 

3.3 Val av fallstudieföretag 

Enligt Denscombe (2000, s 44) måste forskaren vid en fallstudie välja ut en eller några enhe-
ter som ger ett representativt urval av den stora helheten som undersöks.  
 
Vi bestämde oss för att utföra en fallstudie med två företag, för att på så vis få fram de data 
som krävdes för den fortsatta studien. Varför vi valde just två fall var brist på tid för både oss 
och företagen. Vi skickade ut förfrågningar till en mängd olika företag som passade in på vårt 
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forskningsområde, men då det började närma sig jul var det inte många företag som hade tid 
att vara med på en intervju. Bland dessa företag vi hade skickat förfrågningar till kunde 
Webbshoppen ställa upp på en intervju. Tomas Tohrhus fick vi tag på genom kontakter och vi 
skulle först intervjua honom angående ett annat företag som han arbetar med nu, men vi för-
stod snabbt in i intervjun att detta företag inte passade. Då menade Tohrhus på att han kunde 
svara på dessa frågor för Kolls del, då han var en av grundarna för detta företag och det pas-
sade bättre för vårt forskningsområde. Då han även har en god inblick i hur företaget sköts 
och har en god relation till dem fortfarande kunde han försäkra oss om att det var tillåtet att 
han svarade för Koll. Dessa företag är båda verksamma inom e-handel och riktar sig mot kon-
sumenter. Dock säljer de helt olika produkter och tjänster och riktar sig mot olika segment 
vilket gjorde det intressant att undersöka, då det fanns olikheter. Detta kan även leda till en 
bredd i svaren. Företagen har inte samma geografiska läge, men då det handlar om e-handel är 
inte läget på själva företaget av större betydelse.  
 
Koll är en marknadsplats där privatpersoner kan sälja, köpa och byta varor. Genom Koll kan 
kunder annonsera på Internet och i några av Sveriges största tidningar, då företaget samarbe-
tar med Expressen, DN, Sydsvenskan och Göteborgsposten. Koll är ett eget bolag som ägs av 
Bonnier Dagstidningar AB och Tidningsaktiebolaget Stampen.  
 
Webbshoppen Nordic AB är en Internetbaserad butik som levererar produkter och tjänster 
inom Sverige och Norden. Företaget startade 2001 och grundidén var då att leverera IT-
lösningar till företag. 2003 utvecklades företaget med att de öppnade en webbutik där de ut-
ökade sina tjänster. Idag satsar företaget helt på webbshoppen och levererarprodukter inom 
hemelektronik, datorer och datorkomponenter. Vi e-postade förfrågningen till företaget, och 
de fick sedan välja ut den respondent som de ansåg vara lämplig för vår intervju. Vi intervju-
ade därefter Jimmy Ingvarsson som är operation director på Webbshoppen och skötte kund-
hantering och försäljning på företaget. 
 

3.4 Datainsamlingsmetod  

Till denna uppsats valde vi att utföra intervjuer med hjälp av intervjuguide som val av datain-
samlingsmetod. Denna utformades för att skapa konsistens i undersökningen och därmed för-
bättra validiteten. Enligt Denscombe (2000, s 132) beror ofta forskarens val av intervju på att 
undersökningen tros tjäna på erhållandet av material som ger mer djupgående insikter i ämnet, 
men som baserar information från ett mindre antal respondenter. Vi ansåg att en högre detalj-
rikedom på informationen var nödvändigt för att möta undersökningens syfte och därför valde 
vi intervjuer framför andra bredare och mindre djupa datainsamlingsmetoder. 
 
Vi valde att göra två semistrukturerade intervjuer. Enligt Denscombe (2000, s 135) görs den 
semistrukturerade intervjun bäst genom att man sammanställer en lista med ämnen som skall 
behandlas och frågor som skall besvaras. Intervjuaren bör dock vara flexibel med ordnings-
följden på dessa frågor och låta respondenten utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det 
ämne som intervjuaren tar upp (ibid). Därmed skall svaren vara öppna och respondenten skall 
ges chansen att utveckla sina synpunkter. Detta ansåg vi vara viktigt då vi genom öppna svar 
kunde få fram fakta som intervjuguiden inte täckte, och då fick vi även en mer rättvisande 
bild. 
 
Telefonintervjuer blev aktuellt då företagen ligger i Stockholm och Malmö vilket gjorde det 
svårt att ha personliga möten. Vi skickade e-post i förtid för att boka tid för intervjuerna. Då 
bifogades även intervjuguiden så att respondenten kunde förbereda sig lite, vid behov. Vi räk-
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nade med att varje intervju skulle ta ungefär 45 minuter. Under intervjun närvarade vi båda 
två vilket möjliggjordes då vi hade tillgång till en högtalartelefon. Vi frågade vid intervjuns 
start om vi fick spela in det respondenten sa, vilket godkändes. Vi förde även anteckningar för 
att få med så mycket information som möjligt. Dessa anteckningar skickade vi sedan till re-
spondenterna per e-post för att de skulle granska så att undvika missförstånd. 
 
Vi valde att intervjua en person från varje företag, detta på grund av att företagen inte är så 
stora så att intervjua flera från varje företag ansåg vi inte skulle ge djupare information. På 
Koll intervjuades en av grundarna som innehade mycket information som var intressant just 
för denna intervju. Han försäkrade oss om att det var godtaget att han svarade för Koll, speci-
ellt eftersom han fortfarande har kontakt med dem och frågor och svar inte var av känslig ka-
raktär. På Webbshoppen intervjuade vi Jimmy Ingvarsson, operation director, som ansvarar 
för försäljning, marknadsföring och administration på företaget. Därmed är det han som har 
kontakt med kunder och tar hand om marknadsföringen av företagets produkter, vilket gjorde 
att han var en passande person att intervjua. 
 
Intervjuguiden (bilaga 1) använde vi oss av vid båda intervjuerna. Denna utgjorde grunden för 
de frågor vi ställde till respondenterna. Intervjuguiden vi använde oss av var uppbyggd efter 
vårt teorikapitel och var indelad efter forskningsfrågorna. Vi försökte utforma intervjuguiden 
på ett sådant sätt att respondenten inte behöver vara insatt i den akademiska terminologin för 
att på sådant sätt undvika missförstånd. Vi försökte även undvika ledande frågor. 
 
Efter intervjuerna var gjorda skrevs det respondenterna hade sagt ned och skickades tillbaka 
till dem för att de skulle få korrekturläsa det och komma med kommentarer angående om vi 
hade missat något väsentligt eller missförstått något som sagts. 
 

3.5 Analysmetod  

För att underlätta för läsaren har vi valt att dela upp uppsatsen efter hur våra forskningsfrågor 
är uppställda. Teori-, empiri-, och analyskapitlen följer denna ordning genomgående i arbetet. 
Fortsättningsvis analyserade vi utifrån teorikapitlet och den empiri vi samlat in från intervju-
erna. Då vi redan i empirikapitlet jämför företagen mot varandra görs ingen vidare jämförelse 
i analysen. Däremot jämfördes empirin mot teorin.  
 

3.6 Metodproblem 

Metodproblem kan uppstå om det finns brister i mätmetoden, mätinstrumentet och dess an-
vändning. Dessa brister kan vara av två olika slag, validitet och reliabilitet. Om dessa är goda 
är metoden följaktligen god (Lekvall & Wahlbin, 1993, s 211). 
 
Validitet innebär enligt Ejvegård (1996, s 69) att man som forskare verkligen mäter det som 
man avser att mäta. Denscombe (2000, s 283) anser att validitet handlar om i vilken utsträck-
ning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses vara exakta, riktiga och träffsäk-
ra. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001, s 298) är svårigheten med validitet att det är omöjligt 
att med säkerhet bestämma om en mätmetod är valid eller inte. 
 
För att försöka öka validiteten och samla in rätt information formulerade vi våra intervjufrå-
gor efter de forskningsfrågor vi hade ställt upp. Detta gjordes för att utvinna så relevant in-
formation som möjligt. Genom att utföra personliga intervjuer, per telefon, kunde vi direkt 
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säga till om det var något som vi inte förstod, och respondenten hade också denna möjlighet 
om det var någonting hon eller han inte förstod under intervjun.  
 
Det låga antalet intervjuer och företag kan påverka studiens djup och utfall då nyanserna på 
svaren kan bli relativt få. Detta problem har försökt undvikas genom att välja två väldigt olika 
företag som ändå fanns inom e-handelsmarknaden med två respondenter som genom sina 
kunskaper om området var fullt kapabla att ge lämpliga svar. Ett problem som dock påverkar 
uppsatsens validitet är att ena respondenten, Tomas Tohrhus, inte längre jobbar på Koll, men 
då han har varit med och startat företaget och fortfarande har en god kontakt och inblick i fö-
retaget ansåg vi ändå att han var passande att intervjua. 
 
En intervjuförfrågan skickades till Webbshoppen, per e-post, som sedan vidarebefordrade den 
till en, enligt dem, lämplig respondent. Detta kan påverka studien negativt då förfrågan kan 
skickas till en person med förberedda tillrättalagda svar som inte alltid är helt representativa 
för verkligheten. Detta problem var dock inte stort då företaget var litet och det gick att se på 
deras hemsida vem som var ansvarig för vad och vem som därför var mest lämplig för vår 
intervju. Vi märkte även under intervjuns gång att svaren var ärliga och direkta, och inte in-
övade. 
 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 
mätenheten (Ejvegård, 1996, s 67). Om reliabiliteten är hög finns det stor möjlighet att repete-
ra undersökningen av en annan forskare och komma fram till samma resultat (Yin, 2003, s 
39). Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 159) finns det olika mätfel som kan upp-
stå och författarna menar att dessa är: respondentfel, instrumentfel och intervjuareffekt. Efter-
som forskaren ofta själv konstruerar mätinstrumenten, till exempel intervjuguiden, föreligger 
risken att mätinstrumentets pålitlighet blir låg (Ejvegård, 1996, s 67). 
 
Skicka ut intervjuguide i god tid innan intervjuerna skulle äga rum gjorde vi för att minska 
risken för respondentfel. Ett problem med att skicka ut frågorna innan intervjun är dock att 
respondenten då i förväg kan planera sina svar och svaren blir därmed inte så spontana och 
det finns en risk att respondenten undanhåller fakta. För att minska risken skickade vi ut en 
intervjuguide med de områden vi skulle behandla och även sådana frågor som respondenten 
måste kolla upp innan intervjun, för att vid intervjutillfället ställa följdfrågor. Vi ställde så 
öppna frågor som möjligt för att respondenten själv skulle få möjlighet att utveckla sina svar 
och därmed minska intervjuareffekten.  
 
Bandningen av intervjun kan påverka intervjun i en negativ riktning då respondenten kan 
känna sig hämmad att svara på frågor av känslig karaktär när det finns vetskap om att inter-
vjun blir dokumenterad med en definitiv metod. Detta tror vi dock inte har påverkat vår studie 
då frågorna som tidigare nämnts inte anses vara av känslig natur och respondenterna fick in-
nan intervjuns start se vilka frågor som skulle ställas. Vid intervjuns början, när vi frågade om 
respondenten godkände att vi spelade in intervjun, hade de därför grund för att säga nej om 
det inte ville. 
 
De intervjuade fick läsa igenom och bekräfta att allt som skrivits är korrekt. Som en följd av 
den handlingen förstärks trovärdigheten och resultatet av studien. Nackdelen är att responden-
ten kan dra tillbaka något som är av betydelse för studien för de anser det vara av känslig ka-
raktär. Respondenten kan även lägga till och förtydliga vissa punkter vilket ger en positiv ef-
fekt då studien därmed blir rikare. 
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Empiri 
i har gjort intervjuer med personer inom två e-handelsföretag, Koll och Webbshoppen. 

Hos Koll gjorde vi en telefonintervju med en av grundarna av företaget, Tomas Tohrhus. 

På Webbshoppen gjorde vi en telefonintervju med Jimmy Ingvarsson, operations director. 

 

4.1 Kundrelationsskapande 

Koll använder sig av fem olika aktörer i sin affärsidé, DN, Sydsvenskan, Expressen, Göte-
borgsposten och TV4 för att göra det möjligt att publicera en annons i flera medier. I dag finns 
många olika annonsmarknader på nätet och i tidningar och i text-tv, men genom Koll kan dessa 
kombineras. Genom dessa fem aktörer har Koll starka kanaler att marknadsföra sig genom. De 
kan både sätta in annonser i tidningarna och på deras Internetsidor och även använda TV4 för 
TV-reklam och därigenom kan Koll nå ut till både nya och befintliga kunder och skapa med-
vetenhet om webbplatsen. Internet används på det sättet att Koll finns med på de andra aktö-
rernas webbplatser och därmed länkas till Koll.se, vilket gör det enkelt för kunder att hitta dit 
de ska. Koll gör även kodningar för att optimera sökmetoden, till exempel Google och andra 
sökmotorer. Webbshoppen använder sig av banners i sin marknadsföring. Företaget tittar på 
prisjämförelser på exempelvis pricerunner.se och prisjakt.nu för att se vilka produkter som ger 
bra marginal och därmed lönar sig att annonsera. För att skapa medvetenhet om Webbshoppen 
satsar de på reklam och god service. De har även medverkat på mässor där de har samarbetat 
med Boxer. Ingvarsson menar, såsom Tohrhus, att det är viktigt att optimera sökmetoderna och 
komma upp i sökmotorerna för att kunder ska kunna hitta fram lätt när de söker på Internet. 
 
Vid relationsskapande till kunder använder sig Koll mycket av logotyperna från de andra aktö-
rerna för att kunderna ska känna igen sig. Då det är mycket annonser på webbplatsen är det 
viktigt att kunden alltid får upp något när de söker och att köpare alltid får sina varor sålda, 
därmed är det viktigt att nya annonser alltid läggs upp. Koll har ingen direkt kontakt med kon-
sumenten mer än bevakningskontroller de gör efter köp för att se att kunden faktiskt har fått det 
de ville ha. De har även planer på att börja skicka ut e-post om olika erbjudanden och nyhets-
brev.  
 
För att samla information om kunder har Koll en sida på webbplatsen som heter "mina sidor" 
där kunden kan fylla i uppgifter. Däremot lämnas dock oftast bara namn och postnummer. 
Denna information används sedan inte för någon databas eller i syfte att segmentera marknads-
föringen, speciellt eftersom Koll inte har ett specifikt segment för deras produkt utan riktar sig 
mot alla som köper, byter och säljer via Internet. Det tar sedan ungefär fem till sju steg från att 
kunden börjar samla information om produkten tills dess att köpet är klart, lite beroende på 
vilken slags produkt det gäller, och detsamma gäller vid köp hos Webbshoppen. Då det är i 
princip registreringsfritt att köpa produkter hos Webbshoppen samlas det inte mycket informa-
tion om kunder, bara kundens namn och adress, men detta läggs inte i någon databas som an-
vänds för exempelvis segmentering. 
 
Kunders behov tar Koll reda på genom att se hur snabbt kunder söker på produkter som har 
annonserats om. Koll ser även vad konkurrenter har för produkter för att undersöka om deras 
produkter täcker det som efterfrågas på dessa sidor. Många andra företag använder sig av text-
tv och Internetannonser i sin marknadsföring och här har Koll en fördel då de har sina samar-
betspartners till hjälp i sin marknadsföring. Webbshoppen däremot använder sig av sin annon-
sering för att se vilka produkter och annonser som är mest eftertraktade. 
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Det både Koll och Webbshoppen gör för att integrera teknologin och affärsprocesser är att de 
försöker göra allt så enkelt som möjligt för användaren, som exempelvis vid betalning då kun-
den kan välja kortbetalning direkt eller göra köpet och betalningen via telefon om det känns 
obehagligt att handla på Internet. Integrerandet skall därmed inte synas utåt till kunden. Gäl-
lande Koll försöker de även ha alla tjänster vad gäller annonsering samlade hos Koll istället för 
att kunder ska behöva gå genom Expressen, Göteborgsposten, DN, Sydsvenskan och TV4. De 
kunder som går direkt dit blir ändå direktkopplade till Koll så allt runtomkring annonseringen 
sköts därifrån. Webbshoppen har även integrerat sin teknik med Postens teknik för att göra le-
veranser så smidiga som möjligt, kunden skall kunna hämta levererat paket så snabbt som möj-
ligt. 
 

4.2 Bevarande av kundrelationer 

För att göra kontakten till kunder på webbplatsen mer personlig anser Tohrhus att det viktiga är 
att ha ett genomgående personligt tilltal på webbsidan, exempelvis "Hej, vad kul att du kom 
hit!", när kunden kommer till webbsidan. De har även en tilltalande färg på sin sida och logo-
typen är viktig att tänka på. Kundens personliga sida är också ett sätt att personifiera relationen. 
Koll har haft möten med fokusgrupper för att se hur de ska göra det enkelt att rikta sig mot 
specifika grupper och beteenden. Webbshoppens mål är att det skall vara lika lätt att handla på 
Internet som i butik. För att göra det mer personligt har därför företaget kundtjänst dygnet runt, 
med utlämnande av mobilnummer, msn-och icqnummer och e-post för att kunden alltid ska 
kunna nå medarbetarna vid behov. Företaget returnerar alltid trasiga produkter gratis; detta 
skall inte kunden behöva stå för menar Ingvarsson, operations director på Webbshoppen. 
 
Det är väldigt viktigt för Koll att skapa långvariga relationer till sina kunder eftersom ju fler 
gånger kunden besöker hemsidan, desto fler gånger kan det leda till köp. Det är dock detta om-
råde som anses vara svårt, att få kunden att återkomma till just denna sida, då det finns många 
konkurrenter inom samma affärsområde. Att skapa långvariga relationer till kunder är även för 
Webbshoppen klart önskvärt. De försöker göra det genom att ha så bra service som möjligt. Då 
de inte har så priskänsliga kunder behöver inte priset vara av första prioritet men servicen är 
väldigt viktig. För att förbättra relationer till kunder har företaget kampanjer, exempelvis har de 
för tillfället en kampanj där de samarbetar med lokala företag i Helsingborg och kan skicka 
med presenter från dessa företag när de skickar ut sina produkter. Koll satsar också på olika 
kampanjer, exempelvis vid jul har de en kampanj om att kunder ska få lägga in en annons extra 
för samma pris, för att förbättra kundrelationer. Detta ger visserligen inte några mervärden i 
sig, menar Tohrhus, eftersom om en annons sänks i pris spelar inte så stor roll för personen 
som sätter in den utan det som spelar roll är hur många som sedan hittar fram till annonsen och 
ser den. Koll har även varit med på olika marknader, exempelvis Street på Södermalm för att 
marknadsföra sig. 
 
Koll gör inget speciellt för att uppdatera. Det som ändras och därmed uppdateras på webbsidan 
är om hur många annonser som finns, och vilka som är dyrast och billigast. Det finns även en 
statistisk databas på sidan som uppdateras. Företaget har inte märkt av att kunder inte har tyckt 
att sidan har uppdaterats tillräckligt ofta. Webbsidan hos Webbshoppen uppdateras inte heller 
så mycket, företaget satsar mer på tillfälliga storsäljare och lägger dessa på förstasidan på 
webbplatsen. 
 
En lojal kund för Thorhus är när en kund tänker på att köpa, sälja och byta varor och direkt 
tänker vända sig till Koll istället för en konkurrent. En annan sak som visar att användare blir 
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lojala är när trafiken på webbplatsen kontinuerligt ökar vilket tyder på att både nya och gamla 
besökare använder webbsidan. Ingvarsson anser att en lojal kund är en kund som återkommer 
till webbsidan och har förståelse för att det kan uppkomma vissa problem, exempelvis med 
leveranstider. Dock anser Ingvarsson att det är svårt att ha lojala kunder i e-handelsföretag. För 
att bibehålla kommunikationen med kunder satsar Webbshoppen på tidningsannonser, främst i 
Skåne då de planerar att öppna en butik där. 
 
Koll gör inga speciella analyser på kunders köpbeteenden, det de kan titta på är från vilket av 
de fem medaktörerna kunden kommer ifrån. Koll tittar då om annonseringen de har gjort hos 
aktörerna har gjort effekt. Företaget tittar även på om användare söker efter enbart en annons, 
exempelvis efter bara en bilannons, eller om de söker flera saker samtidigt, exempel både bil-
och båtannonser. 
 
Att skapa förtroende för webbplatsen är viktigt enligt Tohrhus. Då Koll vad ett nytt namn var 
det angeläget att få ut namnet på marknaden och skapa medvetenhet hos potentiella kunder. Då 
hade företaget en fördel då de kunde använda sig av sina medaktörer och marknadsföra sin lo-
gotyp där. Webbshoppen satsar starkt på garantier och returer, att dessa skall gå smidigt och 
kostnadsfritt för kunden i deras service. Detta gör företaget för att kunden skall få förtroende 
för dem. Kunden ska inte heller behöva registrera några uppgifter de anser kunna vara känsliga 
att lämna ut på Internet, och kunden kan även ringa in och beställa om de är ovana vid Internet.  
 
Tohrhus menar att Koll inte har någon makt över kunden då företaget inte skulle existera utan 
kunder. Om inte företaget gör det kunden vill finns det många konkurrenter som kunder kan gå 
till istället. Även Ingvarsson anser att kunden har makt över Webbshoppen eftersom om kun-
den klagar över något vill de kompensera så snabbt och mycket som möjligt för att kunden inte 
ska gå till Pricerunner. Då företaget alltid vill ha 100 % nöjda kunder har kunden självklart 
makt. Webbshoppen har inte heller någon makt över kunden, mer än om det kan finnas en pro-
dukt som är svår att få tag på. I detta fall kan företaget prioritera de kunder som är villiga att 
betala i förskott för att få produkten. 
 
Det finns fördelar med att ha kundrelationer online istället för offline, menar Tohrhus, i varje 
fall om företaget kan sköta dem och allt fungerar. Då är det ett snabbt och direkt sätt att sköta 
relationerna då mycket görs på kundens villkor, och det blir även billigare. För att förbättra 
relationerna online är det viktigt att uppdatera sidan och bygga upp med information. Det är 
betydelsefullt att webbsidan är dynamisk så kunden inte tröttnar på den, och den fortsatta dia-
logen med kunden är grundläggande. Det är även viktigt att inte överarbeta hemsidan och kun-
den, det är ofta smala områden produkterna säljs inom på Internet och då är det inte bra att ha 
en massa andra produkter att försöka sälja på kunden när de kommer till webbsidan för att 
köpa något specifikt. Tohrhus menar att det är bättre att ha vassa beställningsformulär och göra 
det lätt för kunden att betala för produkten. Tohrhus anser även att det är därför kunder åter-
vänder till Koll, då det är enkelt att använda deras webbsida. Ingvarsson anser att det finns en 
klar fördel med att ha kundrelationer på Internet och det är att det är lättare att ta kritik då man 
inte ser människan. Det är även lättare att serva flera kunder samtidigt då de inte behöver stå i 
kö som i en vanlig butik. 
 

4.3 Utvärdering av kundrelationer 

Koll har enligt Tohrhus inga specifika rutiner för att följa upp kunders köp. Det företaget tittar 
på är hur länge en annons finns kvar. Normalt ligger en annons ute i 60 dagar och om den har 
försvunnit innan har ett köp gjorts. Företaget gör inte heller några utvärderingar på varken 
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relationerna eller webbsidan. Varför kunder återvänder till Webbshoppen tror Ingvarsson är 
för att de erbjuder snabba leveranser, de har låga priser och kan få tag på produkter inte 
många andra företag får tag på då de har mycket kontakter. För tillfället gör företaget inget 
speciellt för att uppfölja och utvärdera ett köp, men de har planer på att börja skicka ut e-post 
med förfrågningar om vad kunden tycker om sin köpta produkt, för att kunna utvärdera och 
marknadsföra sig med dessa resultat om de är positiva. Istället för att direkt utvärdera relatio-
ner och webbsidan tittar medarbetarna på statistik på hur varor har sålts, hur många klick ban-
ners får och hur många av dessa kunder som handlar. 
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5 Analys 
 detta kapitel kopplas de empiriska studierna till teorivalet för att sedan analyseras. Struk-

turen av kapitlet är indelat efter forskningsfrågorna. 

 

5.1 Kundrelationsskapande 

Enligt Chaffey et al (2003, s 311) kan Internet mest ses som en pull-strategi då konsumenten 
själv kan välja meddelande genom att aktivt söka sig omkring på webbplatser. Därför behöver 
e-handelsföretag ofta använda sig av andra medier för att pusha ut sitt budskap. För att skapa 
medvetenhet på Internet kan man enligt Geissler (2001) använda sig av exempelvis broschy-
rer, brevhuvud, affärskort och skriven tidningsreklam. Geissler menar vidare att även TV- och 
radioreklam är användbart för att skapa medvetenhet till företagets hemsida. 
 
Koll använder sig av annonser i tidningar och på Internetsidor och TV-reklam i sin marknads-
föring vilket Geissler (2001) och Chaffey et al (2003, s 311) rekommenderar. De använder sig 
även av sina samarbetspartners logotyper för att kunderna ska känna igen sig. Webbshoppen 
använder sig mycket av banners via Internet i sin marknadsföring, men har även medverkat 
vid olika mässor. Chaffey et al (2003, s 283) menar, liknade det Geissler säger, att det ofta 
behövs andra medier än bara Internet för att skapa medvetenhet till hemsidor då Internet inte 
når lika många personer som television, radio och tidningar gör. Även om banners är brett 
använt, kan företag inte förmedla så mycket genom dessa (ibid).  
 
Geissler (2001) menar att konsumenterna behöver en vägbeskrivning till de olika affärerna 
och sidorna för att hitta rätt och inte slösa tid. Även Kwan, Fong och Wong (2005) delar 
Geisslers åsikt och menar att företaget ska göra det enkelt för kunden att hitta webbplatsen 
och även göra det enkelt att använda den och leta runt bland olika webbsidor. Både Koll och 
Webbshoppen anser att det är viktigt att optimera sökmetoderna och komma upp i olika sök-
motorer för att kunder lätt ska kunna hitta fram när de söker på Internet. De gör bland annat 
kodningar för att optimera träffresultatet i exempelvis Google och andra sökmotorer. 
 
Geissler (2001) och Chaffey et al (2003, s 240) menar att konsumentinformation är värdefullt 
då det tillför ett bra sätt att profilera konsumenter och att hitta nuvarande och potentiella kun-
der. Chaffey et al menar även att en viktig del i skapandet av relationer är elektronisk kundre-
lationsledning (e-CRM) där företag kan samla information om sina kunder genom att integre-
ra databaser, göra användarnas tillgänglighet till webbsida mer personlig, och se över kundens 
e-postanvändande och arbetsflöde och därmed skapa och bibehålla relationer. Koll har en 
form av frivillig registrering där oftast ofullständig information lämnas. Informationen an-
vänds inte heller i någon databas eller i syfte att segmentera marknadsföringen. Webbshoppen 
är i princip helt registreringsfritt vilket medför att det inte samlas så mycket information om 
kunder förutom namn och adress. Inte heller detta läggs i någon databas för att användas vid 
exempelvis segmentering.  
 
Beställa på Internet ska enligt Geissler (2001) vara lätt, med högst fem steg mellan köpbeslut 
och själva ordern. Enligt Chaffey et al (2003, s 295) är det viktigt med ett flöde i navigationen 
så det blir så lätt som möjligt för användaren att förflytta sig mellan olika sidor på webbplat-
sen. Hos Koll tar det, lite beroende på vilken slags produkt det gäller, ungefär fem till sju steg 
från att kunden börjar samla information om produkten till dess att köpet är klart. Detsamma 
gäller vid köp hos Webbshoppen. 
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5.2 Bevarande av kundrelationer 

Nyckeln till att få kunder intresserade och behålla dem är enligt Geissler (2001) att hålla 
webbsidan uppdaterad, fräsch och dynamisk. Koll gör inget speciellt för att uppdatera. Det 
som ändras, och därmed uppdateras på webbsidan, är hur många annonser som finns och vilka 
som är dyrast och billigast. Det finns även en statistisk databas på sidan som uppdateras. 
Hemsidan hos Webbshoppen uppdateras inte heller så mycket. Företaget satsar mer på tillfäl-
liga storsäljare och lägger dessa på förstasidan på webbplatsen. 
 
Geissler (2001) menar att komplexa hemsidor, långa nedladdningstider, för mycket text samt 
att företaget inte ger ut e-postadresser (eller liknande kontaktinformation) kan hindra interak-
tivitet på Internet. Både Koll och Webbshoppen försöker göra allt så enkelt som möjligt för 
användaren, som exempelvis vid betalning då kunden kan välja kortbetalning direkt eller göra 
köpet och betalningen via telefon om det känns obehagligt att handla på Internet. Webbshop-
pen har även öppen sin kundtjänst dygnet runt, med utlämnande av mobilnummer, msn-och 
icqnummer, och e-post för att kunden alltid ska kunna nå medarbetarna vid behov. 
 
Kotler (1997) skriver att kundrelationsledning kretsar kring marknadsföring och börjar med 
en djup analys av kundbeteende. Bose (2002) menar att kundrelationsledning är en integration 
av teknologi och affärsprocesser som används för att tillfredställa kundens behov under en 
viss interaktion. Lee-Kelley et al (2003) anser att användning av e-CRM strategi i ett e-
handelsföretag möjliggör för företaget att bättre förstå behov och viljor hos kunder och att 
skapa en tvåvägsrelation med ökad kundlojalitet och ökad lönsamhet. Idén att utveckla en 
kundfokuserad strategi är inte att fylla kunderna med företagets mål utan att lyssna på kunden 
och försöka att skapa möjligheter som lönar sig för bägge parterna (Scullin et al, 2004). Det är 
enligt Scullin et al viktigt att erbjuda kunden vad de för närvarande efterfrågar och räkna på 
vad kunden kan efterfråga i senare skede. 
 
Varken Koll eller Webbshoppen gör något speciellt för att integrera teknologin och affärspro-
cesser på det sätt som beskrivs ovan. För att ta reda på vad kunders behov är ser Koll hur 
snabbt kunder söker på produkter som har annonserats om. Webbshoppen använder sig av sin 
annonsering för att se vilka produkter och annonser som är mest eftertraktade. Inget av företa-
gen samlar in information för användning i databaser eller för segmentering. 
 
Gadde och Håkansson (1998, s 55) poängterar vikten av att se på leverantörsförbindelser som 
levande. Också Söderlund (2001) menar att leverantörsförbindelserna kontinuerligt bör un-
derhållas. Söderlund påpekar att det finns ett positivt samband mellan inköpares tillfredsstäl-
lelse och den frekvens med vilken leverantören kommunicerar med inköparen. Det är väldigt 
viktigt för Koll att skapa långvariga relationer till sina kunder eftersom ju fler gånger kunden 
besöker hemsidan, desto fler gånger kan det leda till köp. Webbshoppens mål är att det skall 
vara lättare att handla på Internet än i butik. 
 
Gadde et al (1998, s 55) menar att personliga och mer informella kopplingar måste ta över för 
att skapa trygghet. För att göra kontakten till kunder på webbplatsen mer personlig anser Koll 
att det viktiga är att ha ett genomgående personligt tilltal på webbsidan, exempelvis "Hej, vad 
kul att du kom hit!", när kunden kommer till webbsidan. Koll försöker även ha en tilltalande 
färg på sin sida och logotypen är viktig att tänka på. Kundens personliga sida är också ett sätt 
att personifiera relationen. Webbshoppen försöker skapa trygghet genom att ha så bra service 
som möjligt. Då de inte har så priskänsliga kunder behöver inte priset vara av första prioritet 
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men servicen är väldigt viktig. För att förbättra relationer till kunder har företaget kampanjer 
där de exempelvis samarbetar med lokala företag och kan skicka med presenter från dessa 
företag när de skickar ut sina produkter. Koll satsar också på olika kampanjer. Till exempel en 
kampanj om att kunder ska få lägga in en annons extra för samma pris. 
 
Goda relationer med medförande tillit leder också till större förståelse, och därmed även 
mindre problem, vid förseningar och felleveranser av varor och service. Det kostar mindre att 
reda ut problem med kunder som leverantören känner och om kunden litar på leverantören 
(Gummesson, 2002, s 38). En lojal kund för Koll är när en kund tänker på att köpa, sälja och 
byta varor och direkt tänker vända sig till Koll istället för en konkurrent. En annan sak som 
visar att användare blir lojala är, enligt Tohrhus, när trafiken på webbplatsen kontinuerligt 
ökar, vilket tyder på att både nya och gamla besökare använder webbsidan. Ingvarsson anser 
att en lojal kund är en kund som återkommer till webbsidan och har förståelse för att det kan 
uppkomma vissa problem, exempelvis med leveranstider. Webbshoppen returnerar alltid tra-
siga produkter gratis och har även integrerat sin teknik med Postens teknik för att göra leve-
ranser så smidiga som möjligt, kunden skall kunna hämta levererat paket så snabbt som möj-
ligt. 
 
På samma sätt som säljaren under vissa förutsättningar kan vara den starkare parten, kan även 
köparen vara det (Porter, 2004, s 234). Så är till exempel fallet om kunden köper stora voly-
mer av leverantören och om produkterna är standardiserade eller odifferentierade. Porter me-
nar vidare att om produktens kvalitet är av begränsad betydelse för köparen eller om köparen 
kan välja en annan produkt utan att drabbas av några merkostnader, leder även detta till att 
köparen blir den starkare parten i relationen. I dessa fall kan köparen tvinga ner priserna och 
kräva högre kvalitet samt spela ut konkurrenter mot varandra (Porter, 2004, s 235). 
 
Då Kolls affärsidé är att ha en marknadsplats på Internet där kunder kan köpa och sälja pro-
dukter via annonser, skulle det utan kunder inte finnas ett företag. Därmed har kunden full-
ständig makt över Koll. Även Webbshoppen anser att kunden har makt över dem eftersom om 
kunden klagar över något vill de kompensera så snabbt och så mycket som möjligt för att 
kunden inte ska gå till någon konkurrent. Då företaget alltid vill ha 100 % nöjda kunder har 
kunden självklart stor makt. Webbshoppen har, enligt Ingvarsson, inte någon makt över kun-
den mer än om det kan finnas en produkt som är svår att få tag på. Då kan företaget prioritera 
de kunder som är villiga att betala i förskott. 
 
Enligt Fredholm (2002, s 107) innebär elektronisk handel en risk att den personliga kontakten 
mellan säljare och köpare minskar eftersom mycket av det som tidigare skötts via personliga 
kontakter nu automatiserats och sköts via datorer. Han påpekar dock att det, i och med den 
automatisering av rutiner som sker vid nyttjandet av elektronisk handel, även finns möjlighet 
att istället öka kvaliteten i kontakterna. 
 
Tohrhus menar på samma sätt att det finns fördelar med att ha kundrelationer online istället 
för offline. I varje fall om företaget kan sköta om relationerna och allt fungerar. Då är det ett 
snabbt och direkt sätt att sköta relationerna på, då mycket görs på kundens villkor och är kost-
nadseffektivt. Det är viktigt att inte överarbeta hemsidan och kunden. På Internet är det ofta 
smala områden produkterna säljs inom och då är det inte bra att ha en massa andra produkter 
att försöka sälja på kunden när de kommer till webbsidan för att köpa något specifikt. Tohrhus 
menar att det är bättre att ha vassa beställningsformulär och göra det lätt för kunden att betala 
för produkten. Även Ingvarsson anser att det finns en klar fördel med att ha kundrelationer på 
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Internet och att det är lättare att ta kritik då man inte ser människan. Det är även lättare att 
serva flera kunder samtidigt då de inte behöver stå i kö som i en vanlig butik. 
 
Fredholm (2002, s 107) menar att vid manuella rutiner används till exempel mycket av den tid 
då parterna har kontakt med varandra till att rabbla artikelnummer och leveranstider. När 
elektronisk handel införs minskar behovet av denna typ av kontakter. I och med att mycket av 
det administrativa arbetet automatiseras frigörs tid som kan användas till att kommunicera och 
ha en dialog med kunden om viktigare saker (ibid). Därmed menar Fredholm att mer givande 
kundkontakter kan skapas. Webbshoppen har som tidigare nämnts integrerat sin teknik med 
Postens teknik för att göra leveranser så smidiga som möjligt och frigöra tid för annat. 
 
Enligt Fredholm (2002, s 68) får säljaren en allt viktigare roll när det gäller företagets möjlig-
heter till att bygga upp och bibehålla en god kundrelation. Med detta menar han att om kun-
den inte längre ringer och tar kontakt, måste leverantören ta till andra metoder för att behålla 
kontakten. Detta leder till att det blir viktigt för leverantören att själv aktivt arbeta för att ta 
kontakt med kunderna, för att på så sätt hålla relationen vid liv (ibid). Koll har inga direkta 
relationer till konsumenten mer än de bevakningskontroller företaget gör efter köp för att se 
att kunden faktiskt har fått det de ville ha.  
 

5.3 Utvärdering av kundrelationer 

Parasuraman et al (1988) definierar tjänstekvalitet som resulterande mätning av effektiv tjäns-
televerans, och menar att tjänstekvalitet uppkommer när kunder mottar tjänster som är över-
lägsna till kundens förväntningar. Enligt van Riel et al (2001) varierar kunders förväntningar 
beroende på olika faktorer. Exempelvis kan kunder ha lägre acceptans gällande en långsam 
sökmotor men tolerera långsammare finansiella transaktioner om det leder till ökad säkerhet. 
Upprepad tjänstekvalitet leder till ökad tillfredsställelse och ökad relationskvalitet (Keating et 
al, 2003).  
 
Koll har enligt Tohrhus inte några specifika rutiner för att följa upp kunders köp. Det företa-
get tittar på är hur länge en annons finns kvar. Företaget gör inte heller några utvärderingar på 
vare sig relationerna eller webbsidan. Ingvarsson tror att Webbshoppens kunder återvänder till 
hemsidan för att de erbjuder snabba leveranser, har låga priser och kan få tag på produkter 
som få företag får tag på då de har mycket kontakter. Istället för att utvärdera själv relationer-
na till kunder försöker företaget utvärdera olika statistiska data på försäljning och hur mycket 
av deras annonsering som leder till köp. 
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6 Slutsatser 

etta kapitel tar upp en diskussion kring de resultat vi har fått fram av vår studie, kopplat 

till teori och syfte. Funderingar över förbättringar kommer lämnas och även förslag till 

fortsatt forskning.  

 

 
Då vi bara hade resurser att intervjua två företag kan vi inte dra generella slutsatser. Det visar 
sig dock att teorin och det resultat vi har fått av vår empiriska studie stämmer ganska väl, i 
varje fall gällande de två första forskningsfrågorna. Därför kommer en viss generalisering 
göras då det tyder på att detta skulle kunna appliceras på andra e-handelsföretag också. Syftet 
med denna uppsats var att undersöka hur e-handelsföretag arbetar med sina relationer till kun-
der. Kapitlet är uppdelat efter forskningsfrågorna och leder ner till förslag till fortsatt forsk-
ning. 
 

6.1 Kundrelationsskapande 

Både Koll och Webbshoppen använde sig av reklam i olika media och samarbetspartners för 
att skapa den initiala kundrelationen. Detta anser vi vara väsentligt för ett e-handelsföretag då 
Internet i sig är en svår miljö att nå den kundkrets företaget söker. Konsumenten kan själv 
välja vilka webbplatser den skall besöka vilket komplicerar det hela. Optimering av sökmeto-
der och för att komma högt upp på listorna hos välanvända sökmotorer låg högt i kurs hos de 
undersökta företagen. Detta verkar vara ett viktigt skyltfönster mot konsumenterna då sökmo-
torerna blir allt viktigare för att kunna hitta det kunden söker. Det stora utbudet av företag och 
produkter på Internet medför även det till att sökmetoderna förfinas. 
 
E-CRM verkar, enligt vår undersökning inte användas i någon stor utsträckning. Registrering-
ar av kunder förekom, men användes inte i någon större utsträckning. Användandet av databa-
ser var i princip obefintligt. Här borde det finnas mycket att göra för e-handelsföretagen i ska-
pandet av kundrelationer. Den teori inom området som behandlats i uppsatsen pekar på att en 
större användning av databaser ger bättre kunnande om kundbeteende och kunders behov. 
Detta öppnar även möjlighet för riktad marknadsföring och segmentering av kunder. Inget av 
företagen skickar e-post till kunder, vilket ger en möjlighet att rikta reklam mer direkt till 
kunder. Detta funderade dock Koll på att börja göra. 
 
Det var viktigt för företagen att förstå kunders behov för att kunna skapa en relation. Detta 
gjordes på olika sätt, exempelvis genom att se vad kunder faktiskt köpte hos dem, se vad kon-
kurrenter har som kunder efterfrågar, och genom sin annonsering urskilja vilka produkter som 
var populärast. 
 

6.2 Bevarande av kundrelationer 

För att förbättra och bevara relationer till kunder verkar det enligt vår undersökning som att 
företagen försöker göra det så enkelt som möjligt för kunden att navigera och använda webb-
sidan. God service, enkla och säkra betalningar, samt snabba leveranser är något som genom-
syrar företagen. Då kunden lätt kan köpa sin vara via en annan webbsida kan man förstå att 
dessa egenskaper är oumbärliga för att ett e-handelsföretag skall klara konkurrensen. Layou-
ten på webbplatsen och logotypen är viktiga för att kunder ska känna igen sig. Det är betydel-
sefullt för företagen att göra sidan och kommunikationen till sina kunder personliga, exem-
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pelvis genom hälsningsfraser när kunden först kommer till sidan, eller genom att ha kundser-
vice dygnet runt. Vi insåg genom våra intervjuer att det är viktigt för företagen att skapa lång-
variga relationer och förtroende till företaget, då det finns många konkurrenter på marknaden. 
 
Inget av företagen gjorde mycket för att uppdatera sina webbsidor, mer än att de uppdaterade 
vilka produkter och annonser som visades på webbsidorna. Layout och personliga sidor upp-
dateras inte, vilket vi anser vore vara en bra idé att göra då det blir intressant för kunder att se 
att det händer saker på webbsidan och att den inte är statisk. Därmed tror vi att de återkommer 
för att se vad som händer på sidan. Vi anser även att databasen är något företagen borde satsa 
mer på när de vill få en långvarig relation med kunder, eftersom kommunikationen då kan 
underlättas. 
 

6.3 Utvärdering av kundrelationer 

De undersökta företagen hade inte några specifika rutiner för att följa upp kunders köp och 
utvärdera relationerna. Detta kan bero på att vårt urval av företag kanske inte är representativt, 
och därför dras inga generella slutsatser att e-handelsföretag inte utvärderar relationer. Enligt 
respondenterna användes mest statistik över sålda varor och hur många träffar en viss annons 
hade fått som utvärdering. Eftersom det inte fanns någon användning av databaser förstår vi 
att uppföljningen blir lidande. Det finns en hel del teorier om utvärdering av relationer i kund-
sammanhang. Varför inte dessa är implementerade inom e-handelsföretag är en svår fråga. Vi 
antar att det kan bero på bristen av fysisk kontakt eller kunnande då handel via Internet fortfa-
rande är relativt nytt. En annan orsak kan vara att relationer på Internet är mer transaktionsba-
serade än djupa och långvariga. Det kan när som helst dyka upp en ny och snitsigare webbsida 
som skall provas på. Dock verkar företagen sträva mot att ha långsiktiga relationer. Använ-
dande av databaser är även i utvärderingen något vi tror kan förenkla processen, då databasen 
kan visa vad kunder är intresserade av och en kommunikation kan föras, exempelvis genom e-
post. Genom att utöka kommunikationen med kunder blir det även lättare att utveckla ett ut-
värderingssystem då företagen genom denna öppna kommunikation snabbt får veta om kun-
den är missnöjd. Företagen använder sig visserligen av kundservice, ett av företagen dygnet 
runt, vilket är bra för att kunden alltid kan få tag på dem. Som sagt drar vi inga generella slut-
satser att e-handelsföretag inte utvärderar sina relationer. Däremot kan vi genom vår under-
sökning dra slutsatsen att det är svårt för e-handelsföretag att utvärdera relation utifrån ovan-
stående relation. 
 

6.4 Fortsatt forskning 

Exempel på fortsatt forskning skulle kunna vara att rikta in sig på e-CRM och utröna hur stor 
del av e-handelsföretagen som aktivt använder sig av detta. 
 
Ett annat område är utvärderingsfasen i kundrelationen, då den vid ett senare läge kan ha ut-
vecklats inom e-handeln. Det vore även intressant att se på varför e-handelsföretagen inte an-
vänder databaser mer i sin marknadsföring. 
 
Annan forskning kan vara att se hur företag som inte är rena e-handelsföretag, men börjat för-
säljning via nätet, står sig gentemot rena e-handelsföretag när det gäller kundrelationer över 
nätet. Är det lättare för ett företag som redan träffat den potentiella kunden face-to-face? 
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Intervjuguide 
 
F. F 1 E-handelsföretags kundrelationsskapande 
1. Hur marknadsför ni er för att nå ut till nya och befintliga kunder? 
2. Hur skapar ni medvetenhet om er webbplats? 
3. Hur använder ni Internet för att era kunder ska hitta fram till er  
webbplats? 
– Nyckelord 
– Domännamn 
4. Hur gör ni för att skapa en kommunikation med kunder (ex.genom formulär)? 
5. Hur samlar ni information om era kunder? (frågeformulär, registrering) 
– Vad används denna information till? 
– Används denna information för att segmentera er marknadsföring? 
6. Hur många steg tar det från att samla information om er produkt till dess  
att köpet är klart på er webbsida? 
7. Hur får ni reda på vad era kunders behov är? 
8. CRM- Hur interagerar ni teknologi och affärsprocesser för att  
tillfredsställa era kunders behov? 
9. Hur gör ni för att göra interaktionen med era kunder mer personlig? 
 
F. F 2 E-handelsföretags bevarande av kundrelationer 
10. Är det viktigt för er att skapa långvariga relationer till kunder? 
11. Hur ofta uppdaterar ni sidan och märker ni om kunder reagerar om det inte  
uppdateras tillräckligt ofta? 
12. Hur gör ni för att förbättra era relationer så det lönar sig för bägge  
parter? 
– Genom marknadsföringsaktiviteter? 
– Teknologi? 
13. Hur gör ni för att underhålla kundrelationer? 
14. Vad är en lojal kund för er? 
15. Analyserar ni kunders köp/kundbeteende? 
16. Hur bibehåller ni kommunikation med era kunder? 
17. Hur gör ni för att skapa förtroende till er webbplats? 
18. Anser ni att era kunder kan ha makt över er? 
– I så fall, i vilken situation? 
– Vice versa? Har ni makt över kunder? 
19. Anser ni att det finns någon fördel i att ha kundrelationer on-line i  
jämförelse med off-line? 
 
F. F 3 E-handelsföretags utvärdering av kundrelationer 
20. Hur kan relationer on-line förbättras? 
21. Varför tror ni att kunder återkommer till er? 
22. Hur följer ni upp ett köp? 
23. Tror ni att värdet i relationen ändras från start till fortsatt relation? 
24. Gör ni någon form av utvärdering? 
– Av den tjänst ni erbjuder? 
– Av webbplatsen? 
25. Hur gör ni för att utvärdera? 
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– Användarens kontakt med ert företag? 
– Hur bra och snabba är ni på att svara på frågor? 
– Pålitligheten gällande leverans, information och lösningar när det är fel på länkar? 
– Säkerheten med on-linetransaktioner? 
– Er kommunikation och att er tjänst verkligen täcker kunders behov? 




