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Abstract 
 
The purpose of this thesis was to highlight how different aspects of market communication 
are used when micro companies choose to use both Internet and store selling activities 
towards the consumer market. The thesis dealt with off-line and on-line communication 
considerations with focus on advertising, interactions, and relations. In order to achieve this 
purpose a case study was conducted, that revealed that the companies acted according to 
theories. The conclusions drawn from the thesis were that companies tended to rely on 
traditional ways of dealing with advertising and interaction. We could also see that relations 
were created as a result of unconscious behavior and that the Internet activities still were on  
a basic level.       



  

Förord 
 
Denna uppsats är skriven våren 2002 på Luleå tekniska universitet, med avsikt att erhålla för-
djupade kunskaper om hur mikroföretag hanterar kommunikationen med sina kunder på 
konsumentmarknaden. Detta ville vi även belysa från ett Internetperspektiv, då Internet som 
interaktionsverktyg har fått allt större betydelse i dagens informationssamhälle.   
 
Vi vill tacka Rune Broström på Broströms Handelsträdgård och Kristina Karlsson på Karlsson 
och Bodlunds Fiske för att Ni ställde upp på våra intervjuer och tog Er tid att besvara våra 
frågeställningar på ett bra och utförligt sätt. Vi vill också tacka vår handledare Rickard 
Wahlberg för ovärderlig vägledning samt våra familjer för stöd och visad förståelse. 
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1 Inledning 
 
Följande kapitel kommer att behandla bakgrunden till problemområdet. Vidare kommer en 
diskussion föras kring problemet och denna kommer att mynna ut i ett syfte. Detta syfte 
kommer, sist i kapitel ett, att specificeras i forskningsfrågor.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Internet attraherar, enligt Aldridge, Forcht och Pierson (1997), företag då antalet Internet-
användare hela tiden ökar och företag ser möjligheter till skaffa fler kunder och fånga allmän-
hetens intresse med företagets produkt och därmed öka försäljningen. Philsgård och 
Skandevall (2000, s 18) säger att elektronisk handel omfattar all slags handel som sker med 
elektronisk hjälp. Författarna anser att begreppet också innefattar handel med varor och 
tjänster över Internet, vilket kallas webbhandel, Internethandel eller näthandel. Vidare skriver 
de att många företag säljer sina produkter över Internet och att det är världens största 
handelsplats.  
 
Philsgård och Skandevall (2000, s 54) säger att Sveriges första Internetbutiker kom år 1997. 
Vidare skriver författarna att de vanligaste produkterna som handlas över Internet är böcker, 
skivor och datortillbehör medan de mest förekommande tjänsterna är bio- och teaterbiljetter, 
semesterresor, aktier, försäkringar och hushållsräkningar (op cit, s 18). Kotler (2000, s 663) 
säger i linje med detta att de mest populära köpen på Internet är musik, böcker, biljetter samt 
hård- och mjukvara till datorer. 
 
För att tillfredställa kundens behov menar Fletcher (1995, s 30) att företag använder sig av 
marknadsföring, vilket är en samling aktiviteter som är direkt relaterade till kundtillfreds-
ställelse. Detta inkluderar vanligtvis aktiviteter som försäljning, reklam, promotion och 
marknadsundersökningar. Vidare täcker marknadsföring områden inom Public Relations, 
paketering, produktutveckling, prissättning och distribution. Kotler (2000, s 8) är av liknande 
uppfattning och menar att marknadsföring är en process av planering och genomförande av 
företagets promotion, prissättning och distribution för att skapa ett utbyte som tillfredställer 
individer och organisationers mål.  
 
Enligt Jakobsson (1995, s 7) förändras förutsättningarna ständigt för att företag ska lyckas 
med sin marknadsförning eftersom nya tider kräver nya metoder. Detta beror enligt författaren 
bland annat på framväxten av relationsmarknadsföring, vilken innebär ökad fokus på 
relationer. Han anser också att det beror på framväxten av Internet som verktyg. Vidare 
skriver Jakobsson att Internet har skapat en ny konkurrenssituation och förändrat företagens 
arbetssätt gentemot sin marknad. Internetmarknadsförning eller Internetbaserad marknads-
förning definieras av Chaffey, Mayer, Jonston och Ellis-Chadwick (2000, s 6) som 
användandet av Internet och relaterade digitala teknologier för att uppnå marknadsföringsmål 
och stödja marknadsförningskonceptet. 
 
På grund av marknadsföringens nya möjligheter genom Internet är det av intresse att 
undersöka förändringar som detta nya medium skapat inom marknadsföringen. Problem-
området för denna uppsats kommer därför att bli marknadsföringens förändring genom de 
möjligheter som Internet öppnat.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Kotler (2000, s 85) menar att marknadsföring i stora drag kan delas upp i två olika delar, 
strategisk och taktisk marknadsföring. Strategisk marknadsföring är, enligt Bayne (1997, s 
84), ett första steg för att uppnå marknadsföringsmål. Författaren säger att kärnverksamheten i 
strategisk marknadsföring ligger i att segmentera marknaden, lokalisera och välja målmarknad 
samt att positionera produkten. Han talar också om taktisk marknadsföring, vilken består av 
handlingar som användas under implementeringen av marknadsföringen. Den taktiska delen i 
marknadsföring består, enligt Kotler (2000, s 85), av service- och produktutveckling, produkt-
framställning, prissättning och distribution. Vidare menar han att det också är en samman-
sättning av försäljningsstyrka, promotion, reklam och andra verktyg för att kommunicera ut 
produktens värde till marknaden.  
 
Jobber (1998, s 13-14) säger att den taktiska delen av marknadsföringen samlar begreppen 
pris, plats, produkt och promotion under ett samlingsbegrepp, marknadsföringsmixen. Vidare 
anser författaren att marknadsföringsmixen är huvudområdet som marknadsförare måste 
förmå att hantera för att tillfredställa kunden och överträffa konkurrenterna. Han menar också 
att beslut angående marknadsföringsmixen bildar större delen av marknadsföringskonceptets 
genomförande. 
 
Denna uppsats kommer att lägga tyngdpunkten på den taktiska delen av marknadsföringen 
och därmed också, som Kotler (2000, s 85) menar, på kommunikationen mellan företag och 
marknad. Motivet till denna begränsning av ämnesområdet gjordes av oss i syfte att se hur 
kommunikation mellan företag och marknad påverkas av Internet som medium.  
  
Traditionell marknadsföring innebär, enligt Wang, Head och Archer (2000), att företag 
kontrollerar kommunikationsmedia och distributionskanaler på konsumentmarknaden. Vidare 
anser Chaffey, Mayer, Jonston och Ellis-Chadwick (2000, s 17) att traditionella media byggs 
på masskommunikation medan Internet är ett medium som ligger på individuell nivå, från 
företag till den enskilde konsumenten. De säger också att traditionella media tenderar att 
endast kunna hantera envägskommunikation medan Internet har egenskaper som möjliggör 
tvåvägskommunikation. Wang et al (2000) är av liknande uppfattning när de skriver att 
Internet stödjer interaktionen mellan företag och konsument medan traditionella media 
begränsar sådan interaktion på grund av sina kommunikationsegenskaper. Jobber (1998, s 92-
94) talar om att den traditionella synen på marknadsföring är att leverantören ska vara den 
aktive parten och ta reda på vad kunden efterfrågar för att sedan kunna tillfredställa dennes 
behov bättre än konkurrenterna. I linje med detta anser Jakobsson (1995, s 21) att den syn på 
traditionell marknadsföring som finns är att dess budskap är relativt allmänt och enkelriktat, 
samt att företaget är den aktive parten som ska övertyga en viss målgrupp. Wang et al (2000) 
förklarar vidare att på det traditionella sättet visar konsumentens köpbeteende dennes 
preferenser, ur vilka företag sedan kan härleda vilka produkter och tjänster som ska erbjudas 
på marknaden. Vidare säger författarna att de produkter och tjänster som kommer ut på 
marknaden baseras på företagets förståelse av konsumentens behov. Chaffey et al (2000, s 17-
18) anser att med traditionella media förväntar sig kunden att företaget ska förse honom med 
produkter eller tjänster som ska tillfredsställa dennes behov. Jobber (1998, s 92-94) skriver att 
en utveckling har skett från detta synsätt mot att kunden försöker övertyga leverantören att 
förse kunden med exakt vad de efterfrågar. Detta kallar Jobber för omvänd marknadsföring.  
 
Kotler (2000 s 550) talar om att allt fler företag rör sig från att kommunicera genom 
traditionella medier som radio, TV och tidningar mot att kommunicera genom nya teknologier 
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som präglas av en dialog med kunden. En dialog uppstår, enligt Jakobsson (1995, s 22), då 
kunden får tillfälle att köpa produkter av eller lämna upplysningar till företaget. Jakobsson 
skriver vidare att detta sker genom att nyttja den dialog som skapas om kunden får tillfälle att 
interagera med företaget eller köpa erbjudna produkter, en sådan kommunikation via Internet 
kallas relationskommunikation (op cit, s 21). Internet skiljer sig, enligt Chaffey et al (2000, s 
17), från traditionella marknadsföringskommunikationer eftersom det möjliggör interaktivitet 
vilken inte varit möjligt tidigare. I linje med det menar Jakobsson (1995, s 23) att Internet 
skapar nya möjligheter för företag att kommunicera med kunder och på så sätt upprätta 
relationer. Wang et al (2000) anser att interaktioner, datainsamling och analysprocesser under-
lättas med Internet som verktyg. Heinen (1996) är inne på samma spår och säger att Internet 
underlättar företags förståelse av kundens behov. Jakobsson (1995, s 23) skriver att kunden, 
med Internet, själv har möjlighet att välja den information som han finner intressant. Kotler 
(2000, s 550) menar att den interaktiva dialogen mellan kunden och företaget innebär att 
företaget inte bara bör ställa sig frågan hur företaget kan nå kunden, men också hur kunden 
kan nå företaget. Enligt Chaffey et al (2000, s XI) ger Internet stora nya möjligheter, vilket 
ökar kundens valmöjligheter med avseende på produkt, tjänst, och pris. Författarna anser 
vidare att de företag som marknadsför produkter på Internet förbättrar sina möjligheter att 
expandera till nya marknader och erbjuda nya tjänster.  
 
Wang et al (2000) säger att det har skett ett paradigmskifte från transaktionsmarknadsföring 
mot relationsmarknadsföring. Enligt Gummesson (1995, s 25) innebär transaktionsmarknads-
föring detsamma som engångsförsäljning. Wang et al (2000) förklarar vidare att transaktions-
marknadsföring lägger vikten på att öka marknadsandelar medan relationsmarknadsföring 
lägger tyngdpunkten på att bygga relationer och behålla kunden. Jobber (1998, s 95) är av 
likartad uppfattning och säger att relationsmarknadsföring handlar om att gå ifrån aktiviteter 
som att attrahera nya kunder till aktiviteter som har att göra med existerande kunder och hur 
dessa kan behållas. Jakobsson (1995, s 21) är av samma mening med sin definition av 
relationsmarknadsföring och menar att det innebär att en relation skapas till kunden. Han 
anser även att en förutsättning för att det ska fungera är att kunden är aktiv. Antingen måste 
kunden eller företaget ta initiativ och skapa kontakt för att någon relation överhuvudtaget ska 
uppstå; detta innebär att det på något sätt måste finnas en dialogmöjlighet med företaget (op 
cit, s 22).  
 
Internet är, enligt Jakobsson (1995, s 22), ett bra verktyg för att skapa kontakt, ge möjlighet 
till dialog och skapa en relation. Jobber (1998, s 402) är av likartad uppfattning då han anser 
att företag kan bygga relationer med kunder genom Internets dialogmöjligheter. Wang et al 
(2000) fortsätter med att Internet är en lämplig miljö för strategier präglat av relations-
marknadsföring och underlättar relationsskapande jämfört med traditionella medel. Vidare 
skriver författarna att företags mål är att gå med vinst och genom att bygga relationer skapas 
ofta ett effektivt sätt att uppnå långsiktig vinst. Författarna säger att då kan massmarknads-
föring vara ett bättre alternativ och det har visat sig att en kombination av massmarknads-
föring och relationsmarknadsföring har varit en effektiv och genomförbar strategi. 
 
Gummesson (1999, s 85) skriver att den fysiska marknadsplatsen håller på att bli ersatt av den 
elektroniska marknadsplatsen. Philsgård och Skandevall (2000, s 128) menar dock att ett 
företag inte behöver välja på att antingen ha en fysisk butik eller använda sig av handel över 
Internet. Ett företag kan, enligt författarna, välja att kombinera dessa två alternativ och 
komplettera sin butik med handel över Internet och på så sätt nå nya marknader. Om företag 
väljer denna kombination menar författarna att näthandeln då bygger på att personalen 
plockar kundens beställda varor i den fysiska butiken. Detta kan, enligt vårt sätt att se, vara en 
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lämplig åtgärd att vidta för så kallade mikroföretag, då dessa på grund av resursbegränsningar 
kan ha svårt att nå ut till marknaden. Därför är det intressant för oss att se om just 
mikroföretag drar nytta av de fördelar Internet kan erbjuda. Enligt rekommendationer 
utfärdade av EU-kommissionen (Sveriges riksdag, no date) definieras mikroföretag som 
företag med mindre än tio anställda.  
 
Det finns enligt Kyambalesa (2000, s 13 ff) många fördelar för företag som använder sig av 
elektronisk handel, däribland tillträde till en större potentiell marknad. Vidare menar 
författaren att regionala och nationella gränser försvinner samt att tidszoner nästan helt 
försvinner när elektronisk handel tillämpas. Internet är också, enligt Kyambalesa, överlägset 
den mest effektiva kommunikationskanalen jämfört med traditionella kommunikationsmedel. 
Detta beror, säger han, på att det är relativt billigt och täcker i stort sett hela världen. Chaffey 
et al (2000, s 9) säger att Internet med fördel kan användas inom alla marknadsförings-
aktiviteter, i synnerhet reklam, i syfte att öka försäljning och minska kostnader. Reklam 
definieras av Jobber (1998, s 24) som någon form av icke-personlig, betald kommunikation av 
idéer eller produkter som förmedlas genom massmedia. Kayambalesa (2000, s 41) menar att 
reklam på ett enkelt sätt kan beskrivas som konsten att fånga mänsklig intelligens tillräckligt 
länge för att tjäna pengar från den. Lindh (1988, s 18) menar att mediernas funktion på 
reklammarknaden är att distribuera och föra fram annonsörernas budskap till den tilltänkta 
målgruppen. 
 
Enligt Pihlsgård (2000, s 122 ff) finns det olika sätt för företag att kommunicera elektroniskt 
med sina kunder på, varav hemsidan är central. Brady, Forrest och Mizersky (1997, s 96) 
säger att en hemsida kan användas för flera syften, däribland att tillhandahålla reklam och 
presentationer till kunder samt att uppmuntra besökare att söka vidare kontakt via telefon eller 
fax. Philsgård och Skandevall (2000, s 122 ff) anser att den enkla hemsidan, som är en 
presentation av företaget och dess produkter, är den vanligaste hemsidan bland företag. 
Ytterligare ett sätt att kommunicera elektroniskt med kunderna är enligt författarna med den 
så kallade interaktiva hemsidan, vilken ger besökaren dialogmöjligheter med företaget i form 
av bland annat informationsöverföring. Brady et al (1997, s 96) säger i enlighet med detta att 
användningen av en avancerad hemsida omfattar interaktion med kunder och potentiella 
kunder. Vidare säger de att interaktion inkluderar allt från svar på frågor till specifika 
produktbeställningar. Philsgård och Skandevall (2000, s 122 ff) menar att dessa två typer av 
hemsidor i huvudsak inriktar sig på att skapa medvetenhet om företaget hos kunden. En tredje 
elektronisk kommunikationsmetod är, enligt Philsgård och Skandevall (2000, s 125-126), 
näthandel som innebär att varan eller tjänsten kan köpas från företagets hemsida över Internet.  
 
Hoffman och Novak (1996) anser att Internet har skapat en ny omgivning där marknads-
föringsaktiviteter, vilka är anpassade för traditionella media, blir föråldrade. Jakobsson (1995, 
s 22) är av liknande åsikt då han säger att Internet som ett nytt marknadsföringsverktyg 
revolutionerar bland annat kommunikationen och relationer med kunder. Hoffman och Novak 
(1996) fortsätter med att detta innebär att dessa marknadsföringsaktiviteter måste om-
konstrueras till former som passar bättre till detta nya medium. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur marknadskommunikation ur olika aspekter 
används när ett mikroföretag väljer att, på konsumentmarknaden, använda både butiks-
försäljning och försäljning över Internet.  
 
1.3.1 Forskningsfrågor 
 

• Hur hanterar mikroföretag sina reklamöverväganden när man har både näthandel och 
butiksförsäljning? 

 
• Hur fungerar interaktionen mellan kund och mikroföretag på Internet och i butik? 

 
• Hur skapas relationer mellan mikroföretag och kund, när företag både har näthandel 

och butiksförsäljning? 
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2 Teori 
 
I följande kapitel kommer teorier inom ämnesområdet att presenteras. Dessa anknyter till 
ställda forskningsfrågor. De valda teorierna behandlar olika alternativ för att kommunicera 
med kund, samt att skapa relation till denne. Till den första forskningsfrågan hör teorier 
angående olika reklamverktyg vid kommunikation med kunden. Till forskningsfråga två 
behandlas teorier angående interaktionsverktyg som används vid kundkommunikation. Till 
den sista forskningsfrågan kopplas teorier rörande konsumentrelationer.  
 
 
2.1 Reklamverktyg vid kommunikation med kund 
 
Då litteratur som rör själva reklamövervägandet för mikroföretag saknas, behandlar teorin de 
reklamverktyg som företag kan överväga att använda vid kommunikation med kunden.   
 
En produkt säljs, enligt Jakobsson (1995, s 35), inte av sig själv. Han skriver att en förut-
sättning för en lyckad försäljning är att företag måste ha en konsekvent och effektiv 
kommunikation med marknaden. På dagens marknad räcker det, enligt Brady, Forest och 
Mizerski (1997, s 24), inte med de klassiska kommunikationsmedlen då kommunikationen 
över Internet inte bara består av en kommunikation, utan av flera. Wang, Head och Archer 
(2000) anser i linje med detta att ny kommunikationsteknologi medför att traditionella 
marknadsföringsverktyg måste omvärderas. Jakobsson (1995, s 25) menar att promotion i 
huvudsak handlar om hur företag kommunicerar med sina målgrupper och att där är reklam 
ett av de viktigaste verktygen. Jobber (1998, s 14) är av liknade uppfattning och menar att 
användandet av detta promotionsverktyg gör målgrupper medvetna om existensen av en viss 
produkt eller tjänst och dess fördelar, både fysiska och ekonomiska. Enligt Jakobsson (1995, s 
25) är promotion och därmed indirekt reklam, en av de mest synliga delarna av marknads-
föringen. Kayambalesa (2000, s 41) säger att en specificerad beskrivning av reklam är en 
sponsrad form av promotionkommunikation som sänds genom massmedia, vilka vanligtvis är 
nyhetstidningar, veckotidningar, Internet, utomhusreklam, TV och radio. Författaren skriver 
vidare att reklam kan användas av både individer och institutioner för att föra fram och stödja 
exempelvis varor, tjänster och idéer. 
 
2.1.1 Reklamöverväganden off-line 
 
Eftersom kostnaderna för massmedial reklam enligt Jobber (1998, s 336) ökar, ökar också 
vikten av att välja rätta media. De mest förekommande medierna vid användning av reklam är 
TV, press, bio, utomhusreklam och radio (ibid). Mathiesen (1995, s XX) menar att Internet 
också är ett medium som hör till de mest förekommande. 
 
TV- reklam 
 
Detta medium kan enligt Jobber (1998, s 337) kombinera färg, rörelse och ljud med syftet att 
demonstrera produkten eller tjänsten, vilket ofta är fallet när ett företag vill skapa en 
varumärkesimage. Lind (1988, s 88) menar att denna typ av visuell reklam har en potential för 
verkligt djup bearbetning. Han säger att reklamfilmspubliken sitter med öppna ögon och låter 
sig påverkas av både bild och ljud som är väsentligt längre än genomsnittliga annons-
kontakter. Jobber (1998, s 337) anser att vid användandet av TV-reklam är det ofta lättare att 
skapa en fördelaktig atmosfär. Dock visas bara reklaminslaget under en kort sekvens, vilket 
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gör att reklamfilmspubliken inte kan referera tillbaka till den när den en gång sänts (ibid). 
Russel och Lane (1996, s 194) anser att TV-reklam, trots dess ökande kostnad, är ett extremt 
kostnadseffektivt media vid behov av att nå mycket stora målgrupper. På grund av TV-
reklamens strikta tidsbegränsningar, menar författarna att det finns en risk att reklam-
budskapet missuppfattas av mottagaren. Rowley (2001) menar att företags webbadresser ofta 
används i tidnings- och TV-reklam i hopp om att kunna erbjuda en möjlighet till direkt 
respons från dessa media. Författaren förklarar vidare att användandet av webbadresser i 
andra medier skapar en länk mellan Internet och traditionella media.  
    
Radioreklam 
 
Då radio är ett reklamverktyg som är begränsat till endast ljud, anser Jobber (1998, s 339) att 
dess användningsområde i huvudsak bör vara reklambudskap med faktainnehåll och att det 
inte bör användas som reklamverktyg för att bygga varumärkesimage. Russel och Lane (1996, 
s 195) menar att radio är ett personligt media som drar fördel av dess många stationer och 
dess förmåga att på ett mycket bra sätt definiera lyssnarsegmenten. Denna definition av radio-
lyssnarna blir, enligt Jobber (1998, s 339), möjlig då lyssnarnas natur ändras under olika tider 
på dagen.  Fletcher (1995, s 276) säger att radioreklam är ett bra alternativ för mindre företag, 
vilka ofta har en begränsad geografisk marknad. Ogilvy (1983, s 113) menar att radio-
reklamens kostnader är relativt låga och att detta måste vägas mot den nackdelen att många 
radiolyssnare uppfattar radion som bakgrundsmedia där lyssnandet är relativt passivt. I linje 
med Ogilvy anser Fletcher (1995, s 276) att radiolyssnande i huvudsak är en sekundäraktivet, 
vilket innebär att den uppmärksamhet som är riktad mot radioreklamen automatiskt blir 
mindre. Det finns även, enligt Russel och Lane (1996, s 195) vissa problem vid fastställandet 
av lyssnarsiffror då de mindre radiostationerna ofta saknar möjlighet att utföra dessa under-
sökningar.  
 
Tidningsreklam 
 
Fletcher (1995, s 27) anser att europeisk press är ett sofistikerat medium vilket når ut till 
majoriteten av alla hushåll i en eller annan form. Vecko- och facktidningar som reklam-
verktyg erbjuder, enligt Russel och Lane (1996, s 196), ett stort antal olika specialiserade 
tidningstitlar samt geografiska och demografiska upplagor i syfte att smalna av målgrupperna. 
Enligt Jobber (1998, s 338) placeras reklamannonser med faktainnehåll med fördel i press, 
eftersom läsaren i sin egen takt bestämmer hur lång tid reklamen ska få. Tidningar har ofta, 
enligt Russel och Lane (1996, s 197), en relativt lång livslängd vilket innebär att det många 
gånger är fler än bara köparen av tidningen som läser den. Dagspressen är enligt Lindh (1988, 
s 89) nästan alltid ett alternativ i de flesta reklamkampanjer för produkter med breda 
målgrupper. Trots pressens fördel i form av effektiv riktning av reklamen, anser Russel och 
Lane (1996, s 197) att reklamannonser måste kombineras i olika tidningar för att nå den 
tilltänkta målgruppen.    
 
Utomhusreklam 
 
Fletcher (1995, s 81) säger att det finns flera olika former av utomhusreklam, där användandet 
av affischer är den vanligast förekommande. Utomhusreklam är enligt Russel och Lane (1996, 
s 197) ett visuellt medium som med fördel kan användas vid introduktionen av produkter och 
företag, dock ligger huvudanvändningsområdet i förstärkning av varumärkesnamn. 
Affischerna kan, enligt Fletcher (1995, s 81), både vara små och stora och variera från lokal 
till nationell täckning. Jobber (1998, s 339) menar att reklamaffischer måste vara enkelt 
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utformade eftersom betraktaren ofta endast hinner kasta en snabb blick på reklamannonsen. 
Användandet av reklamaffischer är ofta ett komplement till TV-reklam och pressreklam-
kampanjer (ibid). Russel och Lane (1996, s 198) anser att utomhusreklam kan nå större delen 
av populationen på en marknad med hög frekvens till ett mycket lågt pris, dock begränsas 
antalet ord i reklamen från sju till tio stycken.   
 
2.1.2 Reklamöverväganden on-line 
 
Chaffey, Mayer, Jonston och Ellis-Chadwick (2000, s 249) skriver vidare att reklam på 
Internet generellt anses vara när någon betalar för att placera en annons på någon annans 
webbsida, med syfte att locka och ”styra in” trafik till annonsörens webbsida.  Aldridge, 
Forcht och Pierson (1997) anser att en unik aspekt med Internetreklam är, till skillnad från 
traditionell reklam, att den inte bara stimulerar en efterfrågan genom produktinformation utan 
den fullföljer också den efterfrågan genom faktiska köp. Internet är dock inte den perfekta 
handelsplatsen, enligt Kyambalesa (2000, s 13 ff), då författaren menar att det finns vissa 
allvarliga brister som måste uppmärksammas. En nackdel som han tar upp är att potentiella 
köpare inte kan undersöka produkten fysiskt innan han eller hon bestämmer sig för att köpa 
varan av företaget. 
 
Nyckeln till ett företags Internetreklam är enligt Aldridge et al (1997) webbsidan, platsen 
kunderna besöker för att lära om företaget och dess produkter, ge feedback och slutligen göra 
affärer. Chaffey et al (2000, s 249) menar att varje webbsida i sig kan ses som en form av 
reklam eftersom sidan kan informera, övertyga och påminna kunder om företaget och dess 
produkter eller tjänster. Aldridge et al (1997) anser att webbsidans innehåll baseras på 
organisationens natur och de uppsatta mål företaget har med sidan. Författarna menar också 
att vissa webbsidor enbart fokuserar på att skapa en efterfrågan hos besökarna med tyngd-
punkt på att informera och underhålla dem, samtidigt som andra större företag utformar sina 
webbsidor för att skapa både efterfrågan och ge möjlighet att genomföra köp. Chaffey et al 
(2000, s 22) förklarar att de företag som väljer att använda sig av Internet som reklamverktyg 
har tre huvudsakliga alternativ, det första handlar om att göra en webbsida och genom denna 
kommunicera viktig information om företagets image och transaktioner. Vidare menar 
författarna att de andra två alternativen, ett företag som använder sig av reklam på Internet 
kan nyttja, är bannerreklam och reklam via e-post.  
 
Banners 
 
Bannerreklam definieras, enligt Chaffey et al (2000, s 23), som ett rektangulärt område på 
dataskärmen som har uppgiften att göra reklam för ett varumärke eller uppmana dator-
användaren att klicka på bannern och besöka den relevanta webbsidan. Pihlsgård (2000, s 19) 
menar att banners med fördel placeras högst upp på webbsidan. Författaren menar även att 
användandet av banners kan vara ett sätt för ett företag, som etablerat sig på Internet, att 
finansiera sin Internetverksamhet genom att låta andra företag annonsera med banners på 
företagets webbsida. Enligt Steinbock (2000 s 198) finns det många olika typer av banners 
och den mest förekommande typen är den animerade bannern där text, bilder och ljud 
kombineras. Det finns även så kallade transaktionsbanners där besökaren kan göra en 
beställning av en vara direkt på bannern, denna typ är ofta förekommande vid produkter som 
med fördel impulsköps (op cit, s 199).      
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E-postreklam 
 
Enligt Brady et al (1997, s 226) är användandet av e-post den mest grundläggande delen av 
Internetmarknadsförning. Bishop (1998, s 125) anser att e-post är ett tvåvägskommunikations-
media, till skillnad från webbsidan som klassas som ett passivt medium. Chaffey et al (2000, s 
274) skriver att e-post är ett annat Internetreklamverktyg som företag kan använda för att 
informera kunder om produkter eller ge dem relevant marknadsinformation. Turban (2001 s 
185) menar att e-postreklam, som i huvudsak består av text, kan kombineras med länkar och 
små ljud- och videoklipp i syfte att fånga mottagarens uppmärksamhet. Författaren anser 
vidare att fördelarna med användandet av e-post som reklamverktyg ligger i dess låga kostnad 
och möjligheten att nå en stor målgrupp. Turban förklarar också att när användandet av 
reklam blir allt vanligare finns risken att mottagarna slutligen endast läser brev där avsändaren 
sedan tidigare är känd. Vidare förklarar Chaffey et al (2000, s 274) att e-post i huvudsak har 
två tillvägagångssätt, antingen finns möjligheten för företag att köpa reklamplats i så kallade 
elektroniska nyhetsbrev eller så skickar företaget ut egna elektroniska reklambrev. Brady et al 
(1997, s 94) menar att e-post ger företag en elektronisk direktkommunikationslänk mellan 
redan etablerade och potentiella kunder.      
 
2.2 Interaktionsverktyg 
 
Gummesson (1995, s 16) menar att då två eller fler parter har kontakt med varandra och utför 
aktiviteter uppstår det en interaktion mellan dem. Då litteratur som rör hur interaktionen 
fungerar mellan kund och mikroföretag saknas, behandlar teorin de interaktionsverktyg som 
företag kan använda vid kommunikation med kunden. 
 
2.2.1 Interaktionsverktyg på Internet  
 
Enligt Jakobsson (1995, s 22) är Internet ett kommunikationsverktyg som erbjuder nya 
möjligheter för företag att skapa relationer med sina kunder. Dessa möjligheter består, enligt 
Brady et al (1997, s 94), bland annat av e-post vilket de anser vara ett av de mest vanligt 
förekommande kommunikationsmedlen på Internet.   
 
E-post 
 
E-mail, elektronisk post eller e-post är, enligt Jakobsson (1995, s 17), ett av det mest använda 
verktyget på Internet. Steinbock (2000, s 141) anser att e-post är en verklig marknadsförnings-
kanal. Mycket få kommunikationsmedia har, enligt Bayne (1997, s 14), den flexibilitet och 
lätthet till respons som e-post har. Jakobsson (1995, s 17) skriver att mottagaren av ett e-post-
meddelande själv väljer när denne vill ta del av sin post genom att titta igenom sin 
elektroniska brevlåda, på en dator någonstans i världen. Företag som använder e-post för att 
svara på kunders frågor kan, enligt Bayne (1997, s 14), ta tid på sig att hitta den efterfrågade 
informationen och skapa en närmare kontakt. Smith och Catalano (1998, s 18) anser däremot 
att det är mycket viktigt att svara kunden så snabbt som möjligt på erhållen e-post för att 
företaget ska uppnå goodwill, företaget bör aldrig ignorera ett e-postmeddelande. Vidare 
menar författarna att all e-post bör besvaras inom 24 timmar (op cit, s 231). E-posten kan, 
enligt Jakobsson (1995, s 17) i princip vara hur stora som helst och innehålla både text, bilder, 
ljud, animeringar och mjukvara. Bayne (1997, s 14) anser att företag, genom användandet av 
e-postlistor, kan skicka ut ett visst brev till ett stort antal personer på listan genom en enkel 
teknik. Mathiesen (1995, s 149) skriver att företag som använder e-post kan nyttja en så kallad 
autobesvarare. En autobesvarare innebär att datorn söker i det mottagna brevet efter vanliga 



 

10  

fraser och returnerar ett redan färdigkomponerat brev till avsändaren, vilket gör att kunden 
tror att denne fått ett personligt svar (ibid). Denna funktion bör dock användas sparsamt enligt 
Smith och Catalano (1998, s 232). Detta menar författarna bero på att funktionen lätt kan 
missbrukas och därmed bli en plåga för den kund som vill ha ett uttömmande svar men som 
får nöja sig med ytlig information.  
 
FAQ (Frequently Asked Questions) 
 
Jakobsson (1995, s 114) skriver att många företag har lagt ut svar på de mest förekommande 
kundfrågorna på sin webbsida, frequently asked questions, med syfte att undvika e-post med 
frågor om triviala saker. Fiore (2001, s 217-218) menar att kunder som väljer att handla över 
Internet förväntar sig att kundservicen ska ha samma snabbhet som resten av transaktionerna 
på Internet, vilket kan uppnås med användandet av FAQ. 
 
Chatt 
 
Enligt Jakobsson (1995, s 18) kallas kommunikation i form av skrift i realtid över Internet för 
chatt. Pihlsgård (2000, s 15) förklarar att när denna kommunikationsform används sitter alla 
deltagare uppkopplade samtidigt, vilket gör att de kan kommentera varandras inlägg direkt på 
chatten. Fiore (2001, s 163) anser att en webbsida med chatt-möjligheter kan få kunder att 
stanna kvar på sidan en betydligt längre tid än om chatt-funktionen saknas. På företagets sida 
kan företagsrepresentanter agera försäljare och diskutera varor och svara på kunders frågor 
genom realtids-chatt (ibid).   
 
Diskussionsgrupper 
 
Mathiesen (1995, s 74) förklarar begreppet diskussionsgrupp som en plats på Internet där 
personer som delar ett visst intresse diskuterar med varandra. I diskussionsgrupper läser 
deltagarna, enligt Pihlsgård (2000, s 16), varandras inlägg och svarar på frågor. Mathiesen 
(1995, s 74) skriver att vissa diskussionsgrupper är e-postbaserade, dit medlemmarna sänder 
och besvarar brev med olika frågor.   
 
2.2.2 Interaktion off-line 
 
Den klassiska dyaden är, enligt Gummesson (1995, s 42), den tvåpartsrelation som uppstår 
mellan säljare och köpare. Författaren anser att med säljare så kan också försäljare menas, 
detta syftar på en individ som sysslar med personlig försäljning (op cit 43). I dessa fall, menar 
Gummesson, uppstår relationen ansikte mot ansikte eller via telefon, brev, fax eller andra 
media. Fletcher (1995, s 270) anser i linje med Gummesson att försäljaren är en företags-
representant som personligen kommunicerar ut produkten via telefon eller mellan fyra ögon 
med kunden. Sådana individuella marknadsrelationer innebär alltså, enligt Gummesson (1995, 
s 42), att en individ interagerar med en annan individ. Interaktiv kommunikation innebär, 
enligt Jakobsson (1995, s 22), tvåvägskommunikation och en möjlighet för företag att skapa 
sig en bild om kundens behov, krav, beteende och åsikter. Gummesson (1995, s 43) säger i 
linje med detta att interaktivitet skapar en vidare syn på personlig försäljning, vilket också är 
bra för kontakten med kunden. 
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Personlig försäljning 
 
Personlig försäljning tillåter till skillnad från reklam, enligt Jobber (1998, s 352), en tvåvägs-
kommunikation och därmed en direkt interaktion med konsumenten. Vidare förklarar han att 
denna interaktion innebär att försäljaren kan skräddarsy sin försäljning efter kundens behov.  
Jobber (1998, s 357) anser vidare att personlig försäljning och dess framgång är korrelerat 
med att säljare och konsument kan ställa frågor sinsemellan, jämföra produkter, ta del av 
varandras perception samt verka i en avspänd miljö. En försäljare ska, enligt McCarthy och 
Perrault (1990, s 395), sälja men också hjälpa kunden att köpa genom att förstå dess behov 
och därigenom presentera för- och nackdelar med produkten. Detta anser författarna skapa 
långsiktiga relationer. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 86) säger att man med 
personlig kontakt kan behandla komplicerade frågor samt följa upp dessa, vidare ges det 
tillfälle att använda visuella hjälpmedel och kroppsspråk. När detta slag av interaktion 
tillämpas är det enligt författarna lättare att ett förtroende skapas mellan kund och säljare, men 
det är kostsamt för kund eller försäljare beroende på vem som får ta sig till den andre. Att det 
är dyrt säger också Dahmström (1996, s 63).   
 
Telefon 
 
Brady et al (1997, s 135) skriver att även telefonen är ett interaktivt medel. Kommunikation 
via telefon karaktäriseras, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 87), av låga 
kostnader och att det går att följa upp frågor. Men kommunikationen präglas också, enligt 
författarna, av att inte kunna ställa alltför komplicerade frågor samt att inte kunna se 
produkten.  
 
Brev och fax 
 
Ytterligare interaktion kan föras via fax och brev enligt Gummesson (1995, s 43). En fax 
sänder, enligt Fletcher (1995, s 20), text- och bildkopior av dokument genom den vanliga 
telefonledningen. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 87) säger att brev har fördelen att 
vara en billig form av interaktion, det möjliggör också att bilder kan användas. Nackdelen 
med att skicka brev är enligt författarna att det tar lång tid, det är svårt att följa upp frågor 
samt att svaren är okontrollerade.  
 
2.3 Konsumentrelationer  
 
Ett företags kunder räknas, enligt Gummesson (1995, s 43), som knappa resurser och därför är 
det viktigt att behålla existerande kundrelationer. Vidare menar författaren att själva an-
skaffandet av kunder bara är ett förstadium i marknadsföringsprocessen, tyngdpunkten ligger 
på att etablera en långsiktig kundrelation. Relationer gör att det blir billigare, lättare och går 
snabbare att betjäna befintliga kunder än att skaffa nya, enligt Jakobsson (1995, s 128).  
 
2.3.1 Konsumentrelationer off-line 
 
Gummesson (1995, s 43) anser att det inte bara är försäljaren som handlägger relationer till 
kunden, utan också andra anställda som har personlig kontakt med kunden. Vidare skriver 
författaren att både säljare och annan personal måste ha förmågan att kunna göra avslut till 
rimliga priser och i rimlig tid. Detta beror enligt Gummesson på att företaget måste gå med 
vinst, vilket innebär att relationen till konsumenten kommer att präglas av egenintresse och 
kommersialism (op cit, s 48). Han menar också att försäljaren måste vara verksam på ett 
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rationellt, viljemässigt och känslomässigt plan för att lyckas. Gummesson anser att på det 
rationella planet byggs en relation kring själva sakfrågan. Vidare säger han att kundens behov 
ska kartläggas och därefter ska försäljaren övertyga kunden om fördelar med företagets 
produkt. Gummesson framhåller att försäljaren på det viljemässiga planet arbetar med att 
komma till avslut med affären. Det känslomässiga planet, anser författaren, vara det plan där 
säljare och kund utvecklar en social relation som slutligen ska leda till att kunden tycker om 
att göra affärer med säljaren. Jakobsson (1995, s 124) säger att kunden genom relationer blir 
nöjd och väljer att kontinuerligt återkomma. 
 
2.3.2 Konsumentrelationer on-line  
 
Wang et al (2000) anser att relationer på konsumentmarknaden inte har behandlats i den 
omfattning de har gjorts på marknaden där företag handlar med varandra. De säger att detta 
beror på att det kan vara svårt att bygga och behålla dessa relationer med konsumenten, då det 
är svårt att särbehandla den individuella kunden. Vidare orsak anser författarna vara att det 
kan krävas stora resurser i form av tid, teknologi och personal. Gummesson (1995, s 46) säger 
i linje med detta att kostnaderna för att upprätthålla nära personrelationer är väldigt stora. 
Författaren anser också att relationsmarknadsföring lägger sin tonvikt på nätverk och 
interaktion, men också på relationer (op cit s 16). Relationer är enligt författaren något som 
uppstår mellan minst två parter och grundläggande är att detta sker mellan kund och 
leverantör, vidare anser han att ett nätverk består i flertalet relationer och är komplexa till sin 
natur (ibid). Wang et al (2000) beskriver en modell som behandlar relationsfaktorer och den 
process som genomgås vid relationsbyggande över Internet mot konsumentmarknaden. 
Vidare talar de om att modellen utgår ifrån att marknadsföringsåtgärder utförs av både 
företaget och konsumenter. Med detta menar författarna att företaget marknadsför sina varor 
och tjänster medan konsumenten analyserar behov, söker information, jämför olika alternativ 
och gör ett val. Detta är i linje med vad Jobber (1998, s 92-94) kallar, tidigare nämnt i 
problemdiskussionen, omvänd marknadsföring.  
 
Tre steg i processen att bygga relationer mot konsumentmarknaden 
 
I ett första steg existerar det, enligt Wang et al (2000), inte någon relation mellan företag och 
konsument. Båda parter brister, menar författarna, i relevant kunskap om varandra och huvud-
sysslan är att samla in information som kan vara orienterad mot både marknadsdeltagare eller 
bransch. Företag kan, enligt författarna, använda databaser och verktyg för att effektivt finna 
produkt- och serviceinformation som kan besvara konsumentens förfrågningar. Databas-
marknadsföring är, enligt Chaffey et al (2000, s 312), ett teknologbaserat verktyg där företag 
lagrar digital information om existerande och potentiella kunders köpbeteende för att kunna 
analysera den och sedan förbättra marknadsföringsåtgärder genom att utforma strategier och 
skapa relationer med kunden. Teknologin tillåter, enligt Fletcher (1995, s 18), ett snabbt 
system som lätt går att uppdatera. Gummesson (1999, s 29) är av likartad uppfattning och 
menar att databaser aktivt används inom marknadsföringen i syfte att behålla långsiktiga 
relationer. Vidare säger han att databaser hjälper företaget att identifiera den individuella 
kundens behov och därmed också målgrupper. Databasmarknadsföring används, enligt Wang 
et al (2000) för att erhålla en effektiv interaktion med konsumenten. Vidare talar de om att 
databasteknologin också kan användas av konsumenten för att få tag i en viss produkt. 
Internet kan nämligen enligt författarna förse konsumenten med detaljerad, personlig och 
tidsenlig information samt marknadsundersökningar och verktyg för analyser. De säger också 
att information från en relationsskapande process eller från en interaktion kan länkas in i 
databaser och när existerande information inte finns tillgänglig startas en informations-
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sökningsprocess, vilket kan resultera i en interaktion. Heinen (1996) anser att nyckeln till 
integrerad marknadskommunikation är utvecklingen och uppbyggnaden av databas med 
konsumentinformation. Wang et al (2000) skriver vidare att konsumenten är initiativtagare till 
ansträngningar som undersökningar av existerande data och marknadsutvärderingar. De 
nämner att marknadsföringsmetoden i detta första steg är databasmarknadsföring och 
insamlingen av data är transaktionsfokuserat vilket innebär att hård data som pris på 
produkten är viktigt för marknadsutvärdering i detta steg. Transaktion definieras av 
Gummesson (1996, s 25) som en engångsföreteelse och det faktum att man gjort en affär 
betyder inte att man ska göra en affär igen. Transaktioner är enligt Gummesson historielösa 
och saknar minne. Vidare talar Wang et al (2000) om att det endast finns en undersökning av 
bakgrundsinformation. Bakgrundsinformationsinteraktion handlar, enligt författarna, om att 
kunden söker bred och ytlig information om exempelvis produkt eller bransch. Konsumenten 
kan sedan välja ett lämpligt företag att interagera med. Vidare säger de att mesta delen av 
bakgrundsinformationsinteraktionen sker före första köpebeslutet. Författarna skriver att 
kommunikationen primärt präglas av att vara enkelriktad och att den sker antingen från 
säljaren till konsument eller från konsument till säljare. Då författarna skriver att den mesta 
informationen går från företaget till konsumenten tenderar konsumenten att agera mer aktivt 
och ta initiativ till relationsbyggnadsprocessen och föra över dess information till företaget, 
speciellt på Internetmarknaden. Denna uppfattning delas av Jakobsson (1995, s 21) som anser 
att kunden ska vara aktiv när relationsmarknadsföring bedrivs. 
 
Det andra steget karaktäriseras, enligt Wang et al (2000), av transaktionsorienterad fullständig 
interaktion. Fullskalig interaktion har, säger författarna, ofta mer tydliga mål och fokuserar på 
en särskild produkt. I dessa fall är informationsutbytet, enligt författarna, detaljerat och 
fokuserat på ett eller flera utvalda företag vilket leder till produktutvärdering. Wang et al 
säger att efter tillfredsställande interaktion kan därför konsumenten byta till ett annat företag 
för att få ytterligare fullständig interaktion. De menar också att kunskap i detta steg primärt 
erhålls från dessa fullständiga interaktioner och erfarenhet blir lika viktigt som hård data vid 
marknadsutvärdering. Författarna skriver att både databasmarknadsföring och interaktions-
marknadsföring används i detta steg av såväl konsument som företag. Med interaktions-
marknadsföring menar författarna någonting som fokuserar på relationen mellan två parter, 
interaktionerna sker ofta i en dyad vilket involverar två parter. 
 
I ett tredje steg, genom fortsatt interaktion, utvecklas relationsnätverk bland konsumenter och 
företag menar Wang et al (2000). De säger att nätverksmarknadsföring lägger tyngdpunkten 
på alla relationer ett företag har och inte enbart på en relation mellan två parter. Författarna 
anser att Internetmiljön gör att konsumenter lättare kan kommunicera med varandra och dela 
kunskap samt erfarenhet, vilket kan underlätta långsiktiga relationer. De förklarar vidare att 
ytterst få nätverksrelationer finns på den traditionella konsumentmarknaden och då de finns 
kan de bestå av att företag har lojala konsumenter. Papadopoulou, Andreou, Kanellis och 
Martakos (2001) anser att tillit och lojalitet är en grundsten för att en relation ska hålla mellan 
två parter. Enligt Wang et al (2000) är tillit en viktig faktor på Internetmarknaden då 
konsumenter kan komma att förse företag med personlig information om dem själva i form av 
kreditkortsnummer och adress, som också kan komma att bli inspelad. Därför är långsiktiga 
relationer, enligt författarna, önskvärda då risken är högre att göra ett köp från ett okänt 
företag på Internet än på den traditionella marknaden. Jobber (1998, s 95) menar att nyckeln 
är att skapa kundlojalitet så att en stabil, ömsesidigt lönsam och långsiktig relation utvecklas. 
Wang et al (2000) säger också att relationsnätverk som upprättas baseras på konsumenter och 
företags erfarenhet och databaser vilka ger uttryck för grundläggande karaktärisering av tillit 
och lojalitet. Författarna förklarar att i steg ett och två utvärderar konsumenten produkten i 
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enskilda branscher efter behov, medan steg tre är orienterat mot marknadsdeltagare där 
konsumenten utvärderar relationer efter dennes totala behov och relationer. De menar att 
erfarenhet från marknaden samt perception blir mer viktig än hårda data och i detta steg 
används databasmarknadsföring, nätverksmarknadsföring och interaktionsmarknadsföring för 
att fullt och hållet förstå marknaden.     
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3 Metod 
 
I detta kapitel kommer en beskrivning av vilka metoder vi använt för att svara på våra 
forskningsfrågor. Vi motiverar och visar varför vi just valt dessa metoder och hur dessa 
användes vid insamlingen av empirisk data. Vi behandlar i detta kapitel forskningsstrategin 
som vi valt att använda och skälen till detta val. Sedan redogör vi för valet av undersöknings-
enheter i form av företag. Vidare beskrivs också vår litteraturstudie, datainsamlingsmetod 
och analysmetod. Slutligen behandlas möjliga problem som kan uppstå vid undersökningen 
vilka kan ge ett missvisande resultat. 
      
 
3.1 Forskningsstrategi 
 
Denscombe (2000, s 9) menar att det inte finns en enda forskningsstrategi som är den rätta, 
däremot finns det vissa strategier som är lämpligare än andra vid vissa frågeställningar. Han 
förklarar vidare att ett det finns ett flertal forskningsstrategier: surveyundersökningar, 
fallstudier, experiment, aktionsforskning och etnografi. Denscombe (2000, s 41) menar att en 
fallstudie innebär att forskaren använder ett fåtal undersökningsenheter att studera dessa i 
detalj. Det finns enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 103) vissa särdrag som skiljer 
fallstudien från andra forskningsstrategier. Författarna förklarar att dessa särdrag är att 
fallstudien betonar aktörsrollen, att det som undersöks redan har inträffat och att denna 
forskningsstrategi har en god förmåga att kommunicera med verkligheten. För att kunna göra 
detaljerade studier valde vi att göra en fallstudie avseende två företag. Anledningen till att 
endast två företag valdes var vår ekonomiska och tidsmässiga begränsning, samt att ytterligare 
en undersökningsenhet riskerade att ge arbetet en alltför stor omfattning.  
 
3.2 Val av företag 
 
Innan fallstudien tog vid på de valda företagen hade vi redan klara kriterier om vad det var för 
typ av företag vi ville undersöka. Detta berodde på att våra forskningsfrågor hade en sådan 
inriktning att de endast kunde besvaras av respondenten om företagen vi undersökte uppfyllde 
våra kriterier. Dessa kriterier bestod bland annat av att företagen i fråga skulle vara 
småskaliga och bedriva både försäljning via Internet och genom butik. Det var vi själva som 
sökte reda på företagen och tog reda på att kriterierna uppfylldes. Urvalet gjordes genom att 
besöka företagens hemsidor och undersöka om det fanns både butiksförsäljning och 
försäljning via Internet och att företagen bedrev verksamhet i liten skala. Det geografiska 
område vi hade möjlighet att välja företag i, till fallstudien, var i stort sett endast Norrbotten 
på grund av vår ekonomiska och tidsmässiga begränsning. På grund av dessa begränsningar 
var utbudet av företag som passade våra urvalskriterier relativt litet. 
  
De företag som vi till slut kom överens om att välja var Karlssons och Bolunds Fiske i 
Pålänge, Kalix och Broströms Handelsträdgården i Pitholm, Piteå. Dessa företag valdes ut 
eftersom de passade bra in i våra urvalskriterier. De båda företagen skiljer sig mycket åt när 
det gäller branschen, Karlssons och Bolunds Fiske säljer och levererar fisk och Broströms 
Handelsträdgård är en blomsterhandel. De båda företagens kunder består till största del av 
kunder som kommer från närliggande städer och kommuner, dessa kunder handlar nästan 
uteslutande i företagens butiker. Kunderna som handlar över Internet är en annan kundgrupp 
som i geografisk utsträckning finns från andra delar av Sverige till Norden och i vissa fall 
övriga Europa. En utförligare presentation av fallstudieföretagen finns i kapitel fyra, under 4.1 
och 4.2. 
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3.3 Litteraturstudie 
 
Innan vi började söka efter litteratur diskuterade vi igenom vilka teorier som skulle kunna 
vara relevanta för vår uppsats. Litteraturen, i form av böcker, är uteslutande lånade på Luleå 
tekniska universitets bibliotek. Vi genomförde en databassökning via biblioteket och sök-
programmen Lucia, Libris och Bibdia. De flesta av böckerna vi fann vara relevanta stod under 
sektionen av hyllor som innehåller marknadsförningslitteratur (Qbl) på biblioteket. Vi gjorde 
även vissa sökningar på artiklar, vilka genomfördes via sökprogrammen Emerald och Ebsco. 
Emerald gav oss mer relevanta träffar eftersom den är mer inriktad mot marknadsförings-
teorier. Vi använde oss på artikelsökprogrammen av funktionen ”Peer review” för att 
begränsa oss till material som anses vara mer trovärdigt. De sökord som använts i de olika 
sökprogrammen är; communication, interaction, two way communication, interactive, dialog, 
interaction model, interact, relationship, relationship marketing, web, www, webben, world 
wide web, internet, net, customer market, price, promotion, product, tactics, strategy, 
strategic, marketing strategy, marketing mix. 
 
3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Dahmström (1996, s 51) skriver att utgångsläget för datainsamlingsmetoder som enkäter, 
observationer och intervjuer är att de data som krävs för dess syfte ofta saknas och ej finns 
tillgängliga sedan tidigare.  
 
Vi har, för att skapa oss en bild om undersökningsenheterna, besökt företagens hemsidor och 
tagit reda på verksamheterna och att de kommunicerar och bedriver försäljning med sina 
kunder över Internet. 
 
Personliga Intervjuer  
 
Personliga intervjuer kan enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 86) användas för 
komplicerade frågor, särskilt om intervjupersonerna har fått frågorna i förväg. Dahmström 
(1996, s 60) menar att en fördel med personliga intervjuer är att mer frågor och frågor med 
mer komplicerade karaktär kan ställas än vid andra datainsamlingsmetoder. Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (1999, s 86) menar också att personliga intervjuer är en kontrollerad form 
av intervju där intervjuaren kan utnyttja kroppsspråket för att åstadkomma finare skiftningar i 
svaren och att frågor som intervjuaren ställer går följa upp.   
 
Eftersom vi behandlar ett relativt komplext ämne innebar det att vi behövde ställa 
komplicerade frågor under intervjuerna. Vi valde därför att använda oss av personliga 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Före intervjuerna ringde vi upp de tilltänkta 
respondenterna för att fråga om de var villiga att besvara våra frågor. Vi informerade dem om 
vårt syfte och påpekade att det var mycket viktigt att just de kunde hjälpa oss att besvara våra 
frågor. När respondenterna visade sig vara intresserade och villiga att svara, bestämde vi en 
preliminär tid och plats där intervjun skulle ske. Tiden och platsen för de två intervjuerna föll 
sig naturligt och lades på respektive företags arbetsplats under arbetstid. 
 
Vid intervjun med Broströms Handelsträdgård kontaktade vi Rune Broström som är ansvarig 
för företaget. Vi hade tidigare på företagets hemsida undersökt vem som skulle passa bäst som 
respondent till vårt syfte och Broström valdes. Intervjun med Rune Broström ägde rum i Piteå 
på Broströms Handelsträdgård den 15 maj 2002 i företagets fikarum.   



 

17  

 
För fallstudien på Karlssons och Bodlunds Fiske i Kalix kontaktade vi Kent Karlsson (Kent 
Karlsson) och han hänvisade oss till Kristina Karlsson (Karlsson) som respondent eftersom 
hon var en mer lämplig respondent då hon utformat och uppdaterar Karlsson och Bodlunds 
Fiskes hemsida. Denna intervju med Karlsson ägde rum den 17 maj 2002 vid Karlssons och 
Bolunds Fiske i Kalix också denna intervju genomfördes i företagets personalrum.  
 
Efter det att intervjuerna hade genomförts sammanställdes resultaten så fort tillfälle gavs, med 
syfte att vi skulle minnas detaljer och hur vi tolkat svaren som respondenterna givit. Vi 
lyssnade på det inspelade bandet från intervjuerna och jämförde våra anteckningar för att 
undvika missförstånd vid sammanställandet. Vid icke uttömmande och tillfredställande svar 
kontaktade vi de undersökta företagen via e-post för att göra en uppföljning och räta ut 
möjliga frågetecken. 
   
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 86) menar att det finns vissa nackdelar vid 
användandet av personliga intervjuer som datainsamlingsmetod. Författarna menar att ett av 
de vanligaste problemen som kan förekomma är intervjuareffekten, vilken kan uppstå genom 
att intervjuare och respondent kan påverka vanandra. Eriksson och Wiedersheim-Paul anser 
också att problem vid ställandet av känsliga frågor kan vara svårt då anonymitet saknas. 
Vidare kan det uppstå problem att lyckas få en intervjutid med den tilltänkta respondenten 
(ibid).   
 
Frågeformulär 
 
Våra intervjuer genomfördes utifrån ett frågeformulär. Detta frågeformulär skickades till 
respondenterna via e-post innan intervjuerna tog vid. Frågeformuläret fungerade som en slags 
minneslista för oss och respondenterna under intervjuerna. De frågor som är ställda i 
frågeformuläret är utformade utifrån de teorier vi anser vara relevanta, detta i syfte att stärka 
slutsatserna. Vi ansträngde oss att formulera frågorna, som vi ställde under intervjuerna, på ett 
klart och enkelt sätt för att undvika missförstånd. Vi strävade även mot att, i frågorna, undvika 
ledande och känsliga frågor samt personliga värderingar. Vidare tänkte vi på att respondenten 
inte var tvungen att minnas tidigare frågor för att kunna svara på en senare fråga. De begrepp 
och uttryck som användes i frågeformuläret utvecklades och förklarades i detalj under 
intervjuerna för att undvika missförstånd.  
 
3.5 Analysmetod 
 
Vi gjorde en systematisk analys av intervjuerna utifrån de frågor som ställts upp. Den 
information som vi vid intervjuerna hade samlat in var till en början svår att överblicka och 
handskas med. För att ta reda på vad den insamlade informationen hade för innebörd arbetade 
vi noggrant och flera gånger igenom materialet för att se om det fanns vissa samband och om 
respondenternas svar var relevanta eller omedvetet passade på andra frågor. 
     
De två olika fallstudierna på Karlsson och Bodlunds Fiske och Broströms Handelsträdgård 
presenteras var för sig i kapitel fyra, empirikapitlet. Resultaten av fallstudierna jämförs sedan 
i kapitel 5, analyskapitlet, tillsammans med teorierna som finns i kapitel 3, teorikapitlet. Detta 
har syftet att göra analysen mer väldisponerad. 
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3.6 Metodproblem 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 38) skriver att operationalisering, hur teoretiska 
föreställningar i form av begrepp och modeller, som överförs till empiriska observationer är 
problematiskt i allt utredningsarbete. Författarna menar att det i detta sammanhang finns två 
centrala begrepp, validitet och reliabilitet.    
 
Validitet  
 
Denscombe (2000, s 283) skriver att begreppet validitet inom forskningsmetoder handlar om 
”i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga 
och träffsäkra”. Validitet definieras på ett liknade sätt av Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(1999, s 38) som mätinstrumentets förmåga att verkligen mäta det som det är avsett att mäta. 
 
Validiteten i våra intervjuer kan ha påverkats negativt av risken att respondenterna vi valde, 
inte skulle vara de ”rätta” personerna att svara på våra frågor. Vi försökte, genom att 
undersöka företagens hemsidor välja rätt personer att intervjua, för att få så korrekta svar som 
möjligt vid intervjuerna. 
 
Den största delen av litteraturen vi har använt oss av för att framställa denna uppsats och 
frågeformulär, har varit publicerade på engelska som vi har valt att översätta. Där begrepp i 
frågeformuläret inte varit möjliga att direkt översätta från engelska till svenska har vi valt att 
använda de engelska begreppen och under intervjuerna grundligt förklara begreppen för 
respondenterna. Exempel på begrepp som vi valde att utveckla och förklara var bland annat 
”on-line”, ”chatt” och ”FAQ”. 
  
I förhoppning om att öka validiteten i vår undersökning skickade vi i förväg ut 
frågeformuläret till respondenterna så att dessa kunde förbereda sig på frågorna. Vi 
förberedde oss och läste på innan intervjuerna genomfördes med tanke på att respondenterna 
möjligen hade funderingar på frågorna och med förhoppning att missförstånd skulle undvikas. 
Vi gav respondenterna våra telefonnummer och e-postadresser för att de skulle kunna 
kontakta oss om de hade frågor.  
 
Reliabilitet 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 103) finns det ytterligare krav att ställa på 
undersökningen för att den ska bli mer korrekt. Författarna förklarar vidare att ett sådant krav 
är reliabilitet, vilket innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. 
Dahmström (1996, s 210) skriver att graden av tillförlitlighet hos en mätning även kan 
uttryckas som mätprocessens reliabilitet.  
 
För att öka reliabiliteten i vår undersökning försökte vi att tänka på ett objektivt sätt och att 
inte blanda in egna attityder och värderingar. Vi försökte också skapa en bra personlig kontakt 
med våra respondenter vid intervjuerna, så att respondenterna förhoppningsvis kände sig 
tryggare och var villig att svara på våra frågor.  
 
För att skapa ett bättre utgångsläge för frågor som, för respondenten, kunde kännas 
komplicerade och känsliga inledde vi intervjuerna med enkla bakgrundsfrågor om företaget 
och om respondenterna. Vi gav respondenterna den tid de behövde för att ge ett så utförligt 
svar som möjligt till våra, i vissa fall, relativt komplicerade frågor  
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Vid intervjuerna fördes, av oss båda, noggranna anteckningar och utöver detta använde vi oss 
av bandspelare för att inte gå miste om relevant information. Dock kan respondenten ha känt 
att en formell atmosfär skapats och uppfatta bandspelaren som besvärande vilket kan ha fått 
något av en negativ inverkan på intervjun.   
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4 Empiri 
 
I det följande kapitlet kommer insamlat material av två fallstudieföretag presenteras. 
Materialet bygger på två personliga intervjuer, varav en utfördes på Broströms 
Handelsträdgård i Piteå och den andra på Karlsson och Bodlunds Fiske i Kalix. Vidare 
bygger materialet på datainsamling från respektive företags hemsida, samt Svenska 
Pelargoner sällskapets hemsida.  
 
Den första personliga intervjun gjordes med Rune Broström som är trädgårdsmästare och 
ansvarig för Broströms Handelsträdgård i Piteå. Broström har varit verksam inom företaget 
sedan 1985. Den andra intervjun gjordes med Kristina Karlsson, yrkesfiskare och 
Internetansvarig på Karlsson och Bodlunds Fiske i Kalix kommun. Karlsson har varit verksam 
inom företaget sedan 1987. 
 
 
4.1 Broströms Handelsträdgård 
 
Broströms Handelsträdgård är belägen i Pitholm, Piteå och grundandes 1985 av Rune 
Broström. Tidigare sysslade företaget med allting inom trädgård för att sprida risken och inte 
lägga alla ägg i samma korg. Men för fyra till fem år sedan nischade Broströms Handels-
trädgård in sig på pelargoner och har nu cirka 500 olika sorter. Detta gjorde företaget för att 
det inte är lönt att konkurrera med ett standardsortiment och därigenom mot de stora företagen 
i Holland, Skåne och Danmark. Dessa har mycket lägre energikostnader samt större 
anläggningar med växthusytor på 10 000 – 20 000 m², Broströms växtyta ligger på 1000 m². 
Pelargonerna säljs i butik och som rotade sticklingar över Internet. Internethandeln sträcker 
sig över hela Skandinavien till något enstaka land i övriga Europa. Trots att Broströms 
Handelsträdgård har nischat sig mot pelargoner består verksamheten inte endast av dessa, då 
risken för att satsa ensidigt på detta är allt för stor. I butiken finner man också snittblommor, 
buskar, träd, krukväxter, sorgbinderier, jord, gödsel, krukor och annat tillbehör. Antalet 
anställda är säsongsbetonat och varierar från två och en halv heltidstjänster under 
vinterhalvåret till sju till åtta stycken i maj till juli.  
 
Broström Handelsträdgårds webbsida är en relativt ny företeelse för företaget och har endast 
funnits sedan april 2002. Trots detta räknar Broström med att webbsidan har haft tre till fyra 
tusen besökare på två månader. Anledningen till att en hemsida med webbhandel skapades var 
att nå en större del av marknaden, då den inte är tillräckligt stor i Norrbotten. Många av 
kunderna är samlare och inte särskilt priskänsliga, därför söker sig även folk från hela 
Skandinavien till Broströms Handelsträdgård.    
 
Försäljningen över Internet beräknas under året 2002 bli mindre än vad den kommer bli i 
butik eftersom webbhandel är ett så pass nytt fenomen för Broströms Handelsträdgård. Därför 
har heller ingen reklam gjorts för hemsidan. Ytterligare en orsak till att försäljningen över 
Internet beräknas bli mindre än i butik är att kunder i lokalområdena väljer att hellre besöka 
butiken istället för att beställa över Internet. Uppdatering av hemsidan kommer att ske 
säsongsbetonat och främst gå ut på att ta bort och tillföra produkter ur sortimentet.  
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4.1.1 Hur hanterar mikroföretaget sina reklamöverväganden när man har både 
näthandel och butiksförsäljning? 
 
Reklamöverväganden off-line - Tidningsreklam 
 
Broströms Handelsträdgård annonserar framförallt lokalt men också i dagstidningar som 
sträcker sig ned till Örnsköldsvik. Vidare finner man Broströms Handelsträdgårds annonser i 
facktidningar som ”Allt om trädgård” och veckotidningar som ”Hemmets veckotidning”. 
Annons finns också med i Svenska Pelargonsällskapets egna tidskrift. Internetadressen finns 
med i annonsen och syftet med denna form av reklam är att företaget ska visa att de finns och 
att de vill framhålla det de är bra på.  
 
Reklamöverväganden off-line – TV-reklam 
 
TV-reklam används inte av företaget då Broström anser att man inte ska gapa efter för mycket 
och därmed brista i kvalitet. Företaget vill inte ha en efterfrågan som överskrider utbudet av 
varor och därmed inte hinna med att ge god service och bra produkter åt sina kunder. 
Broström planerar dock att använda sig av detta media i framtiden, då det har visuella 
egenskaper som kan förmedla ut hur produkterna ser ut.  
 
Reklamöverväganden off-line - Radioreklam  
 
Broströms Handelsträdgård har inte sysslat med radioreklam, då mediet saknar visuell effekt. 
Han anser då att detta inte ger särskilt stor effekt när man handlar med blommor som kunden 
vill titta på.  
 
Reklamöverväganden off-line - Utomhusreklam 
 
Det företaget lägger stort värde på är att ha ordnig och reda runt anläggningen, vilket ska leda 
till att handelsträdgården upplevs som attraktiv för kunden. Vidare nyttjas också trottoar-
pratare, det vill säga skyltar och annonser på gatorna. Tidigare har företaget provat medel som 
sponsring av idrottsverksamhet och digital skyltning i centrala Piteå. Dessa har dock inte haft 
någon god genomslagskraft och gett en relativt dålig effekt. Den utomhusreklam som 
företaget använder sig av är lokal och dess främsta syfte är att locka kunder till butiken.  
 
Reklamöverväganden off-line - Andra metoder 
 
Broströms tror att en stor del av kunderna också blivit rekommenderade handelsträdgården av 
andra nöjda kunder, vidare anordnar de också kurser i hur man sköter en trädgård vilket ger en 
närmare relation till kunden.   
 
Reklamöverväganden on-line 
 
Broströms Handelsträdgård använder sig av reklam på Internet i form av en egen hemsida 
samt att de marknadsför sig genom svenska pelargonsällskapets hemsida med en länk till 
Broströms hemsida. Företagets syfte med reklamen på Internet är i huvudsak att synas, 
informera och påminna kunder om att de existerar. Broström säger vidare att det på företagets 
hemsida finns en banner att ladda ner för den som vill skapa en länk till handelsträdgårdens 
webbsida. E-post är ett verktyg som inte används av företaget för att göra direkta reklam-
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utskick utan för att hålla kontakten med kunden och föra diskussioner och debatter. Råd och 
tips förmedlas också till en stor del genom e-post.  
 
4.1.2 Hur fungerar interaktionen mellan kund och mikroföretag på Internet och i butik? 
 
Interaktion on-line 
 
Internet är för Broströms Handelsträdgård ett tvåvägskommunikationsverktyg där båda parter 
interagerar med varandra. Broström menar att Internet är en ”kontaktlänk” mellan företaget 
och dess kunder. E-post som interaktionsverktyg på Internet är till största delen ett medel för 
företaget att ge tips och råd till kunder och svara på deras frågor. Den e-post som Broström får 
vittjas dagligen och all e-post som sänds till Broströms Handelsträdgård besvaras så fort de 
läses. Företaget använder sig inte av autobesvarare på grund av att de inte ser ett riktigt behov 
till att använda detta och att de menar att en autobesvarare inte kan uppfylla den personliga 
service som Broström menar att kunder efterfrågar. Det är alltid kunden som tar initiativet till 
interaktion med Broströms Handelsträdgård över Internet. Det inkommande antalet e-post-
meddelanden är cirka fem om dagen och de frågor som är mest förekommande rör ämnen som 
skötselråd och utbud på sortiment. Företaget tar dock initiativet till kommunikation över 
Internet med sina konkurrenter för att föra diskussioner eller byta produkter. E-posten 
besvaras efter konsultation med sina kollegor av en och samma person på företaget. Enligt 
Broström är det inte vanligare med missförstånd när e-post används jämfört med andra 
interaktionsmedel.    
 
Det finns ingen chattfunktion, där kund och företag kan interagera med varandra, på 
hemsidan. Detta beror främst på att Internetförsäljning fortfarande är på ett tidigt stadium i 
företaget samt att det fortfarande inte fastställts vad kunden är i behov av.  
 
Diskussionsgrupper finns inte på Broströms hemsida, men förs aktivt på Svenska Pelargon-
sällskapets hemsida. Här deltar också Boströms Handelsträdgård när de känner sig berörda.  
Ofta handlar dessa diskussioner om tips och råd vid samråd med andra personer.  
 
Interaktion off-line 
 
Största delen av Broströms Handelsträdgårds försäljning sker genom butik direkt till kund. 
Det finns dock en liten del av försäljningen som utgörs av partiförsäljning till andra företag. 
Största delen av kunderna kommer från lokala områden men under turistsäsong kommer det 
bussar med folk på lördags- och söndagsutflykter från Skellefteå, Luleå, Boden och Älvsbyn. 
Under högsäsong jobbar fyra till fem anställda i butiken med att serva kunden och under 
lågsäsong arbetar endast en anställd mot kunder. Det finns vissa anställda som har som ansvar 
att interagera och ta hand om kunderna. Fastän att dessa anställda tar hand om och svarar 
korrekt på kundens frågor sker det inte allt för sällan att de vill försäkra sig om att svaret är 
riktigt och vänder sig då med samma fråga till trädgårdsmästaren.  
 
Broström anser att interaktion i butik, ansikte mot ansikte, sker på ett lättare sätt jämfört med 
andra interaktionsverktyg. Av företagets kunder som handlar i butik uppskattar Broström att 
cirka 80 % av dessa är återkommande kunder, vilket resulterar i att en djupare interaktion 
skapas mellan kund och försäljare. Interaktionen i butiken rör många fler områden än bara 
blommor och är på ett mer personligt plan. Ofta återkommer samma frågor, från olika kunder, 
gång på gång och Broström menar att med svaret på tio frågor kan försäljaren serva 90 % av 
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kunderna. Dock menar Broström att interaktionen i butiken är så mycket mer än att bara svara 
på kunders frågor och att engagemang är mycket viktigt.      
 
Näst efter personlig interaktion är telefonen är det mest förekommande interaktionsverktyget i 
företaget. Broström anser att komplicerade frågor kan vara svåra att reda ut då man inte har en 
visuell kontakt med kunden, trots detta går det allra mesta att ordna per telefon. Det finns 
ingen särskild anställd som rår över telefonen utan olika personer i företaget kallas in på sitt 
specialområde beroende på vad samtalet handlar om. 
 
Brev används ytterst sällan som interaktionsverktyg mellan företaget och kunden, det är 
endast vid bekräftelse av order samt vid vissa beställningar av olika slag. Detta sker ofta som 
en engångskommunikation där företaget och kunden inte interagerar med varandra. Dock 
besvaras alltid breven som Broströms Handelsträdgård erhåller. Broström tycker inte att det är 
svårare att förstå innehållet i ett brev än i andra medier.  
 
Telefax används sällan vid interaktion mellan Broströms Handelsträdgård och konsument, 
detta sker bara i de fall kunden behöver ta hjälp av bilder för att företaget ska förstå dess 
behov. Det finns även vissa kunder som beställer blommor genom att använda fax. Dock är 
telefaxen ett mycket vanligt medel då företaget interagerar med andra företag och då skickas 
oftast beställningslistor.  
  
4.1.3 Hur skapas relationer mellan mikroföretag och kund, när företag både har 
butiksförsäljning och Internetförsäljning? 
 
Relationer on-line 
 
Det finns inga särskilt medvetna åtgärder för Broströms Handelsträdgård att skapa relationer 
med kunder över Internet, men de finns vissa omedvetna handlingar som kan vara 
relationsskapande. Dessa handlingar består av att e-post alltid besvaras och att det sker 
personligen. Vidare får kunden ersättning om varor är felaktiga eller om en vara inte finns 
med i lager. Ytterligare åtgärder från företagets sida är att de skickar ut beställningskataloger 
till de som är med i kundregistret från Internet. Broström säger också att kunden ofta kommer 
med positiv feedback vilket han anser vara relationsskapande. Företaget tänker inte på att de 
skapar relationer, detta är mer en positiv bieffekt av att de använder sunt förnuft och beter sig 
som folk. Det är fortfarande, tycker Broström, för tidigt att se om de har kontinuerligt 
återkommande kunder över Internet, men databasen visar att några kunder redan återkommit. 
Vidare säger han att över Internet är det alltid kunden som i ett första steg tar initiativ till 
kontakt och frågar efter relativt ytlig information för att få en slags generell bakgrunds-
information. Det händer att detta sedan följs av ett andra steg där kunden vill ha en mer 
djupare information om exempelvis produkter, men att det fortfarande inte skapats någon 
relation och därför kan kunden ändå byta företag och köpa likartad produkt av någon annan 
istället. Ibland tar det längre tid och först i ett tredje steg, genom fortsatt interaktion mellan 
kund och företag, tar en relation vid men ibland skapas en relation redan vid första kontakten. 
 
Relation off-line 
 
Det finns vissa åtgärder som företaget gör för att locka tillbaks kunder samt att få dem lojala. 
Dessa åtgärder utförs, enligt Broström, för att det är mycket dyrare att skaffa nya kunder än 
att behålla redan existerande. Åtgärderna består av vissa specialerbjudanden samt att företaget 
förändrar utseendet i butiken för att kunden som återkommer ska möta en ny och spännande 
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butik. Vidare köps olika produkter in för att skapa variation i sortimentet. I butik är största 
delen av kundkretsen återkommande. Detta medför att interaktionen blir djupare och att en 
relation inleds. Företagets syfte är i grund och botten kommersiellt och det föreligger ett egen-
intresse, men Broström menar att det finns mycket mer än detta som är av värde. Detta kan 
vara att personalen finner det roande att diskutera med kunden, vilket omedvetet skapar 
relationer. Man måste försöka visa engagemang för att kunden ska känna sig trygg. Genom 
engagemang och visat intresse samt hög kvalitet på varorna skapas en hög lojalitet hos 
kunderna. Kundservice är mycket viktigt för att skapa relationer och lojala kunder. 
Försäljningen kan i vissa fall vara en positiv bieffekt av interaktioner och relationer. Många 
av företagets kunder känner en sådan tillit till företaget att de gärna diskuterar allvarligare 
ämnen som arrangemang till begravningar och den sorg de bär. Det är dock viktigt att inte 
visa en konstlad vänlighet utan att vara sig själv. Broström anser också att relationer skapas 
om personalen är sakkunnig och besitter expertis om produkten, den sociala biten byggs sedan 
kring detta. Kunden ska veta att han pratar med någon som är sakkunnig inom området, utan 
expertis inom området skapas inte tillit, lojalitet eller relationer. Vidare menar Broström att 
det är viktigt att förstå vad kunden efterfrågar för att kunna tillfredställa dess behov, därför 
krävs det att man som försäljare ställer frågor till kunden för att denne ska bli nöjd. Det sparas 
inte data om kundens köpbeteende och det förs heller inte något kundregister över de kunder 
som handlar i butik. Initiativet till relation tas av både kund och försäljare och inte bara av 
kunden, som på Internet. 
 
4.2 Karlsson och Bodlunds Fiske 
 
Karlsson och Bodlunds Fiske är beläget i Pålänge, Kalix och grundandes 1987, dock är 
butiksdelen endast tre år gammal. Företagets affärsidé är att möta dagens marknad på mat och 
fisk. Karlsson anser att man måste bereda fisken innan försäljning och därför sysslar de med 
hel- och halvfabrikat. Detta beror på att hel färsk fisk endast står för 10 % av försäljningen. 
Antalet anställda varierar med säsong, de kan vara allt från sju till fyrtio anställda beroende på 
om det är låg- eller högsäsong. 
 
Webbsidan startades redan 1995 i samband med löjromsfiske. Syftet var att nå ut till en större 
marknad än vad den lokala marknaden kunde erbjuda. Vidare säger Karlsson att de skapade 
en ny kundanpassad portionsförpackning som företaget lade ut för beställning över Internet. 
Denna förpackning går att få i både presentform och för eget bruk. Butiksdelen har nyligen 
lagts upp på hemsidan för att långväga kunder ska få en bild av hur det ser ut på Karlsson och 
Bodlunds Fiske. Karlsson anser att det är viktigt med domännamnet, ska man lyckas bör 
företaget ha ett bra och kort namn. Hon uppskattar att cirka fyra till femtusen kunder besöker 
hemsidan varje månad och denna uppdateras vid behov. Med det menas att om fakta på sidan 
blir oaktuell uppdateras den. 
 
4.2.1 Hur hanterar mikroföretaget sina reklamöverväganden när man har både 
näthandel och butiksförsäljning? 
 
Reklamöverväganden off-line - Tidningsreklam  
 
Karlsson och Bodlunds Fiske gör reklam för sin butik genom att annonsera varje vecka i det 
lokala annonsbladet. I tidningsannonserna förekommer även reklam för Karlssons och 
Bodlunds Fiskes webbadress. Vidare förklarar Karlsson att syftet med reklamannonser i 
tidningar är att visa kunden att de fortfarande idkar sin verksamhet och att påminna kunden 
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om dess varumärke. Tidningsannonserna används för att locka nya kunder till butiken och 
webbsidan men också för att behålla de gamla kunderna.       
 
Reklamöverväganden off-line - TV-reklam 
 
Karlsson och Bodlunds Fiske använder sig inte för tillfället av någon aktuell TV-reklam men 
har tidigare använt TV-reklam till produkten surströmming. Denna reklam sändes på TV 4: s 
lokal-TV i samband med surströmmingspremiären. Huvudsyftet med denna reklam var trycka 
på varumärket och försöka göra detta igenkännbart och att det uppmärksammades av 
kunderna. Karlsson menar att den reklamtid som hon uppfattade som mest attraktiv var de 
reklaminslag som sändes innan de sena nyheterna. Detta motiverade hon med att folk inte 
sitter inne och tittar på TV under dagtid på sommaren, utan kvällssändningar lockar flest 
tittare.  
 
Reklamöverväganden off-line - Radioreklam  
 
Karlsson säger att de har funderat på användning av radio som reklamkanal men efter 
övervägande kommit fram till att målgruppen för surströmming inte finns på de kommersiella 
radiokanalerna. Dock finns målgrupper för andra produkter på dessa kanaler, men ännu har 
ingen reklam genom radio gjorts.    
 
Reklamöverväganden off-line – Utomhusreklam 
 
Karlsson och Bodlunds Fiske använder sällan sig av utomhusreklam eftersom Karlsson anser 
att det inte finns tid för sådan reklam då den är resurskrävande. Dock sponsrar Karlsson och 
Bodlunds Fiske olika ungdomsverksamheter. Dessa består av fotbolls- och bandylag där 
företaget tilldelas reklamplats på tröjor och träningsoveraller.     
 
Reklamöverväganden off-line – Andra metoder 
 
Karlsson tror att en stor del av kunderna också blivit rekommenderade företaget av andra 
nöjda kunder, ryktet sprids från mun till mun. Ytterligare metoder som används vid reklam är 
reklampennor som företaget nyligen beställt.  
 
Reklamövervägande on-line 
 
Karlsson och Bodlunds Fiske marknadsför sig inte via annonser på Internet. Den tilltänkta 
kunden som handlar över Internet finns inte i lokalområdet, då dessa förväntas besöka 
företagets butik. Det finns en genomgående syn om att annonser och platser på portaler är 
bortkastade pengar när det gäller marknadsföring på Internet. Detta beror, enligt Karlsson, på 
att det är dyrt att annonserna på portaler samt att det skapar förvirring när en kund söker efter 
löjrom men hamnar på en portal där företaget finns i ett register, när de egentligen vill till 
hemsidan. Vidare anser Karlsson att annonser ofta skapar irritation hos kunden, detta gäller 
främst då annonserna består av animerade banners. Företaget samlar alla sina kunder de har 
över Internet under ett register. Detta register har genom e-post använts för att skicka ut på-
minnelser till tidigare kunder om att det återigen är löjromssäsong med förfrågningar om de är 
intresserade av att handla igen. Dock finns nu mera ingen tid för sådana åtgärder i form av e-
postreklam till kunder i registret. Karlsson förklarar att företaget överhuvudtaget inte skickar 
ut någon e-post i reklamsyfte till folk som inte finns med i registret. Många företag, däribland 
TV4 och ”Allt om mat”, har från sina hemsidor länkat till Karlsson och Bodlunds Fiskes hem-
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sida. Dessa länkar är för tillfället den enda reklamåtgärden som företaget använder sig av på 
Internet. Karlsson anser för övrigt att informationssökning på Internet ska gå fort och vara 
enkel för kunden, det får inte vara för mycket bilder och text på ett företags hemsida.  
 
4.2.2 Hur fungerar interaktionen mellan kund och mikroföretag på Internet och i butik? 
 
Interaktion on-line 
 
Karlsson anser att Internet, för företaget, är ett medel för tvåvägskommunikation. 
Interaktionen över nätet sker främst från kundens sida i form av ordrar på löjrom. Medan 
bekräftelser på dessa ordrar i första hand sker via telefon, men även genom e-post. E-post-
lådan vittjas av företaget dagligen och många av breven berör frågor som transport och håll-
barhet på produkten. Karlsson säger att företaget besvarar all e-post och att det är Kent 
Karlsson på företaget som svarar på breven efter samråd med övrig personal. De senaste två 
åren har företaget märkt att breven på elektronisk väg ökat, tidigare ställdes samma frågor per 
telefon. Företaget använder sig ej av FAQ på grund av att de är mån om att ge sina kunder 
personlig service samt att informationen på hemsidan rymmer många svar på vanliga frågor.  
En ytterligare förklaring till varför företaget undviker FAQ är att det enligt Karlsson är 
alldeles för tidskrävande och andra aktiviteter prioriteras. Denna sista förklaring är också 
anledningen till varför Karlsson och Bodlunds Fiske inte använder sig av chattfunktion eller 
diskussionsgrupper.   
 
Karlsson menar att det sällan sker missuppfattningar vid interaktion över Internet, dock är ett 
problem att företaget fysiskt inte ser kundens reaktion. Därför är det svårt för Karlsson och 
Bodlunds Fiske att veta hur de ska förhålla sig och på vilket sätt de ska agera, gentemot 
kunden. Vidare anser hon att Internet är ett informationsverktyg som passar kvinnor bra. 
Karlsson menar att mediet har egenskapen att visa kunden både information, färger och bilder. 
Det är, enligt Karlsson, viktigt att företag lägger stor vikt på den estetiska biten av layouten på 
en hemsida för att fånga kundens uppmärksamhet.      
 
Interaktion off-line 
 
Karlsson och Bodlunds Fiske använder sig mycket av personlig försäljning vilket utgör den 
viktigaste interaktionen för organisationen. Karlsson menar att betydelsen för personlig 
försäljning förstärks i hennes företag på grund av att affären är belägen på en så pass liten ort. 
Hon förklarar också att personlig försäljning ger henne en fördel genom att hon rent fysiskt 
kan se kunden och vidare försöka lista ut vilken typ av kund det rör sig om och hur den ska 
agera. Kroppsspråk vid personlig försäljning får till följd att missförstånd lättare kan 
undvikas. De kunder som besöker Karlssons och Bodlunds Fiske återkommer ofta vilket gör 
att interaktionen ofta rör mycket personliga ämnen. Det finns ingen på företaget som enskild 
står för interaktionen med kunderna utan denna syssla växlas runt bland personalen.  
  
Karlsson och Bodlunds Fiske fungerar även som fiskgrossist till livsmedelsföretag. Denna 
försäljning till andra företag sker vanligtvis genom telefonförsäljning. Karlsson säger att 
Karlsson och Bodlunds Fiske för register över företagets grossistkunder och vet ofta bättre än 
kunderna själva vilken produkt och till vilken kvantitet de brukar inhandla. Interaktion med 
privatkunder sker också självklart över telefon med då är det ofta kundens frågor om 
sortiment, recept och öppettider som besvaras. Bekräftelse av ordrar till privatkunder sker 
också över telefon. Karlsson menar att det inte finns någon motsvarighet till grossistregistret 
när det gäller kunder som handlar över disken i butiken. 
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Brev är inte något interaktionsverktyg som brukas av Karlsson och Bodlunds Fiske i samma 
omfattning som telefonen. Den interaktion som sker mellan kund och företag på denna punkt 
är ofta från nöjda kunder som skickar brev för att visa sin uppskattning gentemot företaget. 
Karlsson menar att denna form av respons från nöjda kunder är mycket viktig för henne vilket 
skapar motivation till fortsatt arbetsansträngning. Breven brukar oftast besvaras av Karlsson 
och Bodlunds Fiske via telefon. Karlsson säger vidare att fax inte på något betydande sätt 
används för att kommunicera med kunder.  
 
4.2.3 Hur skapas relationer mellan mikroföretag och kund, när företag både har 
butiksförsäljning och Internetförsäljning? 
 
Relationer på Internet 
 
Karlsson och Bodlunds Fiske prioriterar personlig kontakt med kunderna, detta försöker de 
även göra över Internet. När en kund skickar iväg en beställningsorder med löjrom från 
Karlsson och Bodlunds Fiskes hemsida bekräftar företaget denna order med ett personligt 
telefonsamtal. Karlsson menar att många av kunderna blir glatt överraskade när företaget 
ringer och bekräftar order, då de inte alls väntat sig att de ska bli kontaktade på detta sätt. 
Detta är ett sätt för företaget att skapa mervärde hos kunderna. Karlsson menar att det även 
skapar mer tillit för företaget hos kunden. 
 
Karlsson menar att företaget skickar e-post till sina kunder men är noga att poängtera att det 
är en mycket opersonlig form av kommunikation. Hon förklarar att det över Internet är svårt 
att skapa kundrelationer och att det är svårt att bygga dessa enbart via e-post. Karlsson menar 
också att relationer med kunder är av yttersta vikt för Karlsson och Bodlunds Fiske, eftersom 
en fungerande relation mellan företaget och kunden måste finnas annars säljs inga varor. Det 
är därför Karlsson och Bodlunds Fiske kompletterar interaktionen med sina kunder på Internet 
med telefonkontakt. Eftersom tillit också är en mycket viktig del när det gäller försäljning och 
relationsskapande över Internet skickar Karlsson och Bodlunds Fiske sin löjrom mot faktura 
till sina kunder och låter de betala vid ett senare tillfälle än vid leveransen. En annan 
tillitsskapande åtgärd är att Karlsson och Bodlunds Fiske inte begär att kunderna ska ge ut 
sina personnummer eller organisationsnummer, den enda information som företaget kräver av 
sina kunder är namn och adress. Kreditkortsnummer, organisationsnummer och person-
nummer skapar enbart, enligt Karlsson, hinder i Internethandeln. Hon menar även att det 
skapas en lojal kund när de kan känna sig trygga och inte behöva exponera sin integritet på 
Internet. Karlsson säger att hon har förtroende för kunderna som handlar över Internet och att 
kunderna kommer att betala de beställa varorna eftersom de vill få möjligheten att även nästa 
säsong kunna köpa löjrom.   
 
Karlsson och Bodlunds Fiske samlar alla sina kunder de har interagerat med över Internet i 
olika register. Ett register för kunder som har beställt varor och kunder som ännu inte har köpt 
någonting men har skickat frågor över e-post. Karlsson och Bodlunds Fiske har tidigare år 
använt sig av dessa register för att, innan säsongen för löjrom har börjat, skicka e-post till 
människorna som är samlade i dessa register med förfrågningar om de även vill handla 
kommande säsong. Karlsson menar att de har många återkommande kunder som handlar över 
Internet och dessa register kan vara en genväg till att skapa relationer.   
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Relationer off-line 
 
Karlsson menar att skapandet av relationen i butik handlar om att, som försäljare, bjuda på sig 
själv. Detta kan många gånger vara krävande då olika kunder måste bemötas på olika sätt. 
Karlsson och Bodlunds Fiske har inga register över kunder som handlar i butiken då de saknar 
verifikat till skillnad från företagen och Internetkunderna som företaget interagerar med. Dock 
menar Karlsson att hon använder minnet som ett slags register över kunderna som handlar i 
butiken.  
 
Karlsson anser att sakkunskap är något mycket viktigt för försäljaren när det gäller att skapa 
tillit hos den. Det handlar om att ge kunden ett trovärdigt intryck. Som försäljare måste man 
alltid vara uppdaterad och känna till de nya varorna och dess specifikationer. Detta ger, hos 
kunden, ett gott intryck av försäljaren och tillit skapas mellan kund och försäljare. Hon säger 
också att socialkompetens förmodligen är det viktigaste när det gäller att skapa relationer med 
kunderna. Trevligt bemötande skapar en återkommande kund. Karlsson och Bodlunds Fiske 
försöker alltid att uppfylla kundens behov. Då kunden inte alltid vet vad den vill ha ställer 
försäljaren frågor till denne för att skapa sig en bild av vad det är kunden kan tänkas 
efterfråga.   
 
För att kunder ska trivas och komma tillbaka händer det att Karlsson står i butiken och tillagar 
de rätter som de säljer för att sprida en god atmosfär. Genom att bjuda kunder bakom disken 
och provsmaka skapas en känsla hos kunden om att känna sig speciell. Detta skapar en lojal 
kund och uppmuntrar denne att prova nya varor. Hon säger vidare att hon alltid gör sitt 
yttersta för att tillfredställa kunden. Det händer att Karlsson, om någon produkt skulle vara 
slut, producerar denna i butiken medan kunden väntar och tittar på.     
 
Karlsson anser att personlig försäljning är ett bra sätt att möta kunden på då hon kan se vilken 
människotyp kunden är och hur de ska agera. Hon anser att det är det personliga mötet med 
människor som gör jobbet stimulerande. Många av Karlsson och Bodlunds Fiskes kunder 
återkommer många gånger och kontakterna i butikerna blir ofta till relationer. Konver-
sationerna blir ofta mycket personliga och Karlsson misstänker att det händer att ensamma 
människor kommer till butiken och köper företagets produkter för syns skull men egentligen 
enbart kommer dit för att få umgås och prata av sig.     
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5 Analys  
 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att jämföras med den utvalda teorin. 
Informationen från fallstudierna kommer att analyseras tillsammans och analysen kommer att 
presenteras efter placering på forskningsfrågor. 
 
 
5.1 Hur hanterar ett mikroföretag sina reklamöverväganden när både 
näthandel och butiksförsäljning används? 
 
5.1.1 Reklamövervägande on-line 
 
På Broströms hemsida finns en banner som överensstämmer med Chaffey, Mayer, Jonston 
och Ellis-Chadwick (2000, s 23) definition av en sådan, denna finns tillgänglig för den som 
vill lägga ut den på sin hemsida.  Broströms Handelsträdgård använder sig av reklam på 
Internet i form av att de marknadsför sig genom Svenska pelargonsällskapets hemsida med en 
länk till Broströms hemsida. Företagen investerar ej i reklam som rör banners på andra 
webbsidor. Dock finns båda företagen på flera andra webbsidor där de har en länk till 
respektive hemsida. Båda företagen anser att deras hemsidor fungerar som reklam på Internet 
vilket även Aldridge, Forcht och Pierson (1997) menar är nyckeln till ett företags 
Internetreklam.    
 
Varken Broströms Handelsträdgård eller Karlsson och Bodlunds Fiske skickar ut direkt 
reklam via e-post till sina kunder, dock skickar Karlsson och Bodlunds Fiske ut e-post till sina 
kunder som tidigare har handlat av dem och påminner dem om att löjromssäsongen börjar och 
att deras varor finns att köpa. Denna användning av e-post är i samma linje med vad Chaffey 
et al (2000, s 274) anser att e-post har för användningsområde.  
 
5.1.2 Reklam överväganden off-line 
 
TV-reklam 
 
Broströms Handelsträdgård använder sig för tillfället inte av TV-reklam, dock finns planer på 
att nyttja detta reklamverktyg. Broström menar att TV-reklam skulle vara bra för företaget 
eftersom den ger en visuell bild av produkten som är av stor vikt vid försäljning av blommor. 
Detta stämmer överens med att TV som media, enligt Jobber (1998, s 337), kan kombinera 
färg, rörelse och ljud med syftet att demonstrera produkten eller tjänsten, vilket ofta är fallet 
när ett företag vill skapa en varumärkesimage. Karlsson och Bodlunds fiske har tidigare 
använt sig av TV-reklam. Huvudsyftet med denna reklam var för företaget att försöka trycka 
på och skapa ett igenkännbart varumärke. Detta syfte med TV-reklam är i linje med det 
Jobber anser att detta reklamverktyg bäst lämpar sig för. 
 
Russel och Lane (1996, s 194) hävdar att TV-reklam är ett kostnadseffektivt media vid behov 
av att nå mycket stora målgrupper. Anledningen till att Broströms Handelsträdgård inte 
använder sig av TV-reklam är att just därför att företaget inte vill ha en efterfrågan som 
överskrider utbudet av varor och därmed inte hinna med att ge god service och bra produkter 
åt sina kunder. 
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Radioreklam 
 
Broströms Handelsträdgård använder sig inte av radioreklam då reklamverktyget saknar 
visuell effekt, vilket inte ger kunden en fullständig upplevelse av de produkter de säljer. 
Kunden vill gärna titta på blommorna innan de köper varan. Radioreklam är begränsat till 
endast ljud och Jobber (1998, s 339) anser att dess användningsområde i huvudsak bör 
användas för reklambudskap med faktainnehåll och inte som ett reklamverktyg för att bygga 
en varumärkesimage, vilket stämmer med Broströms reklamövervägande. Dock menar 
Fletcher (1995, s 276) att radioreklam är ett bra alternativ för mindre företag vilka ofta har en 
begränsad geografisk marknad. Karlsson och Bodlunds Fiske använder inte sig av radio-
reklam eftersom de inte anser att målgrupper för vissa produkter nås genom de kommersiella 
radiokanalerna. Detta trots att Russel och Lane (1996, s 195) anser att radio som reklam-
verktyg har en god förmåga att definiera lyssnarsegment och Jobber (1998, s 339) menar att 
lyssnarnas natur ändras under olika tider på dagen.    
 
Tidningsreklam 
 
Tidningsreklam är Broströms Handelsträdgårds huvudreklamverktyg och används i flera olika 
tidskrifter för att försöka nå rätt målgrupp. De tidningar som företaget använder till sin reklam 
sträcker sig över hela Sverige. Tidningar som reklamverktyg, erbjuder, enligt Russel och Lane 
(1996, s 196), ett sätt att smalna av målgrupperna. Dagspressen är, enligt Lindh (1988, s 89), 
nästan alltid ett alternativ i de flesta reklamkampanjer för produkter med breda målgrupper. 
Trots pressens fördel i form av effektiv riktning av reklamen, anser Russel och Lane (1996, s 
197) att reklamannonser måste kombineras i olika tidningar för att nå den tilltänkta 
målgruppen. Detta stämmer bra överens med Broströms övervägande vad gäller tidnings-
reklam.    
 
Karlsson och Bodlunds Fiskes reklamövervägande är inte överrensstämmande med Russel 
och Lanes teorier då företaget endast gör reklam i lokal press och då når den tilltänkta 
målgruppen, åtminstone för butiken. Företagets webbadress finns med i tidningsreklamen till 
en målgrupp som knappast beställer sina varor över Internet då butiken finns så nära belägen. 
Rowley (2001) menar dock att webbadressens användande i tidningsannonser skapar en länk 
mellan dessa två media och ger möjlighet till direktrespons mellan dessa. Detta kan ses som 
en fördel för Karlsson och Bodlunds Fiske när de använder webbadressen i tidningsannonser.    
 
Utomhusreklam 
 
Broströms Handelsträdgård använder sig av utomhusreklam med syfte att locka kunder till 
butiken. Dock menar Russel och Lane (1996, s 197) att utomhusreklam är media med huvud-
användningsområdet att förstärka varumärkesnamn. Karlsson och Bodlunds Fiske använder 
sin utomhusreklam med syfte att förstärka sitt varumärke. Företagen använder inte utomhus-
reklam i omfattande utsträckning utan som ett slags komplement till andra reklamverktyg, 
vilket Jobber (1998, s 339) anser vara ett av användningsområdena.    
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5.2 Hur fungerar interaktionen mellan kund och mikroföretag på Internet 
och i butik? 
 
5.2.1 Interaktion on-line 
 
Både Broström och Karlsson menar att e-post som företagen använder vid kommunikation 
med sina kunder är ett verktyg som ger en tvåvägskommunikation, vilket även Bishop (1998, 
s 125) anser. Det visar sig att e-post är det mest förekommande interaktionsmediet med 
kunden över Internet hos Broströms Handelsträdgård och Karlsson och Bodlunds Fiske, vilket 
stämmer med det Jakobsson (1995, s 17) säger, att e-post är ett av det mest använda verktygen 
på Internet. Smith och Catalano (1998, s 18) menar att det är viktig för företaget att snabbt 
besvara e-posten. Broströms Handelsträdgård och Karlsson och Bodlunds Fiske anser också 
att det är viktigt med snabb respons och då de dagligen vittjar sina elektroniska postlådor 
svarar de på den post de fått så fort de har läst den. Företagen i fråga använder sig inte av 
autobesvarare eller FAQ då dessa verktyg, enligt Broström och Karlsson, inte uppfyller den 
personlighet och service som företagen vill kunna ge kunden. Autobesvararfunktionen skall 
också användas sparsamt enligt Smith och Catalano (1998, s 232). Författarna menar att det 
inte är bra för företaget om kunden önskar få ett djupare svar på en specifik fråga men ändå 
erhåller ett allmänt och ytligt svar, vilket båda företagen också anser. Fiore (2001, s 163) 
skriver att om ett företag kan erbjuda chattmöjligheter på sin hemsida så kan detta leda till att 
kunder stannar kvar längre. Vidare säger författarna att representanter för företaget då kan 
hjälpa till att diskutera samt agera försäljare över Internet. Detta används inte av Broströms 
Handelsträdgård eftersom de inte vet om kunden är i behov av en sådan funktion. Karlsson 
och Bodlunds Fiske menar att denna funktion över Internet är alldeles för resurskrävande för 
att kunna användas av företaget.   
 
5.2.2 Interaktion off-line 
 
Personlig försäljning 
 
Broströms Handelsträdgård har vissa anställda vars uppgift bland annat är att interagera med 
kunden medan Karlsson och Bodlunds Fiske växlar sin personal så att de flesta någon gång 
har kundkontakt, båda företagen framhåller dock att det är viktigt att dessa personer är mycket 
engagerade. Dessa fungerar då som de företagsrepresentanter Fletcher (1995, s 270) talar om, 
som personligen kommunicerar med kunden. Vidare säger både Broström och Karlsson att 
interaktion mellan kund och företag underlättas i butik jämfört med att interagera på andra 
sätt. Detta kan knytas samman med de teorier Eriksson och Wiedersheim-Paul (1996, s 86) 
har om att vissa frågor är lättare att behandla vid personliga möten då kroppsspråk kan 
tillämpas. Men även Jakobssons (1995, s 22) teorier om att tvåvägskommunikation skapar en 
bild av kunden samt Jobbers (1998, s 352) teorier om att försäljaren lätt kan se vad kunden 
efterfrågar vid personlig försäljning, kan knytas samman med detta. Då båda företagens 
konsumenter i butik till stor del består av återkommande kunder, uppstår interaktioner på ett 
mer personligt plan mellan kund och försäljare. Detta lägger grunden för Jobbers (1998, s 
357) teorier, att kunden och försäljaren bör interagera under avspända former för att företaget 
ska lyckas med den personliga försäljningen. Då båda företagen geografiskt sett ligger något 
avsides i små samhällen med fast butik blir det kostsamt för kunden att ta sig dit, vilket också  
Dahmström (1996, s 63) säger vara en negativ egenskap personlig försäljning bär på. 
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Telefon 
 
Precis som Brady, Forest och Mizerski (1997, s 135) säger, används telefonen som ett 
interaktivt medel i båda företagen. Broström anser dock att på grund av brist i visuell kontakt 
så är det svårt att reda ut komplicerade frågor, men det mesta går att ordna per telefon. Detta 
överensstämmer med de teorier Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 87) framför om att 
telefonen försvårar interaktionen, bland annat på grund av visuell brist. Trots detta handlar de 
vanligaste förfrågningarna över telefon, enligt Karlsson, om sortimentet och vissa 
matlagningsrecept, vilka kan tyckas kräva just de visuella egenskaperna.   
 
Brev och fax 
 
Varken Broströms Handelsträdgård eller Karlsson och Bodlunds Fiske använder sig av fax 
som interaktionsmedel med kunden i någon större utsträckning. Broström säger att de gånger 
det används är då kunden behöver ta hjälp av bilder för att företaget ska förstå vad de behöver 
och då nyttjas de egenskaper som Fletcher (1995, s 87) säger att faxen har. I varken Karlssons 
eller Broströms fall används brev som interaktionsmedel med kunden i någon större 
omfattning. Dock besvaras alltid erhållna brev på ett eller annat sätt.  
  
5.3 Hur skapas relationer mellan mikroföretag och kund, när företag både 
har butiksförsäljning och Internetförsäljning? 
 
5.3.1 Relationer on-line 
 
Både Broström och Karlsson registrerar de kunder som handlar via Internet i en slags databas. 
Denna visar, precis som Chaffey et al (2000, s 312) säger, kundens köpbeteende, vilket 
företagen kan använda för att se trender och anpassa företaget därefter.  
 
Det första steget i att bygga relationer on-line handlar enligt Wang et al (2000) om att söka 
ytlig information och att det först och främst är kunden som tar initiativ till detta. Broström 
och Karlsson säger att det alltid är kunden som tar initiativet till en relation över Internet och 
är då ofta ute efter relativt ytlig information, därför stämmer det första steget med Wang et al: 
s (2000) teorier. Respondenterna förklarar att så fort de blir kontaktade över Internet av en 
kund kontaktar de denne. Detta är en åtgärd som automatiskt för in både kund och företag i ett 
andra steg i den relationsskapandeprocess som författarna talar om, det finns en möjlighet för 
kunden att fördjupa interaktionen i detta stadium. Det tredje steget i de teorier Wang et al 
(2000) har skrivit, handlar om att kunden valt att fortsätta interagera med företaget och 
därmed att det skapats en relation. Vidare menar Wang et al (2000) att nätverksmarknads-
föring är ytterst ovanligt på den traditionella konsumentmarknaden och då detta finns består 
den av att företag har lojala konsumenter. Detta har dock båda företagen lyckats åstadkomma 
och även om det fortfarande är i ett tidigt skede för Broströms Handelsträdgård att avgöra, ser 
man tendenser till återkommande kunder över Internet. Dock finns det viss skillnad mellan 
teori och empiri, då Broströms Handelsträdgård inte alltid följer denna trestegsprocess. Ibland 
kan en relation skapas redan vid ett första steg och ibland tar det längre tid. 
 
Papadopoulou, Andreou, Kanellis och Martakos (2001) samt Wang et al (2000) säger alla att 
tillit och lojalitet är grunden för att en relation ska hålla. Karlsson och Bodlunds Fiske löser 
detta genom att inte ta kundens personuppgifter, inte använda postförskott samt att själv lita 
på kunden. Broströms Handelsträdgård har också vissa åtgärder för att kunden ska kunna 
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känna tillit till företaget, vilka består i kompensation för felaktiga varor och varor som inte 
finns i lager.  
 
5.3.2 Relationer off-line 
 
Både Karlsson och Bodlunds Fiske och Broströms Handelsträdgård poängterar att sakkunskap 
är något mycket viktigt vid relationsskapande i butiken, vilket även Gummesson (1995, s 48) 
menar är av stor vikt vid relationsskapande på ett rationellt plan. Ännu en del av Gummessons 
teorier tar Karlsson och Broström upp när de menar att försäljare försöker kartlägga kundens 
behov på detta plan. Broström betonar även i linje med Gummesson (1995, s 43) att de i första 
hand prioriterar att behålla existerande kunder då etablerandet av nya kunder och nya 
relationer är resurskrävande. Broström menar att Handelsträdgården bedrivs i kommersiellt 
syfte och att relationen till konsumenten i grund och botten bygger på detta, att försäljaren på 
det viljemässiga planet ska komma till ett avslut. Gummesson (1995, s 48) instämmer till 
detta men Broström och Karlsson menar även att relationer för företagen är så mycket mer för 
dem. Social kompetens är, enligt Karlsson, en viktig egenskap som en försäljare använder vid 
relationsskapande och Broström poängterar i linje med detta att engagemang och visat 
intresse är av största vikt. Båda företagen utför medvetna åtgärder i butiken för att få kunder 
att vara lojala och återkomma. Gummesson (1995, s 48) menar att dessa aktiviteter som de 
båda företagen utför kan klassas under det känslomässiga planet i relationsskapandet med 
kunden. Företagen menar också att återkommande kunderna ofta öppnar sig och relationerna 
blir mycket personliga. Karlsson menar helt i linje med Jakobsson (1995, s 124) att en nöjd 
kund är kontinuerligt återkommande.   
 
5.4 Sammanfattning av analysen 
 
Nedan sammanfattas analysen baserat på forskningsfrågorna i kronologisk ordning.   
 
• Företagens reklamöverväganden domineras fortfarande av traditionella media och då 

främst tidningsreklam. Både Broströms Handelsträdgård och Karlsson och Bodlunds 
Fiske nyttjar Internetreklam, men dock inte till sin fulla potential, vilket i huvudsak beror 
på att det är resurskrävande. 

 
• De interaktionsverktyg som företagen använder över Internet domineras av e-post, medan 

interaktioner off-line främst sker genom personlig försäljning och över telefon. Detta 
beror till stor del på att företagen vill ge kunden personlig service.  

 
• Båda företagens handlingar leder till att de omedvetet följer en slags relationsskapande-

process över Internet, vidare anser företagen att det är viktigt att skapa tillit till kunden on-
line. Off-line bygger företagen både medvetet och omedvetet djupa och personliga 
relationer med kunden och inser den vikt av nära och fungerande relationer. 
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6 Slutsatser och förslag till framtida forskning  
 
I detta kapitel kommer vi besvara vårt syfte och presenteras de slutsatser som vi kan dra av 
våra undersökningar samt ge förslag till framtida forskning. 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att belysa hur marknadskommunikation ur olika aspekter 
används när mikroföretag väljer att, på konsumentmarknaden, använda både butiksförsäljning 
och försäljning över Internet. 
 
Reklamöverväganden för de båda undersökta företagen vad gäller Internetreklam och reklam 
genom traditionella media kan sammanfattas som att företagen fortfarande känner mer tillit 
till traditionell reklam. Detta kan bero på att verksamheten de bedriver över Internet inte är av 
samma omfattning som den lokala försäljningen i butik, vidare finns det få resurser hos 
företagen för att expandera Internetverksamheten och öka betydelsen av reklam på Internet. 
Internetförsäljning är, för de båda företagen, en kompletterande verksamhet till försäljningen i 
butik. Detta kan också vara en anledning till varför Internetreklam inte prioriteras. Vi anser att 
företagen vi valde att undersöka visade viss reservation gentemot reklam på Internet och att 
de pengar som läggs på detta reklamverktyg inte förväntas ha någon större genomslagskraft. 
Det finns en grundläggande syn i företagen att reklam på Internet kommer att falla bort i 
portaler och företagsregister som finns utlagt på Internet, vilket enligt företagen medför att det 
blir svårt att nå kunden med reklamen.  
 
Både Broströms Handelsträdgård och Karlsson och Bodlunds Fiske använder e-post som 
främsta interaktionsverktyg på Internet. Vi anser att företagens val av interaktionsverktyg på 
Internet bland annat beror på dess småskaliga verksamhet. De finns enligt oss inget behov av 
FAQ, chatt eller autobesvarare för företagen i dagsläget då de ändå lyckas föra en tillfred-
ställande interaktion med varje kund via e-post. Detta gör också att de ger en mer personlig 
service, vilket verkar vara ett genomgående tankesätt hos de båda företagen. Karlsson och 
Bodlunds Fiske har, genom att vara verksam på Internet sedan 1995, utvecklat sin interaktion 
mot kunden genom att komplettera e-posten med telefonkontakt. Företaget har här hittat en 
genväg till en ännu mer personlig och tillförlitlig kontakt med kunden även över Internet. Då 
företagens omsättning domineras av butiksförsäljning är den personliga interaktionen av störst 
betydelse. Varken fax eller brev har någon större funktion vid interaktionen med kunden, då 
företaget prioriterar en snabb och personlig respons vid kontakt med kunden.   
 
På grund av den småskaliga verksamhet som Broströms Handelsträdgård och Karlsson och 
Bolunds Fiske bedriver finns det inte mycket resurser till olika medvetna åtgärder rörande 
relationer. Dock sker relationsbyggande till en stor del på ett omedvetet plan, det är en positiv 
bieffekt av att de har en bra social kontakt med kunden i butik. En bidragande orsak till goda 
relationer med kunden kan vara att företagen är belägna på mindre orter där det ter sig mer 
naturligt att stanna upp och prata med kunden om triviala ting. Karlsson och Bodlunds Fiske 
har på grund av att de en längre tid bedrivit verksamhet över Internet lärt sig att lita mer på 
sina kunder och tillämpar fakturering på sina produkter till skillnad från Broströms Handels-
trädgård som ännu inte på samma sätt litar på sina kunder utan sänder sina produkter mot 
postförskott. Detta medför att Karlsson och Bodlunds Fiske enligt oss har en bättre grund för 
att skapa relationer med sina kunder, om kunden känner att företaget de handlar av litar på 
dem. Broströms Handelsträdgård har också enligt oss en fördel vid relationsskapande när de 
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vidtar vissa åtgärder när någon vara saknas i sortimentet eller om kunden mot all förmodan 
skulle få en felaktig vara. Dock är dessa åtgärder företagen vidtar oftast omedvetna när det 
gäller relationsskapande över Internet.       
 
6.2 Förslag till framtida forskning 
 
Under skrivandet av denna uppsats hittade vi fler intressanta frågeställningar som rör detta 
arbete: 
 
• Vilka interaktionsverktyg använder mikroföretag när de interagerar med andra företag till 

skillnad från konsumentmarknaden? 
 
• Hur kommer användningen av e-postreklam och banners utvecklas inom den framtida 

Internetreklamen? 
 
• Hur kan relationsskapande på Internet utvecklas och underlättas på konsumentmarknaden?  
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Bilaga 1 - Frågeformulär 
 
Frågor om företaget 
 
Respondentens namn 
Respondentens titel 
Hur många år har respondenten varit verksam på företaget  
Företagets namn 
Året för företagets grundande 
Företagets affärsidé 
Antal anställda 
Företagets verksamhet 
 
Frågor om företagets webbsida 
 
Vilket är företagets domännamn/webbadress? 
Vilket år upprättades webbsidan? 
Vad var anledningen till upprättandet av webbsidan? 
Mäts antalet besökare på webbsidan? 
Hur stor del av företagets försäljning sker över webbsidan? 
Underhålls webbsidan i form av uppdateringar? 
- Om detta görs, hur ofta? 
- Är det någon i företaget som utför detta eller sköts detta av utomstående? 
 
Företagets reklamöverväganden 
 
Off-line-reklam 
 
Pressreklam 
 
Marknadsför sig företaget genom tidningar? 
Om detta görs, hur ofta? 
Om detta görs, sker det genom dagstidningar? 
Om detta görs, sker det genom veckotidningar? 
Om detta görs, sker det genom facktidningar? 
Om detta görs, finns det andra tidningar som används? 
Om detta görs, marknadsför ni webbsidans eller dess adress i dessa reklamer?  
 
Huvudsyftet med pressreklam? 
Är huvudsyftet med pressreklam att informera kunder om specialarebjudanden? 
Är huvudsyftet med pressreklam att påminna kunder om företaget varumärke? 
Är huvudsyftet med pressreklam att informera kunder om lansering av nya produkter? 
Är huvudsyftet med pressreklam att informera kunder om företagets webbsida? 
Om huvudsyftet är något annat, vad är det? 
 
Om företaget inte använder pressreklam, varför? 
 
 
 



 

  

TV-reklam 
 
Marknadsför sig företaget genom TV-reklam? 
Om detta görs, hur ofta? 
Om detta görs, sker det lokalt, regionalt eller nationellt? 
Om detta görs, marknadsförs webbsidan eller dess adress i dessa reklamer? 
Om detta görs, finns det vissa sändningstider som är särskilt attraktiva? 
 
 
Huvudsyftet med TV-reklam? 
Är huvudsyftet med TV-reklam att informera kunder om specialarebjudanden? 
Är huvudsyftet med TV-reklam att påminna kunder om företaget varumärke? 
Är huvudsyftet med TV-reklam att informera kunder om lansering av nya produkter? 
Är huvudsyftet med TV-reklam att informera kunder om företagets webbsida? 
Om huvudsyftet är något annat, vad är det? 
 
Om företaget inte använder sig av TV-reklam, varför? 
 
Radioreklam 
 
Marknadsför sig företaget genom radioreklam? 
Om detta görs, hur ofta? 
Om detta görs, sker det genom lokal, regional eller nationellt? 
Om detta görs, finns det vissa sändningstider som är särskilt attraktiva? 
Om detta görs, finns det vissa radiostationer som är mer attraktiva? 
Om detta görs, marknadsförs webbsidan eller dess adress i dessa reklamer? 
 
Huvudsyftet med radioreklam? 
Är huvudsyftet med radioreklam att informera kunder om specialarebjudanden? 
Är huvudsyftet med radioreklam att påminna kunder om företaget varumärke? 
Är huvudsyftet med radioreklam att informera kunder om lansering av nya produkter? 
Är huvudsyftet med radioreklam att informera kunder om företagets webbsida? 
Om huvudsyftet är något annat, vad är det? 
 
Om företaget inte använder radioreklam, varför? 
 
Utomhusreklam 
 
Marknadsför sig företaget genom utomhusreklam? 
Om detta görs, hur ofta? 
Om detta görs, vilket/vilka verktyg används? 
Om detta görs, sker det lokal, regional eller nationellt?  
Om detta görs, marknadsförs webbsidan eller dess adress i dessa reklamer? 
 
Huvudsyftet med utomhusreklam? 
Är huvudsyftet med utomhusreklam att informera kunder om specialarebjudanden? 
Är huvudsyftet med utomhusreklam att påminna kunder om företaget varumärke? 
Är huvudsyftet med utomhusreklam att informera kunder om lansering av nya produkter? 
Är huvudsyftet med utomhusreklam att informera kunder om företagets webbsida? 
Om huvudsyftet är något annat, vad är det? 



 

  

 
 
Om företaget inte använder utomhusreklam, varför? 
 
Andra off-line metoder? 
 
Marknadsför sig företaget genom andra metoder än de ovanstående? 
Om detta görs, vilka andra metoder används? 
 
On-line-reklam 
 
Marknadsför sig företaget på Internet?  
 
Om företaget marknadsför sig på Internet, annonserar de på andra företags webbsidor? 
Om detta görs, på vilka webbsidor? 
 
Om företaget marknadsför sig på Internet, annonserar de via banners? 
Om detta görs, hur är bannern utformad? 
 
Om företaget marknadsför sig på Internet, används e-post? 
Om detta görs, används reklam elektroniska reklambrev? 
Om detta görs, sprids reklamen elektroniska nyhetsbrev?  
 
Används andra metoder vid Internetmarknadsföring? 
Om detta görs, vilka är dessa metoder? 
   
 
Huvudsyftet med Internetmarknadsföring? 
Är huvudsyftet med Internetreklam att informera kunder om specialarebjudanden? 
Är huvudsyftet med Internetreklam att påminna kunder om företaget varumärke? 
Är huvudsyftet med Internetreklam att informera kunder om lansering av nya produkter? 
Om huvudsyftet är något annat, vad är det? 
 
Företagets interaktion 
 
Interaktion on-line 
 
E-post 
 
Interagerar företaget med kunden via e-post? 
Om detta görs, besvaras all post? 
Om detta görs, hur ofta vittjas företagets e-postlåda? 
Om detta görs, nyttjas autobesvarare? 
Om detta görs, hur lång är den genomsnittliga tiden innan svar erhålles av företaget? 
Om detta görs, i vilka situationer används e-post? 
Om detta görs, vilka är de mest förekommande frågorna? 
Om detta görs, frågar kunden efter ytlig eller djup information? 
Om detta görs, uppstår det ofta missförstånd? 
Om detta görs, vem i företaget besvarar e-posten?  
 



 

  

Om företaget inte interagerar med kunden via e-post 
Vad är skälet till detta? 
Ska detta införas? 
 
FAQ 
 
Interagerar företaget med kunden via FAQ? 
Om detta görs, i vilka situationer används detta? 
Om detta görs, hur utvecklades dessa frågor? 
Om detta görs, av vem skrevs frågorna? 
Om detta görs, uppdateras frågorna? 
Om detta görs, har det lett till någon arbetsavlastning? 
 
Om företaget inte interagerar med kunden via FAQ 
Vad är skälet till detta? 
Ska detta införas? 
 
Chatt 
 
Interagerar företaget med kunden via chatt? 
Om detta görs, i vilka situationer används detta? 
Om detta görs, vilka är de mest förekommande frågorna? 
Om detta görs, frågar kunden efter ytlig eller djup information? 
Om detta görs, hur ofta chattar företaget med kunden? 
Om detta görs, vem i företaget är det som sköter interaktionen? 
Om detta görs, uppstår det ofta missförstånd? 
 
Om företaget inte interagerar med kunden via chatt 
Vad är skälet till detta? 
Ska detta införas? 
 
Diskussionsgrupper 
 
Interagerar företaget med kunden via diskussionsgrupper? 
Om detta görs, i vilka situationer används detta? 
Om detta görs, vad diskuteras? 
Om detta görs, frågar kunden efter ytlig eller djup information? 
Om detta görs, hur ofta interagerar företaget med kunden? 
Om detta görs, vem i företaget är det som sköter interaktionen? 
Om detta görs, uppstår det ofta missförstånd? 
 
Om företaget inte interagerar med kunden via diskussionsgrupper 
Vad är skälet till detta? 
Ska detta införas? 
 



 

  

Interaktion off-line 
 
Personlig försäljning 
 
Interagerar företaget med kunden via personlig försäljning? 
Om detta görs, hur stor del av försäljningen sker genom butik? 
Om detta görs, hur många anställda jobbar i butiken? 
Om detta görs, är det lättare att interagera jämfört med andra metoder? 
Om detta görs, varifrån kommer kunden lokalt, regionalt eller nationellt? 
Om detta görs, återkommer samma kund ofta? 
Om detta görs, frågar kunden efter ytlig eller djup information? 
Om detta görs, vem är det som sköter interaktionen? 
 
Telefon 
 
Interagerar företaget med kunden via telefon? 
Om detta görs, frågar kunden efter ytlig eller djup information? 
Om detta görs, vilka är de mest vanligt förekommande frågorna? 
Om detta görs, går det att reda ut komplicerade frågor? 
Om detta görs, uppstår det ofta missförstånd? 
Om detta görs, vem är det som sköter interaktionen? 
Om detta görs, hur ofta används denna form av interaktion? 
Om detta, hur används telefonen i företagets kundkontakt? 
 
Brev 
 
Interagerar företaget med kunden via brev? 
Om detta görs, besvaras all post? 
Om detta görs, hur lång är den genomsnittliga tiden innan svar erhålles av företaget? 
Om detta görs, i vilka situationer används brev? 
Om detta görs, vilka är de mest vanligt förekommande frågorna? 
Om detta görs, frågar kunden efter ytlig eller djup information? 
Om detta görs, uppstår det ofta missförstånd? 
Om detta görs, vem i företaget besvarar breven?  
Om detta görs, hur ofta används denna form av interaktion med kunden? 
 
Fax 
 
Interagerar företaget med kunden via fax? 
Om detta görs, besvaras all fax? 
Om detta görs, hur lång är den genomsnittliga tiden innan svar erhålles av företaget? 
Om detta görs, i vilka situationer används fax? 
Om detta görs, vilka är de mest vanligt förekommande frågorna? 
Om detta görs, frågar kunden efter ytlig eller djup information? 
Om detta görs, uppstår det ofta missförstånd? 
Om detta görs, vem i företaget besvarar breven?  
Om detta görs, hur ofta används denna form av interaktion med kunden? 
 
Interagerar företaget med andra medel än ovanstående? 
Om detta görs, vilka? 



 

  

 
Företagets relationer  
 
Relationer on-line 
 
Byggs relationer med konsumenter över Internet? 
Om detta görs, vem i företaget ansvarar för detta? 
Om detta görs, varför byggs relationer? 
Om detta görs, har företaget lojala och återkommande kunder? 
Om detta görs, hur skapas lojalitet? 
Om detta görs, vilka åtgärder gör företaget för att behålla kunden? 
Om detta görs, vad gör företaget för att kunden ska känna tillit? 
Om detta görs, lagras information om kund i databaser? 
Om detta görs, vem tar vanligtvis initiativ till relation?  
 
Om företaget inte bygger relationer till kund 
Vad är skälet till detta? 
 
Relationer off-line 
 
Byggs relationer med konsumenter off-line? 
Om detta görs, har företaget lojala och återkommande kunder? 
Om detta görs, varför byggs relationer? 
Om detta görs, hur skapas lojalitet? 
Om detta görs, lagras information om kunden? 
Om detta görs, vem i företaget ansvarar för detta? 
Om detta görs, spelar social kompetens en stor roll i företaget? 
Om detta görs, spelar sakkunnande en stor roll? 
Om detta görs, tar man reda på kundens behov för att sedan kunna tillfredställa detta? 
Om detta görs, vilka åtgärder gör företaget för att behålla kunden? 
Om detta görs, vem tar initiativ till detta?  
 
Om företaget inte bygger relationer till kund 
Vad är skälet till detta? 
 
 
 
 
 
 
 


