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Abstract 
For today’s companies to stay competitive it’s of great importance that they adopt the new 
Internet-technology. By doing so they gain more knowledge about the customers and can at 
the same time build closer relationships with them. The purpose of this study has been to, 
with the support of information about the customers and appropriate theories on the subject 
investigate how the company’s website can be developed to build closer relationships with the 
end-consumers by creating added value. In order to achieve this purpose a case study and a 
survey has been conducted on Thermotech Scandinavia AB and their customers. 
 
The study has shown that Internet offer great possibilities to strengthen the relationships with 
the end-consumers, something that benefits both the company and the customer. To begin 
with the company should make sure that the customer can find their way to the website. When 
a sufficient amount of traffic to the website has been secured it’s important to continuously 
monitor it in order to estimate its performance. The foremost field of application with Internet 
is the possibility to offer services to the customer. These services must provide added value to 
the customer, otherwise they won’t add anything to the website. It’s also important to make 
sure that the services maintains a good quality; otherwise the company will risk negative 
effects instead of positive. 
 



 

 
   
 
 

Sammanfattning 
För att dagens företag skall kunna vara konkurrenskraftiga så är det av största vikt att de tar 
till sig den nya Internettekniken. På så sätt kan information om kunderna utvinnas samtidigt 
som relationer stärks. Syftet med detta arbete har varit att med stöd av information om 
kunderna samt befintliga teorier utreda hur företagets hemsida kan utvecklas i syfte att bygga 
relationer med slutanvändarna genom att skapa mervärde. För att uppnå detta syfte har en 
fallstudie med tillhörande enkätundersökning gjorts på företaget Thermotech Scandinavia AB.  
 
Arbetet har visat att Internet erbjuder stora möjligheter att stärka relationen med 
slutanvändarna, något som gynnar både företaget och kunden. Först och främst bör företaget 
säkerställa att slutanvändaren hittar till hemsidan. När en god trafiktillströmning till hemsidan 
har säkerställts så är det viktigt att kontinuerligt övervaka den för att kunna bedöma hur den 
presterar. Det främsta användningsområdet med Internet är möjligheten att erbjuda tjänster till 
kunden. Dessa tjänster måste skapa utökat värde för kunden, annars tillför de inget. Det är 
också viktigt att se till att tjänsterna håller en god kvalitet, annars riskerar företaget negativa 
effekter istället för positiva. 
  



 

 
   
 
 

Förord 
Detta arbete behandlar hur ett företag kan skapa värde online för produktens slutanvändare. 
Uppsatsen är skriven på Institutionen för systemteknik på Luleå tekniska universitet. 
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1. Inledning 
I detta kapitel läggs grunden till arbetet. Kapitlet inleds med en beskrivning av arbetets 
bakgrund som sedan övergår till en diskussion kring det aktuella problemområdet. 
Avslutningsvis formuleras det syfte som arbetet ämnar besvara samt de avgränsningar som 
gjorts. 
 

1.1 Bakgrund 
Ytterst få företag som finns representerade i västvärlden kan idag ignorera Internet som en 
kanal för att bedriva marknadsföring. Inte kan de heller enbart nöja sig med att erbjuda 
kunderna en produktkatalog på en hemsida och tro att det ska vara tillräckligt. Ett sådant 
agerande skapar inget utökat värde för det som säljs och gör det svårt att nå lönsamhet 
(Bradshaw & Brash, 2001). Under de senaste 20 åren har området informationsteknologi 
genomgått en kraftig utveckling. Den ökade användningen av och tillgången till Internet i 
västvärlden är en av effekterna av denna utveckling.  
 
Porter (refererad i Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003) säger att nyckelfrågan 
idag inte är om ett företag ska implementera Internettekniken utan hur företaget ska gå till 
väga vid tillämpandet eftersom företagen nu inte längre har något alternativ om de vill 
fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Det är av största vikt att ta till sig den nya teknologin för 
att kunna bygga nya relationer och samtidigt bygga vidare på de etablerade relationerna 
(Newell, 2000). 
 
Enlig Jobber (2001) så är en av de viktigaste nycklarna för långsiktig framgång hos ett 
marknadsorienterat företag att man besitter kunskap om sina kunder. Genom att utföra 
marknadsundersökningar och att ta till sig så mycket relevant information som möjligt i 
samtliga kontakter med kunderna så kan företaget skapa en kunskapsbas. Denna kunskapsbas 
bör dessutom vara dynamisk och uppdateras kontinuerligt för att undvika att informationen 
blir irrelevant i takt med att omvärlden förändras. Att förstå kunden är den hörnsten på vilken 
det moderna marknadsföringskonceptet har byggts (Jobber, 2001).  
 
Ny teknik innebär att en stor mängd information om kunden idag enkelt kan samlas in, 
bearbetas, analyseras och lagras exempelvis via företagets hemsida. Men då gäller det också 
att kunden lyckas i sin interaktion med hemsidan, att hemsidan är utformad på ett sådant sätt 
att kunden verkligen kan använda sig av den påpekar Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-
Chadwick (2003).  
 
För att sedan kunna skapa kunskap och förståelse för kundernas behov måste företaget först 
analysera den information de samlat in. Denna sätts sedan i samband med den produkt eller 
tjänst som företaget erbjuder. Olika produkter och tjänster kännetecknas av olika 
köpbeteenden och köpprocesser. Internet kan användas till att stödja dessa (Kotler, 2001). 
 
Med hjälp av den kunskap ett företag erhåller genom ovanstående process kan sedan ökat 
värde för kunden skapas. Värde för kunden definieras av Jobber (2001) som upplevda fördelar 
minus upplevda uppoffringar med produkten. Upplevda fördelar kan exempelvis bero på 
produkten eller på den service som den sammankopplas med. Upplevda uppoffringar kan vara 
av ekonomisk och psykologisk karaktär och utgörs av de kostnader som kunden får vid ett 
köp av produkten och den upplevda risken för att fatta ett felaktigt beslut vid köpet (Jobber, 
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2001). Genom att skapa ökat värde kan ett företag differentiera sig och uppnå 
konkurrensfördelar gentemot andra företag (Blomqvist, Dahl, Haeger, Storbacka, 1999). 
 
När kunden har köpt en produkt kommer en viktig aspekt in i bilden, nämligen den grad till 
vilken kunden känner sig tillfredsställd. Kundtillfredsställelse beror på hur produkten 
presterar jämfört med kundens förväntningar. Kunden upplever en känsla av tillfredsställelse 
när produkten motsvarar förväntningarna eller överstiger dem. I dagens konkurrenskraftiga 
klimat så räcker det oftast inte med att motsvara förväntningarna utan de bör överstigas för att 
kunden helt säkert skall bli tillfredsställd påpekar dock Jobber (2001).  
 
Tillfredsställda kunder blir ofta också mer lojala kunder och intar en positiv inställning 
gentemot företaget och produkten. Lojala kunder medför ett flertal fördelar för företaget. 
Exempel på dessa är minskad priskänslighet och att de gärna talar gott om företaget inför 
andra, något som kan hjälpa till att generera fler kunder utan ökade kostnader för företaget. 
Genom en utökad kundbas kan företaget uppnå större intäkter. Den största fördelen är dock 
den relation som byggts mellan företaget och kunden (Kotler, 2001). 
 
Kundlojalitet är ett område som ökar i betydelse för företag. Den snabba tekniska 
utvecklingen och Internet har omdirigerat företagens riktning till att innefatta upprätthållandet 
av e-lojalitet. Kundlojaliteten har en direkt inverkan på inkomster och lönsamhet. En 
interaktiv hemsida skapar värde för kunden och motiverar den till ett återbesök (Thelwall, 
2000). 
 
Relationer är ett ord som inom marknadsföring började användas mer frekvent i början av 
nittonhundraåttiotalet (Egan, 2004). En av de första definitionerna av begreppet 
relationsmarknadsföring lyder; Relationsmarknadsföring är att inbjuda till, bibehålla och 
förstärka kundrelationer (Berry refererad i Bruhn, 2003).  Detta begrepp var till en början 
grundat i en kritik mot den rent transaktionsfokuserade marknadsföringen som tidigare 
härskat och förespråkade istället att större fokus skulle ligga på kunden. Under 
nittonhundranittiotalet nådde begreppet en allt större acceptans och blev så småningom för 
många chefer och företagsledare synonymt med själva innebörden av ordet marknadsföring 
(Bruhn, 2003). 
 
Cram (1994) väljer att beskriva relationsmarknadsföring som att konstant och interaktiv 
använda aktuell kunskap om specifika kunder inom produkt och servicedesign för att stödja 
skapandet av ett långvarigt förhållande som såväl kunden som företaget tjänar på. Enligt 
Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2003) så kan företag sänka sina kostnader 
kraftigt genom att efterstäva att behålla gamla kunder och inte bara konstant söka efter nya. 
Andra fördelar med att anamma relationsmarknadsföring är att företaget inte längre behöver 
erbjuda rabatter i lika stor utsträckning för att lyckas behålla sina kunder då kundernas 
priskänslighet minskar vid en längre relation.  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
Internets betydelse för dagens företag är mycket stor och kommer mest troligt bara att öka i 
framtiden (Kotler, 2001). Beroende på vilken bransch ett företag är aktivt inom så finns det 
också olika sätt att använda sig av Internet ur marknadsföringssynpunkt. Vissa företag har 
fötts på Internet och kan ha en stor omsättning fast de har en mycket begränsad fysisk 
struktur. Dessa kan sköta både inköp, försäljning, annonsering och annan marknadsföring 
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online. Andra företag inom traditionell industri kan ha mycket stora fysiska anläggningar men 
behöver ändå bara använda sig av Internet i en rätt begränsad omfattning (Chaffey, Mayer, 
Johnston & Ellis-Chadwick, 2003). Det är därför viktigt att först analysera sin situation innan 
en satsning på Internet genomförs. För att få ytterligare underlag för de beslut som ska fattas 
så är det också viktigt för företaget att samla in information om de målgrupper de riktar sig 
till. Ofta kan en anpassning av de mer generella teorierna behövas för att de skall vara 
användbara i det specifika fallet. Att då ha korrekt fakta som samlats in från de faktiska 
målgrupperna att tillgå gör att besluten blir mer tillförlitliga. Det är också av stor vikt att 
företagets konkurrensfördelar kan identifieras (Chaston, 2001).  
 
Färska undersökningar visar att sökande efter information om produkter och tjänster idag är 
det största användningsområdet med Internet för Svenskar (se bilaga D). Det är därför otroligt 
viktigt för dagens företag att ha en god representation online. Internet medför stora 
möjligheter för företag att erbjuda tjänster till kunden som hjälper till att bygga upp 
varumärket men även kan utgöra konkurrensfördelar genom att de skapar mervärde för 
kunderna (Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003).  
 
Thermotech Scandinavia AB har gjort marknadsundersökningar som tyder på att 
slutanvändarna kommer att få en allt större roll när det gäller valet av fabrikat. Därför är det 
viktigt att försöka att förbättra sin kunskap om användarna. Traditionellt har företaget fått 
mycket begränsat med feedback från slutanvändarna då det mesta av kommunikationen har 
skett med installatören.   
 
Thermotech Scandinavia AB har även konstaterat att de digitala medierna tycks ta en allt 
större del av marknadsföringen. Företaget försöker nu med egna ord ”att bli mer och mer 
konsumentvänliga med enkel, lätthittad hemsida och information som vem som helst förstår”. 
Företaget har jobbat mycket den senaste tiden med att få uppmärksamhet på de nya produkter 
för golvvärme som de utvecklat med betoning på design. Nu undrar de hur de kan utveckla 
hemsidan ytterligare för slutanvändarna. 
 

1.3 Syfte 
Att med stöd av information om kunderna samt befintliga teorier utreda hur företagets 
hemsida kan användas till att skapa mervärde i syfte att bygga relationer med slutanvändarna. 
 

1.4 Avgränsningar 
I arbetet kommer inte någon diskussion kring produktens egenskaper och hur de kan utvecklas 
att föras. Arbetet utgår från att de befintliga produkterna och tillverkningsprocesser knutna till 
dessa bibehålls. Vidare kommer arbetet inte heller att i någon större utsträckning diskutera 
alternativ för andra kundgrupper än slutanvändarna, såsom installatörer. Undersökningen 
innefattar inga andra marknader än den svenska. Med slutanvändare menas i detta arbete 
privatpersoner i företagets uttalade målgrupp och inte andra företag. Arbetet kommer inte att 
beskriva hur offline-aktiviteter1 skall ske för att stödja online-funktioner2.  

                                                 
1 Aktiviteter som förekommer i den fysiska världen 
2 Funktioner som är knutna till Internet 
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2. Teori 
I detta kapitel kommer teorier inom berörda områden att presenteras. Dessa kommer att 
sammanfogas till en ram för arbetet och vara avgörande för de analyser som görs i arbetets 
analytiska del. 
  

2.1 Allmänt om Internetmarknadsföring 
Få företag kan idag ignorera Internet som en kanal för marknadsföring. Inte kan de heller 
enbart nöja sig med att lägga ut en produktkatalog på en hemsida och tro att det ska vara 
tillräckligt. Ett sådant agerande skapar inget utökat värde för det som säljs och gör det svårt 
att nå lönsamhet (Bradshaw & Brash, 2001). Under de senaste 20 åren har området 
informationsteknik genomgått en kraftig utveckling. Den ökade användningen av och 
tillgången till Internet i västvärlden är en av effekterna av denna utveckling. Ny teknik 
innebär att en stor mängd information om kunden nu enkelt kan samlas in, bearbetas, 
analyseras och lagras exempelvis via företagets hemsida. Men då gäller det också att kunden 
lyckas i sin interaktion med hemsidan, att hemsidan är utformad på ett sätt så att kunden 
verkligen kan använda sig av den påpekar Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick 
(2003). Porter (refererad i Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003) säger att 
nyckelfrågan nu inte är om ett företag ska implementera Internettekniken utan hur företaget 
ska implementera Internettekniken eftersom företagen inte har något annat alternativ om de 
vill fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det är av stor vikt att anamma den nya teknologin för 
att bygga nya relationer och bygga vidare på gamla relationer (Newell, 2000). 
 

2.1.1 Omvärldsanalys 
Som vid alla satsningar så bör företaget även vid en satsning på Internetmarknadsföring först 
göra en grundlig analys av situationen för att sedan kunna dra slutsatser. En extern analys är 
här ett viktigt moment som syftar till att kartlägga yttre faktorer som inverkar på 
marknadsföring och handel online. Enligt Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2003) 
så är de viktigaste faktorerna här:  
 

� Lagar och Regler 
� Etiska faktorer 
� Teknologiska faktorer 

 
Den externa analysen bör också innehålla kundundersökningar av kvalitativ natur. Här kan 
målgruppens egenskaper såsom behov och attityder klargöras. En analys av efterfrågan för 
onlinetjänster i det aktuella segmentet är användbar exempelvis för att få en uppfattning av 
hur stor del av existerande och potentiella kunder som influeras av webb-baserad3 information 
när de handlar offline.  
 
Konkurrentanalysen är ett viktigt inslag speciellt när det gäller e-handel4 och 
Internetmarknadsföring eftersom Internet är ett mycket dynamiskt och föränderligt medium.  

                                                 
3 Som är baserat på nätet 
4 Alla situationer där parter utväxlar affärsinformation via olika former av telekommunikation och där minst en 
part har ett ekonomiskt intresse av kommunikationen (Definition rån regeringsproposition, 1999)  
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Mellanhänder såsom Internetportaler bör också analyseras för att utröna vilka som är av störst 
betydelse för en viss marknad och hur andra organisationer använder dessa för att skapa trafik 
till sina hemsidor och skapa tjänster (Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003). 
 

2.2 Online Promotion 
Online Promotion är en benämning på de aktiviteter ett företag kan använda sig av för att 
driva trafik till hemsidan. Dessa aktiviteter är ofta en del av vad som kallas en trafik-
byggande kampanj, en metod för att med online- (och möjligen även offline-) tekniker öka 
besökarantalet på en hemsida. Banner-annonsering och e-mail utskick är exempel på sådana 
aktiviteter. Banner-annonsering innebär att företaget betalar för att få ha annonser på andra 
sidor. Vid ett klick på annonsen så förs besökaren till det annonserande företagets hemsida. E-
mail utskick är webbens motsvarighet till direktreklam, där stora massutskick görs för att 
skapa medvetenhet hos potentiella kunder. Dessa metoder och deras effektivitet har blivit allt 
mer kritiserat. Metoderna kan sägas utgå från en klassisk push-strategi5. De senare åren har de 
fått stå tillbaka för nya metoder som istället utgår från en pull-strategi6. De nya metoderna är 
marknadsföring via sökmotorer och portaler (Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 
2003). 
 

2.2.1 Sökmotorer  
En sökmotor är ett sökverktyg för nätet som gör tre saker, söker, indexerar och hämtar 
information. Arbetet utförs av så kallade sökspindlar som kontinuerligt kryper runt och 
utforskar och indexerar sidor. Genom att användaren anger ett visst sökord så listar sökmotorn 
sidor på nätet som har relevans för det sökordet samt vissa sidor som genererar intäkter till 
sökmotorn, så kallade sponsrade länkar (Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003). 
Marknadsföring med hjälp av sökmotorer, så kallad sökmotoroptimering, är en av de yngsta 
grenarna av marknadsföringsträdet. Kortfattat handlar sökmotoroptimering om att anpassa sin 
hemsida så att den placeras högt på träfflistan för vissa specifika sökord hos de sökmotorer 
som målgruppen använder sig av mest. Att undersökningar visat att över 75 % av sökare nöjer 
sig med att använda länkarna på den första sidan av resultatlistan (oftast de översta 20) 
understryker betydelsen av denna form av marknadsföring (Moran & Hunt, 2006). Vidare 
framgår även av en undersökning utförd av SCB 2005 (se Bilaga D) att sökning efter varor 
och tjänster nu är det största användningsområdet med Internet för svenskar i åldrarna 16-74 
år.  
 
Organisk sökning 
Med organisk sökning avses den ”traditionella” delen av informationssökande online. Här 
sker listningen av sidor enbart utifrån sidornas bedömda relevans i förhållande till det angivna 
sökordet. Genom att känna till de kriterier som sökmotorn bedömer sidor efter så kan en hög 
position erhållas. Moran & Hunt (2006) förklarar att de tre grundläggande åtgärdspunkterna 
är. 
 

� Få in sidorna i sökmotorns index 
Sidor som inte finns i sökmotorns index går ej att hitta för sökaren. Därför är det viktigt 
att få så många som möjligt av hemsidans sidor indexerade. Om sökmotorns sökspindlar 

                                                 
5 Att aggressivt trycka produkten genom de olika leden i distributionskedjan tills den slutligen når kunden 
6 Att först skapa efterfrågan för produkten hos kunderna genom information som gör attde själva söker upp 
företaget 
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har svårt att indexera sidan så kan ändringar i sidan behöva göras. Det är av största vikt att 
få hemsidans innehåll indexerat. 

 
� Välj rätt sökord 
Att lista ut vilka sökord som de potentiella kunderna använder är nästa del. Det är mycket 
möjligt att två personer som söker samma produkt använder två sökord som skiljer sig 
markant från varandra.  

 
� Optimera innehållet 
När de viktigaste sökorden har identifierats så kan innehållet på hemsidan justeras för att 
matcha dessa sökord. Sökorden bör förekomma på rätt plats och på rätt del av hemsidan 
för att uppnå goda resultat.  

 
Utöver detta så är det också viktigt att se till så att sidan har en tydlig Site Map7, att bilder är 
tydligt namngivna utifrån vad de föreställer samt att relevanta länkar finns upptagna. Genom 
att se över dessa punkter så kan trafiken till sidan ökas markant och ännu bättre, det kan ske 
utan större kostnad för företaget. Sökmotoroptimering kan ha en väldigt god ROI8 (Moran & 
Hunt, 2006). 
 
Sponsrade länkar 
Sponsrade länkar är ett snabbare och ibland enklare sätt att se till att hemsidan exponeras för 
sökaren. Det fungerar på så vis att företaget betalar för varje besök på dess hemsida som 
genererats via sökmotorn. I gengälld ser sökmotorn till att hemsidan placeras väl synligt för 
sökaren i en lista för så kallade sponsrade länkar. Sponsrade länkar, eller annonsering, är en 
snabbt växande marknad och den viktigaste inkomstkällan för sökmotorerna. Exempelvis 
kommer 95 % av sökmotorn Google’s inkomster från betald annonsering.  
 
Ofta förekommer budgivning mellan företag för att få sin hemsida listad överst. Sökmotorerna 
exponerar dessutom de sponsrade länkarna på ett annat sätt än de icke-sponsrade. Ofta listas 
sponsrade länkar för sig, strax över eller till höger om listan med icke-sponsrade.  
  
Att använda sig av sponsrade länkar är alltså ett snabbare sätt att driva trafik till hemsidan än 
genom en metod med organisk sökmotoroptimering. Å andra sidan kan sponsrade länkar 
snabbt bli mycket kostsamma för företaget. Det är därför viktigt att först säkerställa att det 
ökade besökarantalet faktiskt också kommer att generera ökade vinster i tillräckligt stora 
volymer för att göra det lönsamt innan metoden adopteras (Moran & Hunt, 2006). 
  

2.2.2 Portaler 
En portal är en webbsida som fungerar som en kanal till information och tjänster tillgängliga 
på nätet genom att erbjuda sökfunktioner, register och andra tjänster som skräddarsydda 
nyheter eller gratis e-mail konton. Portaler är tillsammans med sökmotorer de primära 
källorna till information om ett företag och dess produkter på nätet.  
 
Portaler varierar i omfattning och i typer av tjänster som de erbjuder. De är extra viktiga för 
företag som använder sig av banners9 eller sponsring för att marknadsföra sina produkter. 

                                                 
7 En hierarkisk visuell modell över de olika sidorna på hemsidan 
8 ROI (return on investment) avser avkastning på investering 
9 Annons på nätet med grafik, text och ibland ljud som också fungerar som länk till företagets hemsida 
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Portaler är ofta välbesökta och brukar hamna i topp i mätningar på sidor med mest trafik 
(Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003).  
 

2.2.3 Metoder för utvärdering 
Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2003) skriver att mål är viktiga inom all 
affärsverksamhet. Målen bör vara realistiska och mätbara. För att ta reda på om målen uppnås 
bör mätningar och utvärderingar göras med jämna mellanrum. Genom att upprätta en modell 
för olika stadier av online-närvaro kan denna utvärdering förenklas. Den interna granskningen 
innefattar i regel också följande bedömningar av hur Internetmarknadsföringen bidrar till 
företaget: 
 
Företagseffektivitet  
Detta inkluderar hemsidans bidrag till företagets inkomster och lönsamhet. Relativa kostnader 
för att producera, uppdatera och marknadsföra sidan skall också tas med. 
 
Marknadsföringseffektivitet 
Vid en bedömning av hur effektiv marknadsföringen är så bedöms följande punkter:  

� Hur många leads10 som genereras  
� Försäljning  
� Bibehållandet av kunder  
� Kundlojalitet  
� Marknadsandel 
� Förstärkning av varumärket 
� Tjänster till kunder 

 
Dessa punkter bör utvärderas för företagets samtliga produktlinjer.  
 
Interneteffektivitet 
Detta är specifika mätningar som används för att bedöma hur hemsidan används och vilka 
besökarnas kännetecken är. Viktiga indikationer för hur hemsidan presterar är:  

� Totalt antal besök på hemsidan    
� Antal unika besökare  
� Antal återbesök     
� Besökens varaktighet  
� Hur många besökare som går med på att prenumerera på nyhetsmail eller liknande 

samt hur många dessa är i förhållande till det totala antalet besökare 
� Hur många kunder som faller bort under köpprocessen online  
� Hur många prenumeranter som avsäger sig prenumerationen 
� Hur många som besöker hemsidan via en banner på en annan sida eller liknande 

 
(Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003) 
 
 

                                                 
10 Information om en specifik kund som ger företaget möjlighet till uppföljande kontakter 
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2.3 Tjänster och tjänstekvalitet online 
Det finns flera faktorer som påverkar kvaliteten på de tjänster som erbjuds på en hemsida. Hur 
tjänstekvalitet levereras i e-commerce kan utvärderas genom att ompröva existerande 
marknadsföringsramverk för att fastställa nivåer av tjänstekvalitet. De som används oftast är 
baserade på gapmodellen (Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003).  
 
Gapmodellen (fig. 1) beskriver orsaker till kundmissnöje. Sammanfattningsvis kan sägas att 
ett negativt gap uppkommer mellan kunders förväntningar på tjänsten och den tjänst som 
kunden sedan faktiskt erhåller. Detta gap är en konsekvens av ett flertal andra gap som 
uppstår vid utformandet av tjänsten (Bergman & Klefsjö, 2001).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fig. 1. Gapmodellen 
Källa: Bergman & Klefsjö, 2001 
 
Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2003) hävdar att de traditionella dimensionerna 
av tjänstekvalitet, de så kallade Servqual-dimensionerna, går att tillämpa på kundtjänster på 
nätet. Dimensionerna är: 
 

� Pålitlighet – Förmågan att utföra tjänsten säkert och exakt 
� Villighet – En vilja att hjälpa kunder och bistå med snabb service 
� Säkerhet – Kunskapen och artigheten hos anställda och deras förmåga att inge 

förtroende 
� Påtaglighet – Den fysiska miljön hos företaget 
� Empati – Att bistå med omtanke och personlig uppmärksamhet 

 
Genom att bedöma vad kundens förväntningar är i var och en av dessa dimensioner kan gapen 
mellan kundens förväntningar och det som för närvarande levereras bedömas.  
Forskning i industrisektorer visar att tjänstekvalitet är en nyckelfaktor för lojalitet. 
Undersökningar kring varför kunder väljer att lämna ett företag visar där att så mycket som 68 
% angett att dåliga tjänster var anledningen medan faktorer som pris och produktfrågor bara 
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angavs av 10, respektive 17 %. Av dem som angett dåliga tjänster som anledning så kunde 
anledningarna ytterligare delas in i undergrupper, dessa var: 
 

� Otillräcklig tillgång till rätt person (42 %) 
� Ej tillmötesgående (26 %) 
� Ohövlig personal (20 %) 
� Lång svarstid (13 %) 

 
(Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003) 
 

2.3.1 Värdeskapande 
Värdeskapande differentierar och ger konkurrensfördelar. Att skapa värde är en av ekonomins 
grundbultar. Värde är i sig ett mångdimensionellt begrepp som används ofta och gärna. Det 
värde som skapas av företaget i samverkan med kunden är av två slag. Ett direkt värde som 
bestäms av de erbjudanden och åtaganden som kunden erhåller i utbyte mot egna ersättningar 
och åtaganden. Men också ett indirekt värde som huvudsakligen består av gemensam 
inlärning och utveckling samt emotionella värden, exempelvis tryggheten i att ha valt en 
pålitlig leverantör (Blomqvist, Dahl, Haeger, Storbacka, 1999).  
 
Värdeskapande bygger på att skapa en bra samstämmighet mellan leverantörens och kundens 
processer: att säkerställa att kunden kan utnyttja alla de resurser som leverantören har och att 
positionera sig rätt i det totala värdeskapande system som kunden är en del av. Företag med 
förmåga att ständigt omvärdera och omdefiniera sina processer för att kunna erbjuda kunden 
nya möjligheter till värdeskapande stärker sin konkurrenskraft (Blomqvist, Dahl, Haeger, 
Storbacka, 1999).  
 
I ett online-samband är det för ett företag möjligt att positionera sina produkter utifrån fyra 
variabler, relativt till konkurrenters erbjudanden. De fyra variablerna är produktkvalitet, 
tjänstekvalitet, pris och tid för utförande. Genom att sätta samman dessa till en ekvation kan 
en bättre förståelse för hur kunden upplever värdet och varumärket uppnås:  
 
Kundvärde (uppfattning av varumärket)   =    Produktkvalitet * Tjänstekvalitet 

              Pris * Tid för utförande 
 
Strategier bör beakta hur ökningar av produktkvalitet och tjänstkvalitet kan matchas genom 
minskningar av pris och tid för utförande (Deise et al. refererad i Chaffey, Mayer, Johnston & 
Ellis-Chadwick, 2003 Sid 158).  
 
Kunder kommer i framtiden att kräva och få mer värde i utbyte mot de fyra primära resurser 
som de har till sitt förfogande; pengar, tid, möda och utrymme enligt Peterson (1997).  
 
Pengar:  Kunder kommer att förvänta sig att betala mindre för de flesta produkter. De 

kommer att vara villiga att betala mer ifall det ökade värdet övertiger 
prisökningen. På grund av deras tidigare erfarenhet av stora produktkategorier, 
som datorer och hemelektronik har de kommit att förvänta sig att produkter blir 
bättre och billigare hela tiden. En tids negativ inflation kommer att känneteckna 
många produktkategorier. 
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Tid: För många kunder är tid mer värdefullt än pengar. Dessa kunder kan tänka sig 
ett högre pris om de i utbyte kan spara tid. Marknadsförare måste tänka på att 
inte belasta kunden med tidskrävande processer. 

 
Möda: I och med att livet blir mer komplext i så många dimensioner så börjar allt fler 

kunder att söka bekvämlighet och enkelhet varhelst de kan finna den. 
 
Utrymme: Om kunden får välja så föredrar de att inte behöva lagra en stor mängd av en 

produkt för att dra nytta av lägre priser. Storanvändare bör få fördelar tack vare 
deras användande men ska inte behöva agera lager för den skull. 

 
Värdeskapande kommer att bli stort i takt med att kunderna blir mer värdemedvetna än 
någonsin tidigare. Med tanke på den effektivitet med vilken kunder information kommer att 
spridas mellan kunder och mellan kunder och företag så kommer det att bli praktiskt taget 
omöjligt för företag att överleva om de inte levererar toppvärde (Peterson, 1997).  
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2.3.2 Implementering och utformning 
Det finns mycket att tänka på för att kommunikationen med kunderna skall fungera. Det finns 
en rad beskrivningar av hur och vad en hemsida ska kommunicera. Chaffey, Mayer, Johnston 
& Ellis-Chadwick (2003) presenterar följande checklista rörande hemsidans 
informationsinnehåll: 
 
Checklista för hemsidans marknadskommunikation  
 
Om företaget 

� Historia 
� Kontakter 
� Vart kontoren finns (Adresser och kartor) 
� Företagets årliga rapporter (För investerare) 
� Finansiella rapporter (För investerare) 

 
Produkter och tjänster 

� Katalog över produkter, priser?     
� Onlineförsäljning av produkter 
� Aktuell lagernivå och leveranstider 
� Detaljerade tekniska specifikationer 
� Kunders berättelser och klientlistor 

 
� White Papers11 
� Pressreleaser 
� Specialerbjudanden 
� Demonstrationer 
� Var man kan få tag på produkterna 

 
Kundtjänst 

� Produktreturer 
� Elektronisk Help Desk 
� FAQ 

 
Events 

� Seminarier 
� Utställningar 
� Utbildning 

 
Generell information 

� Kontakta oss 
� Nyheter eller Media Center (för PR) 
� Lediga jobb 

 
� Index/Site map 
� Sökfunktion 
� Länkar till relaterade sidor 

 

                                                 
11 Förenklad forskningsrapport från ett företag eller annan kommersiell organisation 
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Denna checklista ska ses som en riktlinje och bör anpassas till det aktuella företaget eller 
organisationen. Olika attribut spelar olika stor roll beroende på faktorer som bransch och 
målgrupp. Generella undersökningar gällande attributens betydelse kan dock ge en föraning 
om vilka som spelar störst roll. I tabell 1 framgår resultatet av en sådan undersökning utförd 
av J.P. Morgan 2000.   
 
 
Attribut    Procent av respondenter 
Support (kundtjänst)    65 
Fullgörande (av åtaganden)   58 
Produktnöjdhet    49 
Policy om integritetsskydd   45 
Enkelhet att beställa    24 
Produktinformation    24 
Navigation     23 
Sortiment     22 
Pris     19  
 
Tabell 1. Kunders rankning av vikten hos olika attribut vid online-upplevelser  
Översatt från: Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003, sid 264 
 
 
I denna tabell märks en klar skillnad mellan de fyra viktigaste attributen och övriga attribut. 
Nästan dubbelt så många har angett policy om integritetsskydd som viktigast jämfört med 
dem som angett enkelhet att beställa som viktigast. Dessa är attribut som förekommer hos de 
flesta hemsidor oberoende av bransch och kan därför anses vara tämligen allmängiltiga. 
 
När attributens betydelse utretts och de finns med i hemsidans struktur så återstår ytterligare 
ett kritiskt moment, att fylla dem med högkvalitativt innehåll. Figur 2 visar åtta punkter som 
går att använda för att beskriva informationen på hemsidan. Ju fler punkter som uppfylls, ju 
högre kvalitet håller informationen. 
 
 

 
Fig. 2. Olika aspekter av högkvalitativt informationsinnehåll på en hemsida 
Översatt från: Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003, sid 288 
 

 
   Information 

Tydlig               Noggrann              Aktuell 

Detaljerad                                                                      I rätt tid 

Relevant              Skräddarsydd          Lätt att hitta 
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Informationens betydelse framgår i tabell 2 som presenterar resultatet från en undersökning 
utförd 1998 på 8600 hushåll med Internetuppkoppling. Respondenterna ombads att ange de 
viktigaste orsakerna till återbesök hos en webbsida.  
 
Anledning    Procent av respondenter 
1. Högkvalitativt innehåll   75 
2. Enkel att använda    66 
3. Snabb att ladda    58 
4. Frekvent uppdatering    54 
5. Kuponger/Incitament    14 
6. Favoritvarumärke    13 
7. Senaste teknologin    12 
8. Spel     12 
9. Köpmöjligheter    11 
10. Möjlighet att göra personlig   10      
 
Tabell 2. Tio anledningar till återbesök hos en webbsida  
Översatt från: Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003, sid 260 
 
Anmärkningsvärt med detta resultat är den stora klyftan mellan de översta fyra anledningarna 
och övriga. Nästan fyra gånger fler respondenter har angett Frekvent uppdatering som 
viktigaste anledning än Kuponger/Incitament.  
 
Det gäller också att ta hänsyn till hemsidans sökbarhet när sidan utformas och fylls med 
innehåll. Exempelvis bör viktiga sökord för produkten identifieras och infogas i texterna. 
Dessutom är det viktigt att bilder döps utifrån vad de föreställer då sökmotorer idag inte har 
möjlighet att identifiera innehåll på bilder utan bara ser bildens namn och registrerar det 
(Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003). 
 

2.3.3 Köpprocessen och Internet 
Internets roll när det gäller att stödja kunderna i de olika faserna av köpprocessen är något 
som bör beaktas oavsett vilken strategi företaget har med sin hemsida. Här följer en modell 
som beskriver de olika faserna i köpprocessen och hur Internet kan användas som ett stöd i 
respektive fas.  
 
Fas 1. Kunden är omedveten om produkten 
Här kan företaget skapa medvetenhet om varumärket via användning av banners och skapa 
medialt intresse för hemsidan. Det kan också i vissa mer specialiserade branscher vara möjligt 
att skapa en hemsida som sätter standarden i sektorn och som blir den hemsida flest föredrar 
att besöka. 
 
Fas 2. Medveten om produktbehovet, utvecklar specifikation 
När kunden är medveten om behovet och funderar över vilka features och fördelar som han 
eller hon kräver av en produkt är det troligt att kunden söker information via Internet om 
produkters olika specifikationer. Mellanhänder är också mycket viktiga vid sök efter 
leverantörer och utvärdering av dessa.  
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Fas 3. Sökning efter leverantörer 
När kunden väl söker aktivt efter en produkt så är Internet ett ypperligt verktyg. Det är även 
en möjlighet för företag att beskriva fördelarna med deras sidor och erhålla kvalificerade 
leads. Det är här viktigt att ta hänsyn till kundens sökmetod och sedan se till att företaget eller 
dess produkter lyfts fram med den metoden.  
 
Fas 4. Utvärdera och välja ut 
En av de största fördelarna med en hemsida är dess förmåga att stödja en stor mängd innehåll 
till en relativt låg kostnad. Det kan bli en fördel när kunder försöker identifiera den bästa 
produkten. Genom att bistå med relevant information på ett sätt som är lätt att hitta och ta till 
sig så kan företaget utnyttja hemsidan till att övertyga kunden. Varumärkesfrågor är också 
viktiga här. En ny kund föredrar ofta att handla från en leverantör med gott rykte, något som 
kan vara svårt att övertyga kunden om ifall företagets hemsida är långsam och otillräckligt 
utformad. 
 
Fas 5. Köp 
När kunden har beslutat sig för att göra ett köp är det viktigt att hålla kvar honom eller henne 
för köpet. Hemsidan bör erbjuda standardiserade betalningsmekanismer för kontokort med 
alternativ för dem som vill beställa via telefon eller e-mail.  
 
Fas 6. Efterköpsutvärdering och feedback 
Internet gör att företaget kan erbjuda ett antal tjänster som förbättrar möjligheten att bibehålla 
kunden. De funktioner som traditionellt används är: 
 

� Värdeskapande tjänster såsom gratis kundsupport. Detta kan också stimulera till 
återbesök på hemsidan. 

� Feedback om produkter kan erbjudas till kunderna. Genom att bistå med detta 
indikerar företaget till kunden att de ständigt försöker förbättra sina tjänster. 

� E-mail kan användas för att ge kontinuerliga uppdateringar gällande produkter och 
kampanjer och på så viss uppmana kunden att återvända till hemsidan. 
Återbesök på hemsidan ger möjligheter till cross-selling12 och upprepad försäljning 
genom sales promotion13 från den stora mängd information som exponeras på 
hemsidan. 

 
(Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003,) 

                                                 
12 Att uppmuntra kunden att köpa nya tjänster och erbjudanden utifrån kundens tidigare köp 
13 Tidsbegränsade säljfrämjande åtgärder nära köptillfället 
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2.4 Relationsmarknadsföring online 
Vilka är då fördelarna med att investera i en marknadsföringsstrategi som för företaget 
närmare kunden och skapar en relation dem emellan? Den tydligaste fördelen berör den grad 
till vilken kunden känner sig tillfredsställd med köpet. 
 

2.4.1 Kundtillfredsställelse & kundlojalitet 
Kundtillfredsställelse beror på hur produkten presterar jämfört med kundens förväntningar. 
Oftast är produkten också kopplad till en tjänst. Kunden upplever en känsla av 
tillfredsställelse när produkten motsvarar förväntningarna eller överstiger dem. I dagens 
konkurrenskraftiga klimat så räcker det oftast inte med att motsvara förväntningarna utan de 
bör överstigas för att kunden helt säkert skall bli tillfredsställd (Jobber, 2001).  
 
Figur 3 visar på sambanden mellan produkten och tjänsten och hur de leder till 
tillfredsställelse och lojalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Relationen mellan tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet. 
Översatt från: Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003, sid 263 
 
 
Det slutliga måttet på kvalitet hos en produkt eller tjänst är graden av kundtillfredsställelse. 
Det är alltid kunden som värderar kvaliteten på en vara eller tjänst. För att kunna mäta kvalitet 
är det därför viktigt att veta vilka ens kunder är. Kunder är de personer och organisationer 
som verksamheten finns till för, dvs. de som man skapar värde åt.  Det är viktigt att man 
tillfredställer både de interna och externa kunderna. De interna kunderna finns inom företaget 
eller organisationen medan de externa kunderna är de som köper, utnyttjar eller på annat sätt 
påverkas av de producerade varorna eller tjänsterna. Graden av kundtillfredsställelse är 
beroende av hur väl produkten eller tjänsten uppfyller kundernas behov och förväntningar. 

Tjänstekvalitet 
online 
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erbjudande 
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offline 
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Det räcker inte med att endast tillfredställa kunderna, företaget bör också sträva efter att 
överträffa deras förväntningar.  
 
Det är viktigt för ett företag att försöka förstå och förutse kunders behov och förväntningar. 
Detta kan göras med hjälp av Kano-modellen som fig. 4 representerar. 
 
 

 
 
Fig. 4. Kano-modellen 
Källa: Bergman & Klefsjö, 2001 
 
Basbehov är saker som är självklara för kunden. Dessa går ej att identifiera genom utfrågning. 
Om basbehoven uppfylls så uppnår man nödvändig kvalitet. 
De uttalade behoven är sådant som kunden förväntar sig att produkten uppfyller, det som 
upplevs som viktigt. Förväntad kvalitet uppnås genom att dessa behov uppfylls. 
Den tredje typen av behov är omedvetna behov. Detta är sådant som kunden har ett behov av 
men som de inte är medvetna om själva. Uppfylls dessa så uppnås attraktiv kvalitet, något 
som möjliggör stora konkurrensfördelar och i slutändan lojala kunder.  
 
I ett Internet-sammanhang kan basbehov exempelvis vara att en hemsida finns tillgänglig 24 
timmar om dygnet. Uttalade behov kan sedan exempelvis vara att hemsidan innehåller 
information om produkten. Slutligen kan ett exempel på omedvetna behov vara tekniska 
lösningar som påverkar placeringen av de delar av hemsidan som kunden använder mest (där 
de oftast använda får en framskjuten position) som gör det enklare för besökaren att använda 
dem (Chaston, 2000).  
 

2.5 Referensram 
Här väljs de teorier och definitioner ut som skall utgöra den ram som undersökningsresultaten 
sedan mäts mot. Utifrån teorier och tidigare beskrivet syfte så formuleras sedan de 
forskningsfrågor som arbetet ämnar besvara. 
 
Omvärldsanalys 
Här kommer rekommendationer för extern analys av Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-
Chadwick (2003) att användas. 
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Online Promotion 
Här kommer teorier kring sökomotoroptimering av Hunt & Moran (2006) att användas. 
De utvärderingsmetoder som presenterats av Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick 
(2003) kommer även att användas. 
 
Forskningsfråga 1: Hur kan Thermotech använda sig av Online Promotion gentemot 
slutanvändarna? 
 
 
Tjänstekvalitet Online 
Värdeskapande har identifierats som en viktig faktor och dess definition enligt Blomqvist, 
Dahl, Haeger, Storbacka (1999) kommer att användas i arbetet. 
Teorin om anpassade SERVQUAL-dimensioner av Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-
Chadwick (2003) kommer att användas liksom samma författares checklista för hemsidans 
marknadskommunikation och beskrivning av hur Internet kan stödja kunden under 
köpprocessens olika faser. 
 
Forskningsfråga 2: Hur kan företaget gå tillväga för att utveckla tjänster för slutanvändarna 
på hemsidan? 
 
 
Relationsmarknadsföring online 
Modellen som beskriver relationen mellan tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet 
av Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2003) kommer att ligga till grund för detta 
kapitel tillsammans med KANO-modellen (Kano, 1995). 
 
Forskningsfråga 3: Hur kan företaget skapa bättre relationer med slutanvändarna med hjälp 
av Internet?  
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3. Metod 
I metodkapitlet beskrivs inledningsvis den valda forskningsansatsen och 
undersökningsansatsen. Sedan följer valen av datainsamlingsmetoden, analys och resultat 
samt en beskrivning av hur datainsamlingen har gått till väga. Avslutningsvis redogör 
författaren för olika åtgärder som använts i syfte att öka undersökningens validitet och 
reliabilitet. 
 

3.1 Forskningsansats 
Det första metodvalet avser val av forskningsansats. Forskningsansatsen består av en 
vetenskaplig ansats och en metodansats. Nedan redogörs för detta arbetes ansatser samt en 
generell beskrivning av möjliga ansatser. 
 

3.1.1 Vetenskaplig ansats, induktiv eller deduktiv? 
Avsikten med deduktiv forskning är att jämföra hypoteser, utformade utifrån tidigare teorier, 
med verkligheten. Med hjälp av logisk härledning åstadkommes således resultat. Induktivt 
arbete innebär att gå från erfarenhet till generalisering. Detta innebär att de slutsatser som dras 
baseras på empirisk data. En svaghet med detta synsätt är möjligheten att avvikelser uppstår 
som ett resultat av att samtliga observationer ej tas i beaktning (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2001). Detta arbete kan betraktas som deduktivt eftersom det utgått från befintliga 
teorier, jämfört och prövat dessa mot de resultat som erhållits från den empiriska 
undersökningen för att slutsatser sedan skall kunna dras. 

 

3.1.2 Metodansats, kvalitativ eller kvantitativ metod? 
Det finns två metodiska angreppssätt vid insamling av information, kvalitativ och kvantitativ. 
Kvantitativa metoder är formenliga och strukturerade. De baseras på hårda data som vinst i 
kronor och antal sålda enheter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). I kvalitativa 
undersökningar är det informationsinsamlingen som skall leda till att en djupare förståelse i 
frågan uppnås. Detta är en metod där slutsatserna baseras på mjuka data, exempelvis 
arbetstrivsel och motivation (Lundahl & Skärvad, 1992). Denna metod kännetecknas av en 
närhet till källan för informationen.  
 
Denscombe (2000) påpekar att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är långt 
ifrån ”vattentät”. Det finns tre orsaker till detta. Den första orsaken är att de två 
tillvägagångssätten faktiskt inte är ömsesidigt uteslutande. I vad som kallas bra forskning så 
används ofta inslag från båda metoderna. En andra orsak är att skillnaden mellan de två 
tillvägagångssätten i teorin är alltför förenklad, förutsättningarna är oftast gemensamma och 
överlappar varandra. Avslutningsvis så är den tredje orsaken att skillnaderna mellan 
kvantitativ och kvalitativ forskning gäller hur data skall behandlas och inte själva 
forskningsmetoden. Det finns dock vissa klara skillnader påpekar Denscombe (2000). 
Exempelvis har kvalitativ forskning en tendens att uppfatta ord som den centrala 
analysenheten medan kvantitativ forskning å sin sida oftast använder sig av siffror. En annan 
skillnad är att kvantitativ forskning generellt brukar associeras med större studier medan 
kvalitativ forskning mera används vid småskaliga studier.  
 



 

 

 
  19 
 
 

Då detta arbete har syftat till att kartlägga en målpopulations attityd gentemot ett visst företag 
och dess representation på Internet så har den kvantitativa metoden tillämpats. Fördelar med 
denna metod är att den är ekonomisk, lätt att arrangera och ger standardiserade, förkodade 
svar (Denscombe, 2000).  

 

3.2 Undersökningsansats 
Det finns fyra olika undersökningsansatser att välja bland vid en studie. Dessa är experiment, 
skrivbordsundersökning, fallstudie samt survey (Denscombe, 2000). Vid experiment mäts 
effekten av en eller flera variabler i syfte att fastställa eventuella samband. Experiment anses 
vara den mest fördelaktiga undersökningsmetoden när undersökning syftar till att ge 
förklaringar (Lundahl & Skärvad, 1992). En skrivbordsundersökning innebär att redan 
insamlad data, så kallad sekundärdata används. Fördelen med skrivbordsundersökning är 
således att den är billig att genomföra och att den kan ett snabbt resultat. Huruvida insamlat 
material håller god kvalitet är dock ett frågetecken eftersom det kan vara svårt att hitta 
relevant information (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Fallstudie används främst när 
antalet undersökningsenheter är få och studien är ingående. Fallstudien testar teorier i syfte att 
formulera och precisera hypoteser (Lundahl & Skärvad, 1992). En nackdel med denna metod 
är att en fallstudie aldrig kan representera verkligheten riktigt fullt ut (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Surveyundersökningen strävar efter att ge kunskap som är 
generaliserbar vilket innebär att slutsatser som gäller för hela målpopulationen dras utifrån ett 
visst antal undersökningsenheter. I denna rapport har en fallstudie samt en 
surveyundersökning gjorts. 
 

3.3 Litteraturstudie 
För att skapa en djupare förståelse för en hemsidebesökares behov och förväntningar så har 
författaren gjort en litteraturstudie där böcker och vetenskapliga artiklar inom ämnet har 
studerats. En del av litteraturen har sökts upp och erhållits via Universitetsbiblioteket i Luleå 
och en del har författaren själv haft i sin ägo sedan tidigare. När artiklar och böcker har sökt 
så har sökorden inkluderat e-Marketing, customer loyalty, customer satisfaction, Website 
attributes. Sökorden är på engelska vilket beror på att de flesta böcker och artiklar i ämnet är 
skrivna på det engelska språket. 
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Vid en undersökning kan såväl primär- som sekundärdata insamlas på ett antal olika sätt. För 
att uppnå syftet med detta arbete så har både primärdata och sekundärdata samlats in i viss 
omfattning. 
 

3.4.1 Primärdata - utformning, urval och analys 
Då efterfrågad data inte finns tillgänglig sedan tidigare krävs att en första insamling av detta 
material görs, resultatet blir då primärdata. Primärdatainsamling kan göras genom olika 
former av intervjuer eller genom en enkät. En av fördelarna med att göra en 
enkätundersökning i jämförelse med intervjumetoden är att intervjuareffekten undviks, något 
som innebär att respondenten inte påverkas av intervjuaren i sina svar (Dahmström, 2005).  
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Enkäten utformades utifrån bekanta normer för vetenskaplig rapportframställning. Frågorna 
har utformats efter en anpassad Likert-skala och kan också beskrivas som av ”rangordna 
punkter”-typ (Denscombe, 2000). Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) säger att man i 
sådana typer av frågor ej bör ha fler än 5 svarsalternativ för att de flesta respondenter får 
markant mycket svårare att skilja på de olika alternativen vid fler alternativ än så. Enkäten 
testades på ett mindre urval av personer innan den delades ut och presenterades även för 
handledaren på företaget för ett godkännande från deras sida.  
 
Den första omgången enkäter bestod av 200 stycken tryckta enkäter som delades ut i samband 
med en mässa i Örebro. Enkäterna fanns tillgängliga för mässbesökarna i anslutning till 
företagets monter och vid mässans slut hade samtliga enkäter delats ut. Anledningen till att 
mässan valdes som utdelningsställe var att det antogs vara ett evenemang där besökarna väl 
matchade företagets målgrupp. Det var också ett snabbt och ekonomiskt sätt att distribuera 
enkäterna. Urvalsmetoden kan således beskrivas som en blandning av tillfällighetsurval och 
klusterurval.  
 
För att förebygga bortfall i undersökningar generellt har presenter eller belöningar av olika 
slag alltid rekommenderats. Även i webbenkäter har detta uppmärksammats och speciellt för 
att man verkligen skall besvara hela enkäten och inte lämna den i förtid, det vill säga för att 
undvika så kallade ”dropouts14”. I syfte att förbättra svarsfrekvensen så utlovades därför en 
utlottning av priser bland de svar som inkommit inom utsatt svarsdatum. Trots detta så blev 
svarsfrekvensen mycket låg och det blev uppenbart att en andra undersökningsomgång skulle 
bli nödvändig för att samla in en tillräckligt stor att datamängd att den skulle kunna nyttjas för 
att utvinna information.  
 
Därför genomfördes en andra omgång av enkätundersökningen och för att enkäten skulle 
kunna exponeras för en stor mängd respondenter så utformades den denna gång som en 
webbenkät. Enkäten länkades via företagets hemsida där länken placerades på startsidan 
tillsammans med kort information om tävlingen.   
 
En webbaserad undersökning är särskilt användbar när undersökningen avser användandet av 
en hemsida eller när det är känt att målgruppen består av individer som är bekväma med att 
använda Internet. En av nackdelarna med är att de som väljer att besvarar enkäten kan skilja 
sig från de andra i målgruppen. Vad som skiljer dem från de andra i målgruppen och varför de 
väljer att besvara enkäten är svår att skaffa sig en uppfattning om. Något som också bör 
uppmärksammas angående enkäten är att respondenterna när de besvarar enkäten i ett 
sammanhang där företaget finns representerat ofta har en tendens att lämna väl positiva svar. 
Detta kan motverkas genom att se till så att vissa frågor uttrycks på ett negativ sätt (Hewson, 
C, Yule P, Laurent D, Vogel C, 2003). Även detta kan sägas vara ett exempel på en blandning 
av tillfällighetsurval och klusterurval.  
 
Den data som samlats in under enkätundersökningen har analyserats med hjälp av 
programvarorna Microsoft Excel och Statgraphics. Analyserna har syftat till att klargöra 
eventuella samband i datan och har bestått av korstabeller, paretodiagram15 och andra enklare 
former av statistiska verktyg såsom medelvärden, pivottabeller16 och histogram17 i syfte att 
tydliggöra väsentliga resultat. 

                                                 
14 Respondent som avbryter besvarandet under någon del av enkäten 
15 En form av stapeldiagram som ska ge en snabb grafisk översikt av viktiga problemområden 
16 Ett verktyg för att summer a och analysera stora informationsmängder 
17 Ett verktyg för att studera en datamängds fördelning, utseende och form 
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3.4.2 Sekundärdata 
Redan insamlad data kallas för sekundärdata. Fördelarna med sådana data är att det ofta är 
både enkelt och billigt att införskaffa denna information. Ett generellt problem är att det kan 
vara svårt att hitta information som är relevant. Den data som erhålls belyser sällan exakt de 
aktuella de frågeställningarna. Det gör det svårt att värdera kvaliteten och användbarheten på 
sekundärdata (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). I detta arbete har sekundärdata insamlats 
dels från det aktuella företagets och dess tidigare undersökningar och dels från källor som 
Statistiska Centralbyrån.  
 

3.5 Metodproblem 
Vid en vetenskaplig undersökning bedöms arbetes sanningsenlighet efter hur hög validitet 
respektive reliabilitet det innehar. Dessa båda begrepp samt författarens ansträngningar för att 
säkerställa en god nivå på validitet och reliabilitet i detta arbete förklaras i understående 
stycken. 
 

3.5.1 Validitet 
Denscombe (2000) menar att validitet i stora drag handlar om att data och metoder är riktiga. 
Data som har en hög validitet ska kunna sägas reflektera verkligheten och täcka in de 
viktigaste frågorna medan en valid metod ska generera exakta resultat. Med validitet menas 
alltså ett mätinstruments förmåga att faktiskt mäta det som ska mätas (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). För att uppnå en god validitet är det viktigt att respondenten anser 
att frågorna är relevanta i förhållande till syftet. 
 
För att höja validiteten i detta arbete så har enkäten testats på utomstående människor, de 
flesta studenter, i syfte att testa innehållet och dess utformning för att på så sätt utesluta 
eventuella oklarheter som skulle kunna inverka negativt på slutresultatet. Vidare diskuterades 
även enkätens utformning och innehåll med handledaren på företaget för att säkerställa att den 
föll väl in med företagets övriga marknadskommunikation och således inte skulle uppfattas 
som ett fristående störande moment när den senare las ut på företagets hemsida.  
 

3.5.2 Reliabilitet 
En undersökning som görs två gånger och ger samma resultat kan sägas ha hög reliabilitet 
medan en undersökning där resultatet varierar kraftigt från gång till gång kan sägas ha en låg 
reliabilitet. Enligt Denscombe (2000) innebär hög reliabilitet, att metoden som används 
genererar exakt samma data gång på gång, och där de enda variationerna kommer från 
variationerna hos objektet som undersöks.  
 
För att undvika stressfaktorer har enkäten placerats på företagets hemsida. Ingen uppmaning 
att besvara enkäten har gjorts utan var respondent har lämnat sitt svar på eget bevåg. 
Enkätsvaren vidarebefordrades direkt till undersökaren som således kunde lagra insamlad data 
kontinuerligt. Vidare var även enkäten av ”scroll-typ”, så att respondenterna erbjöds 
möjligheten att bläddra i enkäten, något som inverkar positivt på resultatet enligt Dahmström 
(2005). 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras det företag som har studerats och en sammanställning av den 
enkätundersökning som utförts. Inledningsvis beskrivs fallstudieobjektet för att ge en 
överblick av företaget, sedan följer empirin. 
 

4.1 Företagspresentation 
Thermotech Scandinavia AB18 producerar och levererar vattenburen golvvärme. Företaget 
grundades 1996 i Sollefteå där det fortfarande har sitt huvudkontor och sin produktion. Fokus 
ligger på lättinstallerade och designade golvvärmesystem för alla typer av bostäder och 
lokaler. Thermotech Scandinavia AB levererar sina produkter direkt till kunder, 
rörinstallatörer, husfabrikanter och övriga utan mellanhänder. Företaget hade år 2004 totalt 25 
anställda och en omsättning på 65 miljoner kronor. 
 
Affärsidé 
”Genom ledande kompetens och kvalitet skall vi erbjuda det mest lättinstallerade 
golvvärmesystemet till alla typer av bostäder och lokaler.” 
 
Målsättning 
”Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av golvvärmeprodukter samt hålla den högsta 
nivån på marknaden vad gäller det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi engagerar oss personligt i 
varje unikt objekt och har kunniga golvvärmespecialister nära kunden. Verksamheten styrs av 
nyckelbegreppen kvalitet, enkelhet och design. 
Det skall vara lätt att köpa, installera, äga och sköta Thermotech golvvärme.” 
 
Konkurrenter 
Till de primära konkurrenterna räknar Thermotech följande tre företag, Uponor Wirsbo, Roth 
samt Lagerstedts & Krantz. Skillnaden mellan dessa och Thermotech är att Thermotech är ett 
enproduktsföretag19 och enproduktsvarumärke20. Sekundära konkurrenter är andra företag 
som erbjuder golvvärme samt företag som erbjuder andra former av värmesystem. 
 
Den nuvarande kommunikativa plattformen togs fram 2002. Denna plattform säger att vid alla 
kommunikation skall fokus ligga på design, service och kunskap. Plattformen berör följande 
punkter. 
 
Position 
Thermotech strävar efter att positionera sig gentemot sina huvudkonkurrenter som ett företag 
med hög kompetens, hög service och den bästa kvaliteten. Prisnivån är strax över det 
genomsnittliga priset hos konkurrenterna.    
 
Önskad image 
”Golvvärmespecialisten som har gått ett steg längre för att göra det enkelt att beställa, 
installera och använda snygga skräddarsydda golvvärmesystem.” 
 
Kommunikativ strategi 

                                                 
18 Thermotech Scandinavia AB kommer huvudsakligen att benämnas Thermotech i resterande del av arbetet 
19 Företag som specialiserat sig och bara tillverkar en typ av produkt 
20 Varumärke som är bundet till en specifik typ av produkt 
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”Specialisten på sköna varma golv som gör det enklare och snyggare.” 
 

4.2 Thermotech Scandinavias hemsida 
Den nuvarande hemsidan har ett menysystem med 10 valbara rubriker i läsarens överkant. 
När besökaren väljer en av dessa kommer en lista på underrubriker upp i vänsterkant och en 
kort beskrivning av rubrikens innehåll visas mer centralt i läsaren tillsammans med eventuella 
bilder eller annan grafik.  
 
Jämförelse med checklista för slutanvändare som presenterades i teorikapitlet. Punkter som 
berör investerare har exkluderats. 
 
Checklista för hemsidans marknadskommunikation  Thermotech 
 
Om företaget 

� Historia    Ja 
� Kontakter    Ja 
� Vart kontoren finns (Adresser och kartor)  Ja (men inga kartor) 

 
Produkter och tjänster 

� Katalog över produkter, priser?   Ja/Ja   
� Onlineförsäljning av produkter   Nej 
� Aktuell lagernivå och leveranstider  Nej 
� Detaljerade tekniska specifikationer  Ja 
� Kunders berättelser och klientlistor  Nej 

 
� White Papers    Nej 
� Pressreleaser    Ja 
� Specialerbjudanden   Ja 
� Demonstrationer    Nej 
� Var man kan få tag på produkterna  Ja 

 
Kundtjänst 

� Produktreturer    Nej 
� Elektronisk Help Desk   Nej 
� FAQ     Ja 

 
Event 

� Seminarier    Ja 
� Utställningar    Ja 
� Utbildning    Ja 

 
Generell information 

� Kontakta oss    Ja 
� Nyheter eller Media Center (för PR)  Ja 
� Lediga jobb    Ja 

 
� Index/Site map    Nej 
� Sökfunktion    Nej 
� Länkar till relaterade sidor   Nej 
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4.3 Konkurrenternas hemsidor 
Thermotech’s primära konkurrenter är som nämnts Wirsbo, Roth och LK. Här jämförs dessa 
företags hemsidor med checklistan från teorikapitlet. Kortfattat så skiljer de sig de inte 
märkbart mycket från varandra innehållsmässigt. Samtliga sidor har traditionella menysystem 
i vänsterkant och innehåller en stor mängd produktinformation men sparsamt med övrig 
information och grafik. Vi jämför även dessa sidor med checklistan för hemsidans 
marknadskommunikation. 
 
 
Checklista för hemsidans marknadskommunik. Wirsbo Roth LK 
 
Om företaget 

� Historia   Ja Nej Begränsat 
� Kontakter   Ja Ja Ja 
� Vart kontoren finns (Adresser och kartor) Ja Ja Ja 

 
Produkter och tjänster 

� Katalog över produkter, priser?  Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej  
� Onlineförsäljning av produkter  Nej Nej Nej 
� Aktuell lagernivå och leveranstider Nej Nej Nej 
� Detaljerade tekniska specifikationer Ja Ja Ja 
� Kunders berättelser och klientlistor Nej Nej Nej 

 
� White Papers   Nej Nej Nej 
� Press releaser   Ja Ja Ja 
� Specialerbjudanden  Nej Nej Nej 
� Demonstrationer    
� Var man kan få tag på produkterna Ja Ja Ja 

 
Kundtjänst 

� Produktreturer   Nej Nej Nej 
� Elektronisk Help Desk  Nej Nej Nej 
� FAQ    Ja Nej Nej 

 
Event 

� Seminarier   Ja Nej Ja 
� Utställningar   Ja Ja Ja 
� Utbildning   Ja Nej Nej 

 
Generell information 

� Kontakta oss   Ja Ja Ja 
� Nyheter eller Media Center (för PR) Ja Ja Ja 
� Lediga jobb   Nej Ja Nej 

 
� Index/Site map   Nej Nej Nej 
� Sökfunktion   Ja Nej Ja (Produkt) 
� Länkar till relaterade sidor  Ja Nej Nej 
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4.4 Presentation av enkätresultat 
Totalt erhölls 53 enkätsvar från den webbaserade enkätundersökningen. Av dessa kom 43 svar 
från män och 10 från kvinnor. Respondenternas ålder varierade från 23 år för den lägsta till 64 
år för den äldsta vilket även syns i figur 5. Vad gäller den geografiska spridningen så inkom 
svar från 18 av de 21 länen samt 2 från annat alternativ.  
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Fig. 5. Histogram över respondenternas åldersfördelning. 
 
Då den uttalade målgruppen är i åldern 30-40 år och bor i egna hem så kan undersökningen 
sägas ha fått ett något snett utfall vad gäller respondenterna. Detta gäller främst 
åldersfördelningen. En stor majoritet har dock angett att de bor i villa eller radhus (eget hem). 
Tilläggas bör att dessa respondenter dessutom använder sig av Internet. De respondenter som 
inte passar in i mallen men som har svarat får ses som så kallade spillovers21, då de troligen 
har någon form av intresse av Thermotech’s produkter eftersom de besökt Thermotech’s 
hemsida.  
 
Då antalet inkomna svar är mycket begränsat så blir det svårt att dra några statistiskt 
säkerställda slutsatser angående enkäternas data. Sålunda får enkätsvaren enbart utgöra en 
form av indikator för hur företaget presterar. För en sammanfattning av utfallen på frågorna se 
bilaga C. För att få en övergripande uppfattning om respondenternas åsikter om hemsidan så 
kan resultatet från frågan där respondenterna ombads ge sitt övergripande betyg på hemsidan 
lyftas fram. 
 
Resultat av fråga 17 
Vad är ditt övergripande intryck av Thermotech Scandinavia AB’s hemsida? 
 
Skala 1-5 där 5 motsvarar mycket bra och 1 motsvarar inte alls bra. Totalt svarade 48 
respondenter på denna fråga. 
 

Betyg : 3,89  

                                                 
21 Individer som inte ingår i den eftersökta målgruppen men som delar en eller flera kännetecken med denna 



 

 

 
  26 
 
 

5. Analys 
I detta kapitel jämförs de teorier som ingår i referensramen med den empiri som insamlats 
under enkätundersökningen samt insamlats från fallstudieföretaget. Såväl skillnader som 
likheter lyfts fram för de tre huvudsakliga områdena. 
 

5.1 Omvärldsanalys  
Den externa analysen visar att tillväxttakten i Sverige är på väg att förbättras. Nybyggandet 
ökar för småhus (se bilaga F) samtidigt som elpriserna under senare år har gå upp (se bilaga 
E). Många Svenskar använder idag Internet för att söka information om produkter och tjänster 
(se bilaga D). Lagstiftningar inom energi syftar till att minska energianvändningen och att 
stödja utveckling av miljövänliga, förnyelsebara energikällor (EU’s webbportal, 2006). 
Konkurrentanalysen visar att de primära konkurrenternas hemsidor inte skiljer sig från 
Thermotech’s i någon större utsträckning. Företaget har goda relationer med leverantörer och 
partners. Företagets önskade övergripande image återspeglas även på hemsidan som 
slutanvändarna har en positiv grunduppfattning om. 
 

5.2 Online promotion 
Thermotech har varit sparsamma med promotion för hemsidan. Hemsideadressen finns med i 
det mesta tryckta material som används men online har aktiviteterna varit få. Detta beror på 
att fokus har legat på kontakterna med återförsäljare och andra företag där Thermotech har 
använt sig av andra former av promotion som mer lämpar sig vid affärskontakter med andra 
företag. Detta behöver inte vara en nackdel då onlinepromotionverktygens effektivitet har 
kommit att bli allt mer kritiserat. Företaget har börjat övervaka trafiken på hemsidan mer 
under senare tid. 
 
   
För att undersöka hur sökbarheten är för Thermotech’s hemsida så gjordes ett test. Det 
centrala sökordet för Thermotech’s produkter antas vara golvvärme. En sökning på ordet 
golvvärme gjorde därför den och gav följande resultat 20/2-06:  

MSN: Thermotech är nummer 2 (sida 1) på listan över icke-
sponsrade sidor. 1:a är rothscandinavia.se. Törefors 
golvvärme är enda sponsrade sidan (tgolvvärme.se) 

Google: Thermotech kommer först på sida 3 (plats 25) på 
listan över icke-sponsrade sidor. 1:a är 
konsumentverket.se, högst rankade företaget är 
wirsbo.se på plats 3. Törefors golvvärme är enda 
sponsrade sidan (tgolvvärme.se) 

Passagen/Eniro/Evreka: Thermotech kommer först på sida 2 (plats 20) på 
listan över icke-sponsrade sidor. 1:a är 
konsumentverket.se, högst rankade företaget är 
wirsbo.se på plats 3. Törefors golvvärme, 
Linoleumkompaniet och Svenska kakel är sponsrade 
sidor (tgolvvärme.se, linoleumkompaniet.se, 
svenskakakel.se) 
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Spray: Thermotech kommer först på sida 3 (plats 25) på 
listan över icke-sponsrade sidor. 1:a är alleco.se. 
Törefors golvvärme och Swebo flis och energi är 
sponsrade sidor (tgolvvärme.se, swebo.com) 

Yahoo: Thermotech är nummer 10 (sida 1) på listan över 
icke-sponsrade sidor. 1:a är alleco.se. Törefors 
golvvärme och Swebo flis och energi är sponsrade 
sidor (tgolvvärme.se, swebo.com) 

Altavista: Thermotech är nummer 10 (sida 1) på listan över 
icke-sponsrade sidor. 1:a är alleco.se. Törefors 
golvvärme och Swebo flis och energi är sponsrade 
sidor (tgolvvärme.se, swebo.com) 

 
 
Thermotech finns med på ett antal ämnesspecifika portaler. De portaler man har valt att 
fokusera på är de som existerar inom energi & uppvärmning. Portaler där Thermotech finns 
representerade är: 
 

� Energiportalen.se, Badrumsportalen.se, Byggportalen.se & Köksportalen (samma 
grund-portal) 

� Alltombostad.se 
� Viivilla.se 
� Byggfaktadocu.se 
� Lantbruksnet.se 
� Catweb.nu 
� Konsumentverket.se 

 
Portaler där Thermotech idag inte är aktiva men som kan vara av betydelse inför framtida 
satsningar är: 
 

� Villa-varme.se   
� Byggahus.se  

 
Dock är det svårt att avgöra vilka portaler som är av störst betydelse för Thermotech’s 
slutanvändare då portalerna inom det specifika ämnesområdet är få till antalet och tämligen 
likartade. 
 

5.3 Tjänstekvalitet online 
Thermotech erbjuder i dagsläget sina slutanvändare ett rätt begränsat antal tjänster på 
hemsidan. Traditionellt har företaget satsat mer på att marknadsföra sig gentemot 
installatörerna, något som också märks på hemsidan som är ganska informationstung. Tjänster 
som idag erbjuds är support i form av en kortfattad text om felsökning, information om hur 
projektering görs, en redogörelse för vanliga frågor och svar på dessa (FAQ) samt kortfattade 
generella anvisningar. Utöver detta erbjuds också möjligheten att via hemsidan skicka in en 
fråga till företaget där kunden kan ange kontaktuppgifter. En ytterligare tjänst som företaget 
erbjuder kunderna är kontaktinformation för lämpliga installatörer i kundens närområde. 



 

 

 
  28 
 
 

 

5.4 Relationsmarknadsföring online 
Precis som när det gäller utbudet av tjänster så har Thermotech tidigare legat lågt med 
relationsbyggandet gentemot slutanvändare. Ett viktigt steg som man tagit i riktning mot 
större fokus på slutanvändaren och därigenom också starkare relationer till dessa är företagets 
designfokus. Genom att erbjuda exempelvis designade termostater så har man byggt in 
kommunikation som riktar sig till slutanvändaren i produkten. Som konstaterats så finns 
mycket att vinna på att fortsätta bygga relationer med slutanvändarna. Då golvvärme kan 
sägas vara ett sällanköp22 så bör detta relationsbyggande ses som ett långsiktigt arbete som 
kanske inte ger resultat direkt.   

                                                 
22 En vara vars förbrukningstid är lång och som därför köps mer sällan än andra varor 
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6. Resultat & Slutsatser 
Efter att empirisk data först presenterats och sedan analyserats så kommer detta kapitel att 
fokusera på resultaten och de slutsatser som gjorts utifrån analysen för att besvara de tre 
forskningsfrågor som formulerats i uppsatsens början. Kapitlet avslutas med 
rekommendationer till fortsatt forskning. 
 

6.1 Resultat 
Här presenteras resultaten från analysen av forskningsfrågorna. Resultaten ger en större 
förståelse av denna rapports syfte, att med stöd av information om kunderna samt befintliga 
teorier utreda hur företagets hemsida kan användas till att skapa mervärde i syfte att bygga 
relationer med slutanvändarna. 
 
Omvärldsanalysen visar att det finns goda möjligheter för Thermotech att fortsätta växa. 
Statistik visar att nybyggandet i Sverige ökar (se bilaga F). Eventuell lagstiftning kommer 
troligtvis bara att gynna företaget om de trycker mer på de energibesparingar som kan göras 
med hjälp av ett golvvärmesystem eftersom lagstiftning inom EU som berör ämnet i framtiden 
kommer att ha fokus på energibesparingar. Dessutom har elpriserna stigit kraftigt under en 
period och tycks inte vända neråt (se bilaga E). Sammantaget ger detta en ljus bild av 
Thermotech’s framtida möjligheter. Analysen visar även att Svenskarnas Internetanvändande 
idag till största delen består av att söka information om produkter eller tjänster (se bilaga D). 
Mot denna bakgrund så är det helt rätt att företaget gör en satsning online på denna tidigare 
rätt så förbisedda kundgrupp.   
 

6.1.1 Online Promotion 
Forskningsfråga 1: Hur kan Thermotech använda sig av Online Promotion gentemot 
slutanvändarna? 
 
Undersökningen visar att Internet lämpar sig väl för att marknadsföra denna produkttyp. För 
att säkerställa att kunderna hittar företagets hemsida när de söker information kan en satsning 
på sökmotoroptimering göras. Då antalet aktörer inom sökmotormarknaden är få så behövs 
ingen djupare analys av vilka som är viktiga att ha en bra placering i utifrån målgruppens 
egenskaper. Dock är det alarmerande att företaget i dagsläget får en så dålig placering i 
Google’s sökmotor. Google är idag den största aktören i Sverige och är därför relevant. Som 
visats i arbetet så nöjer sig dessutom 75 % av sökarna med resultatet i den första sidan av 
träfflistan.  
 
Portaler är svårt att säga något om då antalet är rätt begränsat och de flesta är rätt så 
likformiga. Thermotech finns tillgängliga på ett större antal av dem. Fler vore kanske önskvärt 
men det bedöms inte som något akut behov.  
 
Något som företaget kan satsa på och som de också själva har insett är en förbättrad kontroll 
av hemsidans trafik i utvärderingssyfte. Tekniken finns idag lätt illgänglig för att övervaka 
hemsidans trafik ingående. En bättre insikt i hur trafiken på sidan ser ut ger också bättre 
möjlighet att värdera hur den presterar.  
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6.1.2 Tjänstekvalitet online 
Forskningsfråga 2: Hur kan företaget gå tillväga för att utveckla tjänster för 
slutanvändarna på hemsidan? 
 
Värdeskapande är här nyckelordet. Värdet för kunden måste alltid vara avgörande för vilka 
tjänster som skall erbjudas till kunden online. Undersökningen har visat att slutanvändarna ser 
positivt på möjligheten att få tillgång till sådana tjänster. I dagsläget erbjuds slutanvändaren 
en stor mängd information på hemsidan. Informationsbehovet angavs också som det 
viktigaste attributet i enkätundersökningen.   
  
Vad gäller implementering och utformning så tycks den nuvarande kommunikativa 
plattformen fungera väl. Slutanvändarna uttryckte sig i undersökningen relativt positiva till 
hemsidan. Då hemsidan idag inte erbjuder många tjänster så betyder det att grundstommen, 
informationsinnehållet är väl utformat och att hemsidan kommunicerar rätt budskap. Det är 
viktigt att de tjänster som tillförs hemsidan också smälter in i detta.  
 
Något som också är viktigt att tänka på är att tjänsterna måste hålla vad de lovar. Det kan vara 
lämpligt att utgå från de traditionella servqual-dimensionerna som redogjorts och se till att 
dessa uppfylls. Enkätundersökningen har visat att slutanvändarna har en bild av att företaget 
har en hög kompetens och erbjuder bra service. Detta kan snabbt ändras ifall företaget börjar 
erbjuda undermåliga tjänster och inte håller vad de lovar. Litteraturstudien visade att många 
kunder som lämnar ett företag som de tidigare haft förbindelse med gör det på grund av 
bristande tjänstekvalitet.  
 
Ett köp av ett golvvärmesystem är ett stort köp som inte görs så ofta för den enskilde kunden. 
Det finns därför extra stora möjligheter att använda hemsidan som påverkansmedel för 
produkten golvvärme i samtliga steg i köpprocessen. Före köpet läser kunden in sig på 
produkten. Sidan kan då användas till att stärka varumärket och informera kunden om 
produktens fördelar. Här kan det vara lämpligt att kunden får möjlighet att ta del av andra 
kunders erfarenheter. Ett diskussionsforum och en reportageserie om nöjda kunder hur 
installationer går till kan påverka kunden positivt på ett emotionellt plan. Efter köpet bör 
företaget se till att upprätthålla kontakten med kunden exempelvis genom att erbjuda en god 
kundsupport. Då en icke-fungerande husuppvärmning kan få stora konsekvenser snabbt för 
kunden så är det dessutom viktigt att snabbt kunna erbjuda denna support. Om inte så riskerar 
företaget att få en mycket missnöjd kund som inte väntar med att berätta om bristen på hjälp 
för andra.  
 
 

6.1.3 Relationsmarknadsföring online 
Forskningsfråga 3: Hur kan företaget skapa bättre relationer med slutanvändarna med 
hjälp av Internet?  
 
Kundtillfredsställelse och kundlojalitet är viktigt. Om tjänster med hög kvalitet kan erbjudas 
via hemsidan så kommer kundtillfredsställelsen och kundlojaliteten att öka. Som diskuterats 
ovan så är det mycket viktigt att företaget bibehåller kontakten med kunden efter köpet. Ett 
återkommande nyhetsmail kan tänkas vara användbart här. Det som talar emot mailkontakten 
är den ökande förekomsten av den typen av tjänster. Sen tillkommer även spam-mail. Detta 
gör det svårt att nå kunden och risken finns att kunden snarare blir irriterad av mailandet. 
Fördelen med metoden är att kunden kan exponeras för varumärket ofta och om kunden är 
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nöjd med produkten så skapar det regelbundna positiva reaktioner. För att bibehålla och 
utveckla relationen med kunden skulle även tjänster såsom diskussionsforum vara användbart. 
Betydelsen av en väl fungerande support har redogjorts för i föregående stycke. I förhållande 
till kanomodellen så kan Thermotech’s hemsida idag sägas uppfylla majoriteten av kundens 
basbehov. Informationsinnehållet är ett uttalat behov som slutanvändarna angett som mycket 
viktigt. Företagets hemsida uppfyller också detta behov. För att lyckas identifiera behov är det 
viktigt att från företagets sida fortsätta göra kundundersökningar. Eftersom kunderna ser 
företaget som innovativt så ställs högre krav på att de erbjuder uttalade och outtalade behov 
för att kunderna ska bli tillfredsställda. 
 

6.2 Slutsatser 
De slutsatser som kan dras av arbetet är att företaget bör satsa på att bygga relationer med 
slutanvändarna och att Internet lämpar sig väl för detta. Via hemsidan kan varumärket stärkas 
och tjänster erbjudas. Hemsidans sökbarhet är avgörande för att kunden skall kunna ta del av 
dessa tjänster. Det är därför viktigt att säkerställa att hemsidan får en bra position i samtliga 
av de stora sökmotorerna i Sverige.  
 
Värdet för kunden bör vara i centrum vid utvecklandet av tjänsterna. Tjänster såsom 
diskussionsforum är vanligt förekommande och kan vara lämpligt att implementera så snart 
som möjligt medan andra mer sofistikerade tjänster kräver mer planering. Kundsupporten bör 
utökas och utvecklas till att bli mer användarvänlig. Att tjänsterna håller en god kvalitet är av 
yttersta vikt.  
 
Att jobba långsiktigt är viktigt vid relationsbyggande. Då företaget är litet och kunden inte 
själv aktivt söker information om produkten efter att köpet är gjort och värmesystemet 
installerats så kan Internettjänster vara en bra metod för att påminna kunden om produkten. 
Produkten är dessutom inte heller fysiskt så synlig för de kunder som äger den fast den 
ständigt finns i deras egna hem. Företagets designade termostater kanske kan komma att ändra 
på det faktumet i framtiden. Ett återkommande nyhetsmail kan också tänkas vara användbart 
för att uppnå detta syfte men det är då viktigt att det är frivilligt från kundens sida för att 
undvika negativa effekter. 
 
 
Slutsatser av studien: 

� Hemsidan lämpar sig väl för att erbjuda tjänster till slutanvändarna 
� Det är viktigt att slutanvändarna verkligen kan hitta hemsidan 
� När tjänster utvecklas ska värdet för kunden betonas 
� Tjänsterna måste hålla en hög kvalitet för att företagets image skall bibehållas 
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6.3 Rekommendationer 
En sökmotoroptimering bör göras för att säkerställa goda sökresultat i samtliga av de stora 
sökmotorerna på marknaden. För att få en bättre bild av trafiken på hemsidan och hur den 
utvecklas så bör regelbundna mätningar göras. Traditionella marknadsundersökningar kan 
också vara till hjälp för att skapa en större förståelse för slutanvändarnas behov och 
därigenom kunna utveckla bättre tjänster.  
 
Företaget bör börja med att förbättra de nuvarande tjänsterna och sedan göra utökade 
utredningar kring nyttan med andra tjänster. Tjänster såsom diskussionsforum och 
reportageserier om andra kunder och installationer kan vara lämpligt att utforma och 
implementera redan i dagsläget.  
 
En utredning bör även göras på företagskunderna och andra samarbetspartners för att 
kartlägga hur hemsidan och Internet kan utvecklas vidare för att vårda och förbättra 
relationerna med dessa kundgrupper.  
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Bilagor 
 
Bilaga A   Missivbrev 
 
 
 
Hej 
Mitt namn är Patrik Pålsson och det är jag som har utformat denna enkät. Jag är student på 
civilingenjörsprogrammet med inriktning mot medieteknik vid Luleå tekniska universitet. 
Enkäten är en del av mitt examensarbete som jag gör i samarbete med Thermotech 
Scandinavia AB. Syftet med enkätundersökningen är att försöka skapa en tydligare bild av 
hur företaget uppfattas av såväl potentiella som befintliga kunder samt att undersöka 
möjligheterna att förbättra kontakten med kunderna med hjälp av Internettjänster. 
 
Enkäten består av 3 delar och totalt 24 frågor. Del A består av frågor som rör grundläggande 
information. Del B handlar om uppvärmningsalternativ och om synen på det aktuella 
företaget. Del C handlar om hur du upplever det aktuella företagets hemsida. Det är därför 
viktigt att du först besöker företagets hemsida innan du besvarar enkäten samt att du besvarar 
samtliga frågor. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut 
till andra parter eller kunna spåras. Jag behöver ha in din ifyllda enkät senast den 31 oktober. 
 
Tack på förhand! 
 
Patrik Pålsson 
 
 
Vid eventuella frågor, var vänlig och kontakta mig på mail: 
patpal-0@student.ltu.se  

mailto:0@student.ltu.se
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Bilaga B 

Enkätstudie om bostadsuppvärmning 
 
 
Del A 
 
1.  Kön: � Man � Kvinna 
 
 
2.  Ålder: ____________ 
 
 
3. Vilket län bor du i? 
  

� Blekinge � Dalarna � Gotland  � Gävleborg    � Halland 
 � Jämtland � Jönköping � Kalmar  � Kronoberg   � N.Botten 
 � Skåne � Stockholm � Södermanl. � Uppsala    � Värmland 
 � V.Botten  � V.Norrl. � Västmanl.   � V.Götaland  � Örebro  
 � Östergötl. � Annat 
 
 
4.  Hur ser ditt hushåll ut? 
 
 � Bor själv  � Sambo/Gift � Sambo/Gift med barn 
 � Annat 
 
 
5. Vilken typ av bostad bor du för närvarande i? 
 
 � Hyresrätt  � Bostadsrätt  � Radhus 
 � Villa  � Annat:______________________ 
 
 
6.  Hur tror du att du kommer att bo om 5 år? 
 
 � Hyresrätt  � Bostadsrätt  � Radhus 
 � Villa  � Annat:______________________ 
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Del B  
 
7. Vilket av följande uppvärmningsmetoder har din bostad? 
  
 � Direktverkande el � Olja  � Värmepump 
 � Fjärrvärme  � Biobränsle  � Solvärme 
 � Gas  � Annat  � Vet ej 
 
 
8. Har du någon gång under det senaste året funderat på att byta
 uppvärmningsmetod i din bostad? 
  
 � Ja  � Nej   � Vet ej 
 
 
9.  Vilket system för värmedistribution har din bostad? 
 
 � Vattenburet m. element � El-radiatorer � Luftburen värme 
 � Golvvärme  � Annat  � Vet ej 
 
 
10.  Har du någon gång under det senaste året funderat på att byta system för 

värmedistribution i din bostad? 
 
 � Ja  � Nej  � Vet ej 
 
 
11. Hur viktiga är följande egenskaper för dig vid val av uppvärmningsalternativ 

och system för värmedistribution i hemmet? 
 
 Mycket viktigt     Viktigt Rätt så viktigt  Mindre viktigt  Oviktigt       Vet ej 
 
Inköps pris �            �            �            �            �            � 
Driftskostnader �            �            �            �            �            � 
Miljöaspekter �            �            �            �            �            � 
Prestanda �            �            �            �            �            � 
Design �            �            �            �            �            � 
Hantering �            �            �            �            �            � 
 
 
12. Känner du till företaget Thermotech Scandinavia AB sedan tidigare? (Flera 

alternativ möjliga) 
 
 � Ja, i egenskap av mitt yrke som_______________________________ 
 � Ja, har handlat av företaget 
 � Ja, har kommit i kontakt med företaget vid ett flertal tillfällen 
 � Ja, har kommit i kontakt med företaget vid något enstaka tillfälle 
 � Ja, känner till företaget men har ej kommit i kontakt med det 
 � Nej 
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13. Ifall du har varit i kontakt med företaget hur har du upplevt följande punkter i 

samband med kontakten? 
 

     Mycket bra        Bra    Rätt så bra   Mindre bra     Inte alls bra        Vet ej 
 

Bemötande �            �            �            �            �            � 
Sakkunnighet �            �            �            �            �            � 
Svarstid �            �            �            �            �            � 

 

� Har ej varit i kontakt med företaget 
 
 
14. Hur tycker du att följande egenskaper överensstämmer med Thermotech 

Scandinavia AB? 
 

       Mycket väl        Väl      Rätt så väl   Mindre väl         Inte alls         Vet ej 
  
Nytänkande �              �            �            �            �            � 
Miljötänkande �              �            �            �            �            � 
Hög kompetens �              �            �            �            �            � 
Bra service �              �            �            �            �            � 
 
 
15. Har du någon erfarenhet av Thermotech’s produkter? (Flera alternativ möjliga) 
 
 � Ja, i egenskap av mitt yrke som ______________________________ 
 � Ja, använder i dagsläget Thermotechprodukter i det egna hemmet 
 � Ja, har själv tidigare använt Thermotechprodukter i det egna hemmet 
 � Ja, vistas emellanåt i lokaler med Thermotechprodukter 
 � Nej, har ingen erfarenhet av Thermotechprodukter 
 � Vet ej 
 
 
16. Hur tycker du att följande egenskaper överensstämmer med produkten 

golvvärme? 
 
                            Mycket väl       Väl      Rätt så väl   Mindre väl         Inte alls         Vet ej 
  
Ny teknologi �            �            �            �            �            � 
Bekvämlighet �            �            �            �            �            � 
Stor investering �            �            �            �            �            � 
Lyxvara �            �            �            �            �            � 
Billigt värmesystem �            �            �            �            �            � 
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Del C 
 
17. Vad är ditt övergripande intryck av Thermotech Scandinavia AB’s hemsida? 
 

      Mycket bra       Bra     Rätt så bra   Mindre bra         Dåligt          Vet ej 
 

�            �            �            �            �            � 
 
 
18. Kände du till Thermotech Scandinavia ABs hemsida sedan tidigare? 
 
 � Ja, har besökt den vid ett flertal tillfällen 
 � Ja, har besökt den vid något enstaka tillfälle 
 � Ja, men har ej besökt den 
 � Nej 
 
 
19. Hur viktiga tycker du att följande attribut är för Thermotech Scandinavia ABs 

hemsida? 
 
   Mycket viktigt   Viktigt Rätt så viktigt  Mindre viktigt  Oviktigt       Vet ej 
 
Lätt att navigera �            �            �            �            �            � 
Informationstillgång �            �            �            �            �            � 
Annan kontaktinfo.     �            �            �            �            �            � 
Möjlighet att få �            �            �            �            �            � 
prisuppgifter 
 
 
20.  Finns det något annat som du tycker är viktigt med en hemsida för ett företag 

som erbjuder produkter av teknisk karaktär för hemmet?  
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
21. Hur värderar du följande informationskällor när det gäller produkter som rör 

hemmet, exempelvis uppvärmning? 
 
 Mycket viktigt     Viktigt Rätt så viktigt  Mindre viktigt  Oviktigt       Vet ej 
 
Med/från tillverkaren 
Hemsida  �            �            �            �            �            � 
Telefonsamtal �            �            �            �            �            � 
Personligt möte �            �            �            �            �            � 
 
Från andra källor 
Installatör/Fackman �            �            �            �            �            � 
Tidskrifter �            �            �            �            �            � 
Släkt/Vänner �            �            �            �            �            � 
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22. Ifall du har/skulle ha ett golvvärmesystem installerat, hur värderar du 

möjligheten att få regelbundna mail med information om nya produkter eller 
saker som rör ditt befintliga system? 

 
 Mycket viktigt     Viktigt Rätt så viktigt  Mindre viktigt  Oviktigt       Vet ej 
            �            �            �            �            �            � 
 
 
23. Ifall du har/skall installera ett golvvärmesystem, vilket av följande är då av 

störst intresse för dig?  
 
� Möjlighet att via nätet beställa produkter såsom termostatskal i en specifik 
färg   
� Helpdesk, dit t ex frågor om din kommande eller redan gjorda installation kan 
ställas 
� Möjlighet att via hemsidan snabbt överslagsmässigt kalkylera vad kostnaden 
blir för materialet. 
� Möjlighet att via hemsidan snabbt överslagsmässigt kalkylera vad kostnaden 
blir för material och installation samt få rekommenderad installatör på orten. 
� Eget alternativ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
24. Har du några övriga kommentarer som rör de ämnen som enkäten behandlat 

eller om själva enkäten? 
 
 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
För att vara med i utlottningen var god och fyll i kontaktinformation här: 

 
 Namn:  ________________________ 

Adress: ________________________ 

 ________________________ 

  ________________________ 

      Telefon (valfritt): ________________________ 
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Bilaga C  Resultat från enkätfrågor. Del A 
 
Fråga 1 
Kön? 
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna 
 

1. Man    43  (81,13%) 
2. Kvinna   10  (18,87%) 

 
 
Fråga 2 
Ålder? 
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna 
 

Max    64 
Medelvärde   41,5 
Min    23 

  
 
Fråga 3 
Vilket län bor du i? 
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna. Sorterade efter frekvens. 

 
1. Stockholm   9  (16,98%) 
2. Västra Götaland   8  (15,09%) 
3. Uppsala   5  (9,43%) 
4. Västernorrland   4  (7,55%) 
5. Dalarna   3  (5,66%) 
6. Östergötland   3  (5,66%) 
7. Annat   2  (3,77%) 
8. Halland   2  (3,77%) 
9. Jönköping   2  (3,77%) 
10. Kalmar   2  (3,77%) 
11. Skåne   2  (3,77%) 
12. Södermanland   2  (3,77%) 
13. Västerbotten   2  (3,77%) 
14. Gävleborg   1  (1,89%) 
15. Värmland   1  (1,89%) 
16. Örebro   1  (1,89%) 
17. Kronoberg   1  (1,89%) 
18. Norrbotten   1  (1,89%) 
19. Västmanland   1  (1,89%) 
20. Jämtland   1  (1,89%) 

 
 
Fråga 4 
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Hur ser ditt hushåll ut?  
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna. Sorterade efter frekvens  
 
 

1. Sambo/Gift med barn  30  (56,6%) 
2. Sambo/Gift   13  (24,5%) 
3. Bor själv   8  (15,1%) 
4. Annat   2    (3,8%) 

 
 
Fråga 5 
Vilken typ av bostad bor du för närvarande i? 
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna. Sorterade efter frekvens  
 
 

1. Villa    44  (83,0%) 
2. Radhus   4    (7,5%) 
3. Hyresrätt   3    (5,7%) 
4. Bostadsrätt   2    (3,8%) 
5. Annat   0    (0,0%) 

 
 
Fråga 6 
Hur tror du att du kommer att bo om 5 år? 
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna. Sorterade efter frekvens.  
 
 

1. Villa    46  (86,8%) 
2. Radhus   3    (5,7%) 
3. Bostadsrätt   2    (3,8%) 
4. Hyresrätt   1    (1,9%) 
5. Annat   1    (1,9%) 
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Resultat från enkätfrågor. Del B 
Fråga 7 
Vilket av följande uppvärmningsmetoder har din bostad? 
 
Totalt 52 svar sorterade efter frekvens. 
 

1. Direktverkande el    12 
2. Annat   10 
3. Värmepump   10 
4. Olja    7 
5. Fjärrvärme   6 
6. Biobränsle   5 
7. Solvärme   1 
8. Gas    1 
9. Vet ej    0 

 
 
Fråga 8 
Har du någon gång under det senaste året funderat på att byta uppvärmningsmetod i din 
bostad? 
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna 
 
 Ja   31  (58,49%) 

Nej   22  (41,51%) 
 Vet ej   0 
 
 
Fråga 9 
Vilket system för värmedistribution har din bostad? 
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna. Sorterade efter frekvens.  
 

1. Vattenburet med element  29  (54,72%) 
2. Golvvärme   10  (18,87%) 
3. El-radiatorer   7  (13,21%) 
4. Annat   4  (7,55%) 
5. Luftburen värme   3  (5,66%) 
6. Vet ej    0  (0,00%) 

 
 
Fråga 10 
Har du någon gång under det senaste året funderat på att byta system för värmedistribution i 
din bostad? 
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna. 
 
 Ja   30  (56,60%) 

Nej   23  (43,40%) 
 Vet ej   0 
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Fråga 11 
Hur viktiga är följande egenskaper för dig vid val av uppvärmningsalternativ och system för 
värmedistribution i hemmet? 
 
Skala 1-5 där 5 motsvarar mycket viktigt och 1 motsvarar oviktigt. Totalt 53 svar dvs. 100% 
av respondenterna på samtliga frågor. 
 

1. Driftkostnader   4,77 
2. Prestanda   4,47 
3. Inköpspris   3,91 
4. Hantering   3,84 
5. Miljöaspekter   3,55 
6. Design   2,83 

 
 
Fråga 12 
Känner du till företaget Thermotech Scandinavia AB sedan tidigare? 
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna. Sorterade efter frekvens. 
 

1. Nej               17    (32,08%) 
2. Ja, känner till företaget men har ej kommit i kontakt med det          16   (30,19%) 
3. Ja i egenskap av mitt yrke             10    (18,87%) 
4. Ja, har kommit i kontakt med företaget vid något enstaka tillfälle   10    (18,87%) 
5. Ja, har handlat av företaget               4      (7,55%) 
6. Ja, har kommit i kontakt med företaget vid ett flertal tillfällen           2      (3,77%)  

 
 
Fråga 13 
Ifall du har varit i kontakt med företaget hur har du upplevt följande punkter i samband med 
kontakten? 
 
Skala 1-5 där 5 motsvarar mycket bra och 1 motsvarar inte alls bra. 
 

1. Sakkunnighet   4,64  (19 resp) 
2. Bemötande   4,57  (21 resp) 
3. Svarstid   4,21  (22 resp) 

 
 
Fråga 14 
Hur tycker du att följande egenskaper överensstämmer med Thermotech Scandinavia AB? 
 
Skala 1-5 där 5 motsvarar mycket väl och 1 motsvarar inte alls. 

 
1. Hög kompetens   4,45  (29 resp) 
2. Bra Service   4,23  (26 resp) 
3. Nytänkande   4,13  (30 resp) 
4. Miljötänkande   3,96  (28 resp) 
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Fråga 15 
Har du någon erfarenhet av Thermotech’s produkter? 
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna. Sorterade efter frekvens. 
   

1. Nej, har ingen erfarenhet av Thermotechprodukter  38 
2. Ja, i egenskap av mitt yrke    6 
3. Ja, vistas emellanåt i lokaler med Thermotechprodukter  6 
4. Ja, använder i dagsläget Thermotechprodukter i det egna hemmet 4 
5. Ja, har själv tidigare använt Thermotechprodukter i det egna hemmet 0 
6. Vet ej      0 

 
 
Fråga 16 
Hur tycker du att följande egenskaper överensstämmer med produkten golvvärme? 
 
Skala 1-5 där 5 motsvarar mycket väl och 1 motsvarar inte alls. 
 

1. Bekvämlighet   4,50  (52 resp) 
2. Stor investering   3,61  (52 resp) 
3. Billigt värmesystem  3,38  (51 resp) 
4. Ny teknologi   3,36  (51 resp) 
5. Lyxvara   2,40  (51 resp) 
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Resultat från enkätfrågor. Del C 
 
Fråga 17 
Vad är ditt övergripande intryck av Thermotech Scandinavia AB’s hemsida? 
 
Skala 1-5 där 5 motsvarar mycket bra och 1 motsvarar inte alls bra. 
 

Betyg    3,89  (48 resp)
  
 
 
Fråga 18 
Kände du till Thermotech Scandinavia ABs hemsida sedan tidigare? 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna. Sorterade efter frekvens. 
 

1. Nej    23  (43,40%) 
2. Ja, har besökt den vid något enstaka tillfälle 17  (32,08%) 
3. Ja, har besökt den vid ett flertal tillfällen 10  (18,87%) 
4. Ja, men har ej besökt den  3  (5,66%) 

 
 
Fråga 19 
Hur viktiga tycker du att följande attribut är för Thermotech Scandinavia ABs hemsida? 
 
Skala 1-5 där 5 motsvarar mycket viktigt och 1 motsvarar oviktigt. 
 

1. Informationstillgång 4,58  (51 resp) 
2. Möjlighet att få prisuppg. 4,27  (48 resp) 
3. Lätt att navigera  4,18  (51 resp) 
4. Annan kontaktinformation  3,77  (49 resp) 

 
 
Fråga 20 
Finns det något annat som du tycker är viktigt med en hemsida för ett företag som erbjuder 
produkter av teknisk karaktär för hemmet? 
 
Totalt har 19 respondenter svarat på denna fråga. De givna svaren redovisas här 
 

1. Måste vara enklare att få kontaktuppgifter via hemsidan. Enligt mitt tycke var det inte 
tillräckligt lätt att få fram t.ex. tel.nr för återförsäljare 

2. Det som Thermotech har - typ felsökningar, FAQ o.dy. 
3. Visa komplett systemlösning ifrån värmekällan till plaströren 
4. Enkel hänvisning till kunnig support 
5. Ibland kan det vara intressant att läsa "referat" ifrån kunder som använt 

varorna/produkterna. Vad de tyckte, användarvänlighet utifrån kundens synvinkel, hur 
installationen gick osv.! 

6. Videosnuttar på installationer etc. 
7. Pris och installation beskrivning 
8. Länkar till andra företags produkter, som kan tänkas fungera tillsammans med 

företagets produkter 
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9. Jag tycker att upplysningen om hur viktigt det är att isolera under golvvärme skall 
redogöras bättre då det skall vara kraftig golvisolering mot kallare underlag. 

10. Reservdelar till äldre system saknas helt 
11. Tekniska förklaringar 
12. Mera bilder på hemsidan. 
13. Att man belyser produktens fördelar och även dess nackdelar. Referenser till personer 

som har installerat  företagets produkter. Att man får en bra support och kanske 
uppföljning från företaget när installationen är i drift. Att man kan ge bra förklaringar 
angående val av system. 

14. Bilder så att man får en uppfattning av produkterna 
15. Riktar man sig till slutkund - inspiration. Riktar man sig till ÅF/intallatör - teknisk 

information. 
16. Önskar mer de möjligheter som jag antar att yrkeskunder har. 
17. Bör kunna få hjälp med alla saker man bör tänka på. Kunna räkna ut totalpris. Kunna 

få ställa frågor direkt till sakkunnig person. 
18. Tekniska beskrivningar. Exempel på installationer för privathus. Modos Arena är en 

fjäder i hatten men kanske inte så intressant läsning för privat personer 
19. Felsökningar, där man själv kan identifiera sina problem när man vill, så man inte är 

bunden av kontorstider. 
 
 
Fråga 21 
Hur värderar du följande informationskällor när det gäller produkter som rör hemmet, 
exempelvis uppvärmning?  
 
Skala 1-5 där 5 motsvarar mycket viktigt och 1 motsvarar oviktigt. Totalt 53 svar dvs. 100% 
av respondenterna på samtliga frågor. 
  
Med/från tillverkaren 
 

1. Hemsida   4,38 
2. Telefon   3,45 
3. Personligt möte   3,30 

 
Från andra källor 
 

1. Installatör/Fackman  4,11 
2. Tidskrifter   3,34 
3. Släkt/Vänner   3,03 

 
 
Fråga 22 
Ifall du har/skulle ha ett golvvärmesystem installerat, hur värderar du möjligheten att få 
regelbundna mail med information om nya produkter eller saker som rör ditt befintliga 
system?  
 
Skala 1-5 där 5 motsvarar mycket viktigt och 1 motsvarar oviktigt. Totalt 53 svar dvs. 100% 
av respondenterna. 
 
 Regelbundna mail  3,23 
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Fråga 23 
Ifall du har/skall installera ett golvvärmesystem, vilket av följande är då av störst intresse för 
dig?  
 
Totalt 53 svar dvs. 100% av respondenterna. Sorterade efter frekvens. 
 
Möjlighet att via hemsidan snabbt överslagsmässigt kalkylera vad kostnaden  34 
blir för material och installation samt få rekommenderad installatör på orten. 
 
Möjlighet att via hemsidan snabbt överslagsmässigt kalkylera vad kostnaden  27 
blir för materialet. 
 
Helpdesk, dit t ex frågor om din kommande eller redan gjorda installation kan  23 
ställas  
 
Möjlighet att via nätet beställa produkter såsom termostatskal i en specifik färg  9 
 
 
Eget alternativ     3 
 
 
Egna svarsalternativ: 
 

1. Kommer att i början av 2006 installera vattenburen golvvärme i mitt kök som ska 
helrenoveras. 

2. Möjlighet att se på hemsidan en liten film om golvvärme. 
3. Projekteringshjälp 

 
 
Fråga 24 
Har du några övriga kommentarer som rör de ämnen som enkäten behandlat eller om själva 
enkäten? 
 
Totalt har 4 respondenter svarat på denna fråga. De givna svaren redovisas här. 
 

1. Bra och trovärdiga referensanläggningar är viktiga inför beslut om värmesystem. 
2. Söker efter ngn lämplig installatör … 
3. Enkäten är snabb, enkel och lätt att förstå! 
4. Man vill ha utförligare förklaring av golvvärme på hemsidan. Tänk er in i att vara helt 

ovetande om denna produkt. 
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Bilaga D 
Andel personer i åldern 16-74 år som använt Internet till olika ändamål efter kön, 
procent 
 
Avser första kvartalet 2005 

Källa: SCB  
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Bilaga E 

Elpriser för olika typkunder och avtal, tidsserie 
 
Tabellen visar en tidsserie över elpriser för olika typkunder och avtal. Pris per den 1:a januari 
öre/kWh exklusive skatter 
 
Typkund Pris per kWh, öre (exklusive skatter) 

  2000 2001 2002 2003 2004  

Avtal om rörligt pris            

Lägenhet 25,6 27,0 35,2 75,8 42,6  

Villa utan elvärme 21,4 22,4 29,4 70,0 35,9  

Villa med elvärme 19,3 20,0 26,6 67,1 32,7  

Jord- och skogsbruk 18,9 19,4 26,1 60,0 32,3  

Näringsverksamhet 18,1 18,9 25,4 64,2 30,9  

Småindustri 18,0 18,2 25,2 63,0 30,2  

1-årsavtal            

Lägenhet 23,8 24,8 32,8 47,3 46,2  

Villa utan elvärme 19,7 20,4 28,0 42,3 40,4  

Villa med elvärme 17,8 18,1 25,6 39,7 37,5  

Jord- och skogsbruk 17,0 17,7 25,1 40,5 36,9  

Näringsverksamhet 16,8 17,2 24,3 38,9 35,1  

Småindustri 16,1 16,8 23,6 37,1 33,5  

2-årsavtal            

Lägenhet 24,3 24,9 32,2 42,7 44,3  

Villa utan elvärme 20,0 20,6 27,7 37,7 38,5  

Villa med elvärme 17,7 18,4 25,3 35,1 35,6  

Jord- och skogsbruk 17,3 17,9 24,8 35,1 35,0  

Näringsverksamhet 16,8 17,4 24,1 34,5 33,2  

Småindustri 16,5 17,2 23,4 33,1 31,9  

3-årsavtal            

Lägenhet 24,5 25,1 31,9 40,2 44,1  

Villa utan elvärme 20,4 21,0 27,6 35,1 38,1  

Villa med elvärme 18,2 18,6 25,2 32,4 35,2  

Jord- och skogsbruk 17,9 18,0 24,7 32,2 34,6  

Näringsverksamhet 17,3 17,7 24,0 31,6 33,1  

Småindustri 16,9 17,4 23,5 30,0 31,6  

 
Källa: SCB 
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Bilaga F 

Nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus resp. småhus  

 
Färdigställda 1959-2004 

 

 

 

 

 

 

 




