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Sammanfattning 
Att kundrelationer är viktiga för företagen är något som har varit känt sedan länge, 
samtidigt som fler företag tillämpar e-handel. Problemställningen i denna 
undersökning syftar till är att ta reda på i vilken utsträckning svenska företag, som 
utöver ordinarie försäljning erbjuder sina produkter över Internet, kan skapa 
långsiktiga relationer med kunderna som tillämpar e-handeln. Informationen från 
undersökningen ger även svar på vilket tillvägagångssätt företagen använder för att 
skapa långsiktiga kundrelationer. 

De slutsatser som drogs är att företagen delvis kan skapa varaktiga kundrelationer 
över Internet. Det behövs dock ett komplement till e-handeln i form av personlig 
kontakt med kunden via besök och telefonsamtal. Tillvägagångssättet för att skapa 
varaktiga relationer anses vara personliga och regelbundna besök och telefonsamtal, 
bra kvalitet gällande produkter, hålla leveranser, ärlighet samt ge relevant information 
till kunden.  

 

Nyckelord: e-handel, kundrelationer, business-to-business, B2B 
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1 Inledning 
 

Handel är något som människan har ägnat sig åt sedan urminnes tider och innan 
pengar fanns som begrepp och företeelse, skedde handeln i form av byteshandel. Allt 
eftersom åren gått har det växt fram olika hantverksområden och Gummesson (1998) 
skriver om hur hantverkare, yrkesarbetare och lärlingar arbetade i städer och byar 
innan den industriella revolutionen fick sitt genombrott. Hantverkarna behärskade och 
kontrollerade hela tillverkningsprocessen och de hade stor kännedom om sina kunder. 
Mellan hantverkaren och kunden fanns det ofta en personlig relation och därmed 
visste hantverkaren vad produkten skulle användas till och vilket behov produkten 
skulle tillfredställa. Vidare skriver Gummesson (1998) att under slutat av 1800-talet 
skedde en stor förändring. Nya energikällor började användas och serie- och 
massproduktion blev ett faktum. Nu var hantverkarens betydelse i 
tillverkningsprocessen helt annorlunda, nämligen att leda arbetet. Kontakten med 
kunderna fanns inte längre och därmed inte kunskap om kundens behov och 
önskningar. 

 

Enligt Kotler (2000) har det från 1940-talet fram till i dag utvecklats olika 
marknadsfilosofier som varit dominerande i företag och organisationer. Det började 
med en inriktning på att förbättra produktiviteten och distributionen av varor, samt ett 
antagande att kunderna föredrog de produkter som fanns lättillgängliga och var 
billiga. Efter ett tag blev företagen produktorienterade, det vill säga att företagen 
tillverkade överlägsna produkter som sedan förbättrades över tiden. Anledning var att 
konsumenterna antogs föredra de produkter som hade överlägsen kvalitet, utförande 
eller innovativa kännetecken. När efterfrågan på produkterna inte längre var så stor, 
fick företagen aktivt försöka påverka kunderna med hjälp av massiv marknadsföring. 
Nästa steg i utvecklingen var att företagen inriktade sig på att ta reda på kundens 
behov och önskningar som sedan skulle tillfredställas. Efter detta dominerade 
inriktningar som satte kunden i fokus och att snabbt hantera eventuellt missnöje hos 
kunden. Detta leder slutligen fram till den inriktning som är aktuell än i dag nämligen 
ett fokus på relationer (Kotler, 2000). Det är mer lönsamt för företaget att behålla och 
utveckla de kundrelationer de har än att försöka skaffa nya kunder (Bauer et al. 2000). 
Ett nytt begrepp som har fått stor genomslagskraft bland företagen är customer 
relationship management (CRM) som ska generera bättre relationer med kunderna 
(Storbacka & Lethinen, 2000). 

 

Det som hantverkarna så framgångsrikt praktiserade för många år sedan, har nu åter 
igen blivit en tillämpning som företagen aktivt jobbar med. Relationerna med 
kunderna är viktiga för företagets fortlevnad så det gäller att underhålla dem och se 
till att de inte förlorar i värde för företaget eller dess kunder. 

 

Förutom det traditionella sättet att bedriva handel har det sedan 1960-talet gått att 
bedriva elektronisk handel mellan företag (Fredholm, 2000). Under 1980-talet 
skapades något som kallas en webbläsare som är ett program som gör det möjligt att 
navigera sig fram i nätverket, det vill säga klicka sig fram mellan olika webbsidor 
(Häger, 1997; Hedman & Pappinen, 1999).  
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HTML och XML är språk som används när man skapar webbsidor (Hedman & 
Pappinen, 1999). Med XML kan ännu bättre webbapplikationer skapas än med 
HTML, och med den nya tekniken kan system, databaser och alla andra former av IT-
tillämpningar kopplas samman (Fredholm, 2000). 

  

Samtidigt som företagens ökade insikt av relationernas värde växer, ökar också 
andelen företag som väljer att börja med elektronisk handel utöver sin ordinarie 
försäljning. Både små och stora företag kan använda sig av elektronisk handel med 
hjälp av dagens teknik. Siffror från Handelns utredningsinstitut (2002) visar att 15 % 
av alla svenska handelsföretag även har någon form av försäljning över Internet.  

 

Syftet med detta arbete är att försöka ta reda på i vilken utsträckning svenska företag, 
som väljer att utöver ordinarie försäljning erbjuda sina produkter till försäljning via en 
webb-sida, kan skapa långsiktiga relationer med sina kunder som tillämpar e-handel. 
Jag kommer även undersöka tillvägagångssätt som används för att uppnå detta. 
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2 Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för de begrepp som är viktiga för 
rapporten. De marknadsinriktningar som har dominerat företagen fram till i dag 
diskuteras vilket leder oss in på avsnittet om relationer. Därefter diskuteras den 
elektroniska handeln i förhållande till kundrelationer.  

 

2.1 Marknadsinriktningar 
 

Med anledning av hur marknaden har förändrat sig under årens lopp i avseende på 
konkurrenter, produkter och kunder, har ett antal olika filosofier växt fram som 
påverkat företag och organisationer i deras inriktning mot marknaden (Kotler, 2000).  

 

Mellan 40- och 50-talet arbetade de flesta företag efter vad som kom att kallas 
produktionsfilosofi. Denna filosofi innebär att företagen till stor del fokuserade på att 
förbättra produktionens produktivitet och skapa en bred täckning av distributionen. 
Anledningen till detta fokus är att filosofin härstammar från industrialismens första 
faser. Men det var inte bara inom produktionen och distributionen som 
produktiviteten skulle vara hög, utan även inom de andra affärsenheterna så som 
försäljning och administration. Filosofins kännetecken är att marknaderna är stora och 
omätbara. Vad gäller konsumenterna, antog företagen att de föredrog de produkter 
som fanns lättillgängliga och hade en låg kostnad (Kotler, 2000). 

 

Under 50- och 60-talet var företagen produktorienterade och det betyder att företagen 
koncentrerade nästan all energi på att tillverka överlägsna produkter som sedan 
förbättras över tiden. Anledningen var antagandet att konsumenterna föredrog de 
produkter som hade överlägsen kvalitet, utförande eller innovativa kännetecken. 
Företagen förlitade sig på en stor potentiell försäljning och att deras produkter skulle 
efterfrågas. Kunderna var inte involverade i själva utvecklingen av produkterna, och 
det togs inte heller någon hänsyn till om det sattes ett lämpligt pris på produkten. 
Företaget tillverkade sin produkt och la sedan på sitt vinstpålägg, kunden förväntades 
köpa produkterna ändå (Kotler, 2000). 

 

60- och 70-talet kännetecknades av försäljningsfilosofin som hade produkten i fokus. 
Många företag, som hade en väl fungerande produktion och som klarade stora 
volymer, upptäckte att kunderna inte längre stod i kö för att köpa produkterna. De 
måste då aktivt, genom en massiv marknadsföring försöka sälja sina produkter till 
konsumenterna. För övrigt var företagets uppfattning om konsumenterna att de var 
ointelligenta och köpte vad som helst genom påverkan av reklam. Redan 1960 
hävdade marknadsföringsprofessor Leavitt att detta synsätt inte fungerade och 
anledningen till misslyckandet var företagens fokus på produkten i stället för på 
kunden. Ett för stort fokus på produkten kan leda till felbedömningar av marknaden 
(Kotler, 2000). 
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Marknadsföringsfilosofin utvecklades under 70- och 80-talet och grunden till denna 
filosofi var Philip Kotlers syn på marknadsföring. Huvudfunktionerna för en 
organisation skulle vara att fastställa behov och önskemål hos konsumenterna. 
Organisationen skulle sedan anpassas så att de kunde tillgodose behoven och 
önskemålen hos konsumenterna bättre än konkurrenterna. Slutligen skulle kunderna 
informeras om produkterna och påverkas till att köpa. Marknadsföringens syfte är inte 
att få varan såld utan att känna till kunderna så väl att produkten passar kunden så bra 
att denne köper den självmant. Kunden är det som företaget bör fokusera sig på och 
det är inte ledningen som är viktigast utan den personal som sköter kundkontakten 
(Kotler, 2000). 

 

Kundorientering var nästa steg i utvecklingen och uppkom under 80- och 90-talet. 
Även denna filosofi satte kunden i fokus samt att företagen försökte tillgodose 
kundens vilja och att snabbt kunna åtgärda missnöje i ett kundförhållande. Företagen  
såg kunden som en långtidsinvestering och därmed blev kundens behov beaktade 
redan vid framtagandet av en ny produkt vilket ledde till bra kundrelationer. Denna 
trend har fortsatt in på 2000 talet och det gäller för företag att skapa kundlojalitet. En 
orsak är att det är mer kostsamt att försöka skaffa en ny kund, än att behålla en 
gammal (Kotler, 2000). 

 

Den sista filosofin är mer aktuell än tidigare. I takt med utvecklingen av 
tjänstemarknadsföringsteorierna har relationsorienterad marknadsföring växt fram. 
Relationerna betyder mer i marknadsföringen och utvecklas samtidigt som de 
kundanpassade produkterna. Kundlojalitet måste framkallas samt att lönsamheten är 
bra både för kunder och leverantörer. Det är detta som är grunden för 
relationsmarknadsföring. Företagen bör producera vad som kan säljas istället för att 
försöka sälja det som produceras. (Kotler, 2000). Under senare år har ett nytt begrepp 
växt fram och fått stor betydelse bland framför allt företag, nämligen CRM – 
customer relationship management. Begreppet syftar till att ta fram relationsstrategier 
vilka ska förbättra relationerna med kunderna och samtidigt öka relationens värde 
(Storbacka & Lethinen, 2000). 

 

2.2 Relationer – kundrelationer 
 

Som nämnts i tidigare kapitel är dagens företag mer inriktade på relationer. Detta 
stöds även av Bauer et al. (2000) som i en artikel säger att företagen tidigare var 
inriktade på att försöka öka sin marknadsandel, men på senare år har inriktningen 
ändrats. Länge har marknadsföring karaktäriserats av en strävan efter att vinna nya 
kunder. Nu fokuserar företagen på sin del av kunderna. Det nya synsättet som har 
vuxit fram baserar sig på att företagens framgång kan höjas genom att öka värdet av 
existerande kundrelationer och en förlängning av den tid som en relation varar. Vidare 
skriver Bauer et al. (2000), att studier visar att hitta nya kunder kan bli upp till fem 
gånger så dyrt än att behålla och bearbeta de kundrelationer som företaget redan har. 
Denna teori stöds av fler författare exempelvis Kahn (1995); Storbacka och Lethinen 
(2000) samt Kotler (2000). Det är alltså av största vikt för företagen att kunna behålla 
sina kunder under en längre tidsperiod. 
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Förutsättningen för relationer är, enligt Gummesson (1998), att det är minst två parter 
som står i kontakt med varandra, och som utför aktiviteter och samspelar med 
varandra. Relationer är således en del av den mänskliga naturen. Om vi löser upp de 
sociala nätverken av relationer, löser vi också upp hela samhället. Genom till exempel 
släkt, vänner och arbetskamrater är vi omgivna av olika slags relationer som vi är 
beroende av (Gummesson, 1998). Storbacka och Lehtinen (2000, s. 14), skriver om 
kundrelationer på följande sätt: ”Det är nödvändigt att betrakta kundrelationer som 
processer eftersom de alltid består av ett flertal möten.”  

 

2.2.1 Egenskaper för relationer 

Enligt Gummesson (1998) finns det ett antal viktiga och generella egenskaper som 
kännetecknar och återfinns i affärsrelationer. Dessa egenskaper kan sedan ligga till 
grund för värderingar av relationer och för vidareutveckling eller avveckling av 
relationer.  

� Samarbete är en viktig del i affärsrelationer och figurerar överallt i affärslivet. 
Detta samarbete kan vara kontinuerlig eller bara gälla vid en viss 
affärsuppgörelse. Beroende på graden av samarbete och den konkurrens som 
råder, uppstår olika förutsättningar för relationen. Om det mellan två företag 
råder ringa konkurrens och samarbete, kan samarbetet utökas. En långsiktig 
relation kännetecknas av hög grad av samarbete och låg grad av konkurrens. I 
de situationer där samarbetet är litet i jämförelse med konkurrensen, är det 
vanligt att relationen avvecklas eller att man medvetet jobbar på att förstärka 
den (Gummesson, 1998). 

� Engagemang, beroende och vikt är en annan viktig aspekt. Är vi beroende av 
en viktig relation måste vi engagera oss i den för att få den att fungera. Graden 
av beroende och vikt av relationen varierar mycket beroende på vilken 
situation vi befinner oss i. Jämför till exempel beroendet av ambulans vid ett 
nödläge och beroende av dagstidning (Gummesson, 1998).  

� Förtroende, risktagande och osäkerhet. Det är just förtroendet mellan en kund 
och dess leverantör som utgör styrkan i samarbetet. Förtroende är även något 
som en kund kan känna för exempelvis ett varumärke, eller ett företag kan ha 
för en bank. Risktagande och osäkerhet är också något som existerar i 
relationer (Gummesson, 1998).  

� Närhet och distans. Närhet till något eller någon kan ses som fysisk, mental 
och emotionell, där de två sistnämnda underlättas av den fysiska närheten. Det 
underlättar för företag att finnas tillgängliga i de länder där de önskar göra 
affärer. Trots den fysiska närvaron kan det ibland vara stor distans mellan 
parterna på grund av bland annat religiösa och kulturella skillnader. I de fall 
när parterna träffas ofta och till och med umgås privat, blir relationerna 
mycket personliga. Närhet skapar trygghet (Gummesson, 1998). 

� Frekvens, regularitet och intensitet. En del relationer är frekventa och 
regelbundna som till exempel resor till och från jobbet. I andra fall kan 
relationerna vara sällsynta som i de fall då en husmäklare anlitas, men troheten 
i sådana typer av relationer kan ändå vara av stark karaktär. En elev som 
genomgår en utbildning är ett exempel på en intensiv relation (Gummesson, 
1998). 
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� Makten i en relation är sällan jämnt fördelad i relationen, då det oftast är den 
ena parten som har övertaget och då kan relationen uppfattas som orättvis. Då 
tillfälle ges försvinner den svagare parten ur greppet. Vid de tillfällen då det 
inte förekommer något bättre alternativ för den svagare parten i 
sammanhanget, kan denna situation ändå upplevas som harmonisk. 
Maktfördelningen är inte beständig utan kan omfördelas. Ett företag på en 
överhettad marknad kan stå utan komponenter om det är leverantören som har 
övertaget. Men när det vänder och markanden är svag kan företaget pressa 
priserna och leveranstiderna. Om parterna utnyttjar sitt maktövertag för 
mycket kan det påverka långsiktigheten på relationen. Det som krävs är 
välvilja från båda parter (Gummesson, 1998). 

� Långsiktighet. En lång relation blir effektivare för alla parter (Gummesson, 
1998). 

� Rutinisering. Äktenskapliga relationer har en tendens att bli rutiniserade efter 
ett tag. Men trots en något negativ klang kan rutin i en relation vara ett villkor 
för effektivitet. Detta gäller i både äktenskapliga sammanhang och 
kommersiella. Många relationer har i dag blivit rutiniserade. Ta till exempel 
bankrelationerna som i dag är rutiniserade genom telefoner och datorer. När 
du ringer till ditt lokala bankkontor kopplas du automatiskt till en kundtjänst 
vilken kan ligga belägen var som helst i landet. I en del situationer bildas det 
fasta rutiner, men det gäller att inte alltid behandla kunderna rutinmässigt för 
då tröttnar de. Företaget bör finna en balans dels mellan kostnadseffektiva 
rutiner och standardiserad kundbehandling dels mellan vidmakthållande och 
utveckling av en levande relation (Gummesson, 1998).  

� Personliga och sociala egenskaper. Exempel på detta kan vara ålder, kön, 
yrke, utbildning, personlighetstyp, geografisk och social rörlighet. Det kan 
också handla om personliga drag till exempel maktlystnad och förmåga att 
skapa förtroende, charm och karisma (Gummesson, 1998).  

�  

De egenskaper som är viktigast kan enligt Gummesson (1998) urskiljs med 20/80-
regeln som innebär att 20 procent av faktorerna står för 80 procent av effekten. Att 
rangordna de tidigare uppräknade egenskaperna är svårt eftersom vikten av 
egenskaperna varierar beroende på situation och resultatet kan då bli missvisande. Det 
som kan sägas om egenskaperna är att samarbete är något grundläggande för alla 
relationer. Makt sägs vara avgörande, men också att engagemang och förtroende är 
något som är betydande för relationer (Gummesson, 1998). 

 

2.2.2 Skapa, utveckla och avsluta relationer  

De kundrelationer som finns i ett företag kan enligt Storbacka och Lehtinen (2000) 
delas in i olika faser och de faser som förekommer i de flesta branscher är att skapa, 
utveckla och avsluta relationer. När det gäller att skapa en relation betyder det att 
överenskommelser träffas antingen informellt, vilket ofta är fallet, eller formellt det 
vill säga när ett skriftligt avtal upprättas. När en relation skapas är det viktigt att 
utväxla kunskap och känsla samt att företaget lyckas få en del av kundens hjärta och 
medvetande (Storbacka & Lehtinen, 2000).  
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Att skapa en relation anser Storbacka och Lehtinen, 2000 i första hand syftar till olika 
sätt att genomföra marknadsföringskampanjer för att fånga kundens intresse. 
Företaget ska bestämma vilka eventuella kunder de vill komma i kontakt med, hur 
ofta och på vilket sätt. Men det finns också andra tillvägagångssätt för att skapa 
kundrelationer. För att skapa en relation till en kund är det ett villkor att ha metoder 
för att kommunicera med de potentiella kunderna, om de möjligheter att skapa värde 
som leverantören kan erbjuda. Det som kan eftersträvas är att få företagets kunder att 
fungera som en referens och prata om hur bra relationen till den leverantören är. Detta 
är det bästa sättet att kommunicera med en eventuell kund på. Metoden används 
mycket när det gäller försäljning mellan företag (Storbacka & Lehtinen 2000). Vidare 
skriver de att: 

 

”Kundrelationer är en värdefull tillgång för företaget. Ju fler relationer 
företaget kan utveckla, desto större är des tillgångar.” (s 31). 

 

Storbacka och Lehtinen, 2000 anser att det är hos företaget ansvaret och initiativet 
ligger för att utveckla en kundrelation och därmed inte hos kunden. I arbetet med att 
utveckla en relation, ska företaget tillsamman med kunden delta och arbeta på ett sätt 
där relationerna styrt. I de fall då företaget ändå väljer att lägga ansvaret för att 
utveckla relationen hos kunden, hämmas relationsutvecklingen av kundens 
kompetens. Företagen i de flesta branscher har en dominerande kunskap om hur värde 
kan skapas i en specifik bransch om man jämför med den kunskap som kunderna 
besitter (Storbacka & Lehtinen, 2000). 

 

När det sedan gäller att utveckla relationen med kunden menar Kahn (1995) att 
företagen ska uppmuntra sina kunder till att klaga så att eventuella problem kan 
åtgärdas med en gång. Klagomål är ett bra tillfälle för företagen att fördjupa kontakten 
med kunden. 

Företaget bör satsa mer resurser på att utveckla relationen, än när den skapades för att 
kunna öka värdet på relationen. De varaktiga kundrelationerna är oftast mer värdefulla 
än de korta. Det som påverkar längden på en relation är styrkan i relationen eftersom 
en stark relation kan klara av eventuella, mindre problem. En relation som har 
existerat en tid, har genom olika bindningar som uppstått, skapat en stabil och bra 
grund för relationen. Styrkan i relationen beror på hur stor del av kundens 
medvetande, hjärta och plånbok som erövrats (Storbacka & Lehtinen, 2000). 

 

Även kundrelationer avslutas och en vanlig förekommande tanke är att det är ett 
snabbt förlopp att avsluta en relation och att det skulle vara lättare än att påbörja en 
ny. Men enligt Storbacka och Lehtinen (2000) är det inte så. Relationer kan avslutas 
antingen genom att leverantören tar initiativet, eller att kunden inte längre vill 
upprätthålla relationen utan skapar en ny med en annan leverantör. 

 

”Att avsluta en kundrelation och inleda en annan, tär alltid på resurserna, 
särskilt de mentala.” (Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 107). 
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Fortsättningsvis skriver Storbacka och Lehtinen (2000) att det finns olika skäl till att 
leverantören vill avsluta en relation. Det kan bero på att relationen inte har så stort 
värde även om den årliga lönsamheten är godtagbar, eller att relationen har ett så lågt 
värde att det inte är någon mening med att ha den kvar. När det är kunderna som vill 
dra sig ur en relation, märker företaget det genom att kunderna ofta sänder ut signaler, 
medvetet eller omedvetet. Inköpen blir mindre och förekommer inte så ofta som förut, 
samspelet minskar, mer klagomål eller hot om att avsluta relationen. För företaget 
gäller det att identifiera och analysera tecken på problem och sedan vidta åtgärder, 
förbättra eller avsluta relationen (Storbacka & Lehtinen, 2000) 

 

Min åsikt är att när handeln sker elektroniskt skapas det oftast inte några personliga 
bindningar mellan parterna i samma grad som när parterna träffas personligen. Det 
kan finnas både för och nackdelar med detta. En nackdel kan vara att en kund lättare 
avslutar en relation med företaget när den personliga biten inte har någon inverkan. 
Om kunden väljer att meddela sitt beslut är det då inte lika känslomässigt laddat Det 
samma gäller om det är företaget som vill avsluta relationen. 

 

När det väl är bestämt att en relation ska avslutas, bör företaget göra det så smidigt 
som möjligt, oavsett vem av parterna som avslutar relationen. Anledningen är att alla 
gamla kunder fortfarande fungerar som referenser. Med det menas att kunden berättar 
om sin relation med en tidigare leverantör för andra, oavsett om det är positiva eller 
negativa åsikter. Det bör göras en uppriktig värdering av anledningarna till att 
relationen avslutas och en bra behandling av de möten och aktiviteter som 
förekommer i och med avslutningen (Storbacka & Lehtinen, 2000). 

 

I avsnitten ovan har egenskaper för relationer och tillvägagångssätt för att skapa, 
utveckla och avsluta dessa diskuterats inom den mer traditionella handeln. Det har 
även tagits upp en del synpunkter gällande om dessa egenskaper och tillvägagångssätt 
kan tillämpas när handeln sker elektroniskt. Detta leder in på området elektronisk 
handel, vilket tas upp i nästa kaptitel. 

 

2.3 Elektronisk handel 
 

De begrepp som används för att beskriva de elektroniska transaktionerna mellan olika 
parter är många till exempel elektronisk handel (e-handel), elektroniska affärer och 
näthandel. Begreppet elektroniska affärer visar tydligare att det kan innefatta mer än 
bara handel, utan också till exempel betalningar och försäkringar (Fredholm, 2000). 
Elektronisk handel är, sett från ett vidare perspektiv enligt Hedman och Pappinen 
(1999) processer som krävs för att genomföra affärer elektroniskt. Till exempel någon 
som ser information om en produkt på Internet och som sedan köper den.  

 

Fredholm (2000) skriver att när den elektroniska handeln startade på 60-talet var det i 
form av filöverföring. Inom olika länder eller affärsområden framarbetades standarder 
för hur filernas layout skulle se ut, men ingen var världsomfattande. Det var först 
under 80-talet som det togs fram internationella standarder för EDI – electronic data 
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interchange. Med EDI menas att elektroniska och standardiserade meddelanden kan 
skickas direkt mellan företagens administrativa system. Det var dock de större 
företagen som hade resurser att använda sig av de tidiga EDI-lösningarna. Det togs 
emellertid fram andra tekniska lösningar som även passade de mindre företagens krav 
på låga kostnader och effektivitet. Detta innebar att ett köpande företag kunde logga 
in i sin leverantörs system med hjälp av en PC och ett modem (Fredholm, 2000).  

 

Vidare skriver Fredholm (200) att det i mitten av 80-talet kom något banbrytande 
nämligen webbläsarna och HTML. Detta gjorde det möjligt att ta fram allmänna 
applikationer för elektroniska affärer. Nästa milstolpe inom detta område var när 
XML blev en standard (Fredholm, 2000). HTML och XML är således de språk som 
används när man skapar webbsidor (Hedman & Pappinen, 1999). Med XML kan ännu 
bättre webbapplikationer skapas än med HTML, och med den nya tekniken kan 
system, databaser och alla andra former av IT-tillämpningar kopplas samman 
(Fredholm, 2000). 

 

2.3.1 Kategorisering av e-handel 

 

Enligt Fredholm (2000) kan man dela upp e-handeln i fyra kategorier. Business-to-
business (B2B), innebär elektronisk handel mellan företag och är den kategori som 
har största andelen av all elektronisk handel. Business-to-consumer (B2C), är när 
konsumenter köper produkter från företag via Internet. Consumer-to-consumer (C2C), 
betyder att två konsumenter handlar med varandra. Det kan till exempel vara en 
offentlig försäljning, auktion, på Internet där konsumenter kan erbjuda en eller flera 
varor till försäljning. Slutligen har vi consumer-to-business (C2B), som innebär att 
handeln sker på konsumentens villkor, med andra ord är det konsumenten som har 
övertaget (Fredholm, (2000). Den kategori som jag kommer att inrikta mig på i det 
fortsatta arbetet är B2B. 

 

Vidare skriver Fredholm (2000), att för kategorin B2B kan affärsverksamheten utövas 
på tre olika nivåer av lösningar. Den första nivån kännetecknar en öppen näthandel 
där det inte förekommer några avtal parterna emellan. Transaktionerna sker på samma 
sätt som när konsumenter köper varor och tjänster på nätet. Den andra nivån innebär 
olika webblösningar där den ena parten använder en webbläsare för att hämta och 
lämna information i form av formulär. Den andra parten har en koppling till sitt 
affärssystem och därmed ett automatiserat flöde. Mellan parterna finns ett affärsavtal 
men de har inte tillräckligt stort informationsutbyte för att det ska vara aktuellt med 
ett sammankopplat affärssystem. Den tredje och sista nivån innebär att parterna har ett 
automatiserat flöde mellan sina affärssystem det vill säga EDI. Affärerna är 
regelbundna och att de har ett affärsavtal. 

 

När handel sker mellan två företag på det mer traditionella sättet, anser Timmers 
(1999, s. 139-140) att det finns vissa karaktäristiska drag som kännetecknar sådana 
affärsförhållanden. Produkt och kundorientering där kooperativ produktspecificering 
och framtagning sker där kunden är delaktig. Kunskapsbaserad interaktion som ofta 
kräver skickliga säljare som står i kontakt med professionella kunder. Personlighet 
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vilket innefattar personlig försäljning. Det finns ofta en direkt informationskanal från 
producent till köpare. Kommunikationen går även åt båda håll. Professionellt, 
kännetecknas av professionell marknadsföring genom informationstäta broschyrer, 
video, etc. Förhandlingar mellan företagen om pris, produktspecifikationer, 
leveranstid med mera. Flera parter kan vara inblandade i köpet vilket gör det 
komplext (Timmers, 1999).  

 

Utifrån de karaktäristiska för B2B anser Timmers, (1999) att det behövs en bra 
kundorientering och att det är nödvändigt med ett nära, regelbundet och personligt 
samarbete med kunden och även stöd från en kunnig personal. Det är inte ovanligt att 
processen med försäljning innefattar en grupp med representanter från både det 
säljande och köpande företaget.  

 

2.3.2 E-handel och kundrelationer 

 

Vilket redan nämnts i kapitel 2.2 är företagen idag väl medvetna om att det är mer 
lönsamt att försöka skapa varaktiga relationer med de kunder de har än att hitta nya 
kunder. Denna inriktning mot kundrelationer gäller även de företag som sysslar med 
elektronisk handel. I en artikel skriver Burt (2000) följande: 

 

”If business are going to succeed in business-to-business e-commerce, they’re going 
to have to find a way to bring the customer relationship skills they’ve spent years 
developing to the online world.” (Burt, 2000, s.18). 

 

Enligt Burt (2000) försöker de företag som utvecklar program och system ta fram 
program som ska minska glappet mellan e-handel och CRM tillämpningar. Tanken är 
att företag som använder sig av e-handel ska kunna skapa bra relationer med sina 
kunder genom att använda interaktiva program eller system (Burt, 2000). Babcock 
(2000) skriver att en köpare kan tänkas vilja veta vad det är för kvalité på 
produkterna, innebär köpet någon risk för kunden, är leverantören pålitlig och så 
vidare. Men när handeln sker över Internet utesluts ofta de kanaler som kan erbjuda 
sådan information. Det är här de nya interaktiva programmen, som är framtagna för 
att kunna skapa goda relationer med kunden, kommer in i bilden. Ett prisexempel på 
ett system som samkör produkt- och kundinformation, säljorder med mera kostar från 
150 000 dollar (Babcock, 2000).  

 

Fredholm (2000) anser att i vissa fall kan den elektroniska handeln skapa starka 
relationer mellan två företag, men motsatt förhållande råder i de fall där företaget letar 
efter det bästa erbjudandet för varje tillfälle. De traditionella sätten att skapa relationer 
på är välbeprövade men de nya virtuella relationerna är något okänt för de flesta 
företag. Av allt att döma kommer det för vissa varor och tjänster ske en förskjutning 
från partnerskap till flyktigare relationer (Fredholm, 2000).  
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Schoder och Yin (2000) skriver i en artikel att e-handelsföretag som sköter sina 
affärer helt elektroniskt har större risk perception. Anledningen till detta är att ingen 
av parterna vid en elektronisk transaktion möts ansikte mot ansikte, och då finns det 
inte något tillfälle att etablera ett personligt band av förtroende. (Schoder & Yin, 
2000). 

 

Om de företag som har elektroniska affärer med sina kunder vill skapa starka 
relationer med dessa, anser Andersen och Nysveen (1999) att det behövs något mer än 
att tillhandahålla ett nytt medium för kunderna. Kunderna kan skicka meddelanden 
och frågor, men det är av största vikt att företagen har rutiner så att kundens 
meddelanden och frågor följs upp på ett snabbt och effektivt sätt som möjligt 
(Andersen et al. 1999). 

 

När företag sköter sina affärer med kunderna enbart elektroniskt, är e-post i stort sett 
den enda kommunikationskanal som kunderna kan nå företaget med. Internet och e-
post gör det enklare för företagen att erhålla respons från kunderna om vad de tycker 
om en tjänst eller vara. Enklare meddelanden kan med fördel klaras av med hjälp av 
e-post. (Borg et al. 1994).  

 

Även Fredholm (2000) framhåller de fördelar som e-post för med sig. Till exempel 
slipper kunden att leta efter telefonnummer eller sitta i telefon kö. Kunden kan även 
skicka en fråga till företaget när som helst på dygnet. Nackdelen är att många företag 
inte har rutiner för att ta hand om dessa typer av kontakter. Det är vanligt att frågorna 
går till en kundtjänst eller någon som får sortera frågorna och sända dem till rätt 
person. Detta innebär för många företag att den befintliga personalen inte har den tid 
som bör avsättas åt detta( Fredholm, 2000).  

 

Enligt Handelns utredningsinstitut (2002) har 15 % av alla svenska handelsföretag 
någon form av försäljning över Internet. Petterson (2002) skriver i en artikel att e-
handeln ökade med 17 % mellan tredje och fjärde kvartalet 2001. Detta anser jag 
tyder på ett ökat intresse för Internet som säljkanal. Men förutsättningarna för att 
skapa långsiktiga och lönsamma relationer med kunderna är inte de samma som för 
traditionell handel.  
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3 Problem 
I detta kapitel presenteras studiens problembeskrivning och problemprecisering. 
Vidare kapitel tar upp den aktuella avgränsningen och studiens förväntade resultat.  

 

3.1 Problembeskrivning 
 

De olika företagsfilosofier som har dominerat företag och organisationers inriktning, 
beskrivs av Kotler (2000). I början av 40-talet fram till nu har företagens fokusering 
mot marknaden ändrats kraftigt. Det började med en inriktning mot att producera så 
stora mängder som möjligt och att konsumenterna var köpvilliga. Det var först under 
70-och 80-talet som företagen började fokusera på vad det var kunderna ville ha. 
Detta ledde så småningom fram till dagens inriktning mot marknaden, nämligen 
vikten av att skapa men framförallt att bibehålla relationer (Kotler, 2000). Bauer et al. 
(2000) och Kotler (2000) menar att hela tiden försöka skapa nya kontakter är i 
längden mer kostsamt för företagen än att försöka utveckla de relationer som de redan 
har. Denna kostnad kan vara upp till fem gånger så stor.  

 

Enligt Storbacka och Lethinen (2000) skapas de flesta relationer informellt kanske av 
en ren händelse, men en del relationer startas även formellt. Det är vanligt för 
relationer att den första kontakten sker fysiskt, det vill säga att två parter möts 
personligen. Den personliga kontakten kan spela stor roll vid till exempel möten, 
eventuella problem, aktiviteter utanför arbetet med mera (Storbacka & Lehtinen, 
2000). Detta förfarande är inte möjligt i samma utsträckning när handeln sker 
elektroniskt. 

 

Sedan 1960-talet har företag kunnat bedriva affärer elektroniskt. Till en början skedde 
detta genom filöverföring men sedan utvecklades en gemensam standard för alla 
länder, EDI. Denna standard lämpar sig bäst för de större företagen, men nya tekniska 
lösningar tillgodoser även de mindre företagens krav. Med webbläsare och XML-
språk skapas idag webbapplikationer vilka kan användas för elektronisk handel 
(Fredholm, 2000). 

 

När två företag har en affärsrelation med varandra (B2B), anser Timmers (1999 s. 
139-140) att en bra kundorientering är nödvändig samt ett nära och regelbundet 
personligt samarbete med kunden och även stöd från en kunnig personal. Det är inte 
ovanligt att processen med försäljning innefattar en grupp med representanter från 
både det säljande och köpande företaget.  
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I en artikel skriver Burt (2000) ”If business are going to succeed in business-to-
business e-commerce, they’re going to have to find a way to bring the customer 
relationship skills they’ve spent years developing to the online world” (Burt, 2000 s. 
18). De traditionella sätten att skapa relationer på är välbeprövade men de nya 
virtuella relationerna är något okänt för de flesta företagen. Av allt att döma kommer 
det för vissa varor och tjänster ske en förskjutning från partnerskap till flyktigare 
relationer (Fredholm, 2000). 

 

Andersen och Nysveen (1999), anser att det behövs något mer än att tillhandahålla ett 
nytt medium för kunderna, om de företag som har elektroniska affärer med sina 
kunder vill skapa långsiktiga relationer med dessa. Det är av största vikt att företagen 
har rutiner så att kundens meddelanden och frågor följs upp på ett snabbt och effektivt 
sätt (Andersen et al. 1999). Nackdelen är att många företag inte har rutiner för att ta 
hand om dessa typer av kontakter. Det är vanligt att frågorna går till en kundtjänst 
eller en person som får sortera frågorna och i sin tur sända dem till rätt person. Detta 
innebär för många företag att den befintliga personalen inte har den tid som bör ägnas 
åt detta (Fredholm, 2000). 

 

För att företag ska kunna skapa långsiktiga relationer med sina kunder är det många 
mjukvaruföretag som utvecklar interaktiva program och system som ska minska 
glappet mellan e-handel och CRM-tillämpningar (Burt, 2000). Ett prisexempel på ett 
system som samkör produkt- och kundinformation, säljorder med mera kostar från 
1500 000 kronor (Babcock, 2000). Detta är mycket pengar för många företag och 
endast företag med stor omsättning har råd att investera i ett sådant system. 

 

I relation till ovanstående står att antalet personer som har tillgång till Internet har 
ökat kraftigt de senaste åren. I januari 1995 fanns det 5 846 000 värddatorer med en 
registrerad ip-adress, i januari 2002 fanns det 147 344 723 stycken1. Med anledning 
av detta väljer många företag i dag att marknadsföra sig och sina produkter på 
Internet. Eftersom en stor andel av befolkningen och nästan alla företag har tillgång 
till Internet, kanske företagen ser sin chans att kunna nå ytterligare kunder och på ett 
relativt billigt, snabbt och enkelt sätt skapa nya kundkontakter. Hedman och Pappinen 
(1999), ser många fördelar med e-handel. Till exempel får företaget en ny 
marknadsplats där de snabbt och enkelt kan presentera stora mängder information och 
på så sätt sliper skicka ut prislistor eller produktkataloger, kunderna kan snabbt få 
kontakt via e-post med mera. 

 

                                                
1 www.nw.com 
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3.2 Problemprecisering 
 

Utifrån den teoretiska referensramen i kapitel 2 och problembeskrivningen i kapitel 
3.1 har följande problemprecisering med delfråga fastställts.  

 

o I vilken utsträckning kan svenska företag, som utöver ordinarie försäljning 
erbjuder sina produkter via en webbsida, skapa långsiktiga relationer med 
kunderna som tillämpar e-handeln?  

 

° Vilket tillvägagångssätt har företagen för att skapa långsiktiga relationer med 
kunderna som beställer via företagets webb-sida? 

 

3.3 Avgränsning 
 

I mitt fortsatta arbete med att söka svar på ovanstående problemprecisering, kommer 
vissa avgränsningar att göras. Jag kommer att inrikta mig på de svenska företag som i 
sin tur säljer till andra företag, det vill säga B2B. Det scenario jag finner intressant är 
företag som under en tid har bedrivit handel på det traditionella sättet och nu även 
börjat erbjuda sina produkter via en webb-sida. Företag som enbart bedriver 
försäljning över Internet faller utanför detta arbete.  

 

3.4 Förväntat resultat 
 

I detta arbete förväntar jag mig få reda på i vilken utsträckning företag kan skapa och 
långsiktiga relationer med sina kunder när handeln sker via en webb-sida. Resultatet 
förväntas även innehålla information om de tillvägagångssätt som företagen har för att 
kunna skapa långsiktiga relationer med kunderna som beställer via webb-sidan.  

 

Jag förväntar mig även att resultatet från undersökningen kommer att visa att 
företagen inte i så stor utsträckning kan skapa varaktiga relationer med de 
företagskunder som nyttjar e-handel. Eftersom många kundrelationer är beroende av 
en personlig och social del, tror jag att de elektroniska relationerna blir svåra att 
utveckla utan den personliga kontakten. 
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4 Metod 
I detta kapitel redogörs för det angreppssätt som jag valt, samt de metoder och 
datainsamlingsverktyg som används för att få svar på problemställningen. 
Datainsamlingsverktygens grad av standardisering och strukturering kommer också 
att diskuteras samt den insamlade informationens validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Angreppssätt 
 

När en undersökning ska göras brukar man skilja mellan två olika angreppssätt 
nämligen kvantitativt och kvalitativt (Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidsson, 
1994). I den undersökning som jag kommer att utföra ska jag ta reda på i vilken 
utsträckning företag som erbjuder sina produkter till andra företag via en webb-sida, 
kan skapa långsiktiga relationer med sina kunder samt deras tillvägagångssätt för att 
uppnå detta. Detta kräver att informationslämnaren får stort utrymme att lämna sina 
åsikter och att frågorna då inte har i förväg angivna svarsalternativ. Enligt Holme och 
Solvang (1997) kännetecknas ett kvantitativt angreppssätt av formalisering och 
standardisering av frågor och svar, och passar därmed inte in på denna undersökning. 
Ett bättre val är då det kvalitativa angreppssättet som inte är så formaliserat eller 
strukturerat utan flexibelt. Med tanke på flexibiliteten kan upplägget och frågorna 
ändras under tiden som informationen samlas in, om det upptäcks att något förbisetts. 
Holme och Solvang (1997) påpekar dock en nackdel med detta upplägg, nämligen att 
flexibiliteten gör det svårt att jämföra informationen som kommer från enheterna. 
Detta tror jag dock inte kommer att utgöra något större problem. Vid intervjuerna 
kommer samma frågor att ställas till de olika respondenterna, så även om de svarar 
med sina egna åsikter kan ändå jämförelse göras. 

 

För att sedan kunna dra en slutsats utifrån min problemställning, kommer mycket 
information om få enheter samlas in för att få en grundlig förståelse av 
undersökningsobjekten. Detta kännetecknar ett kvalitativt angreppssätt. Hade 
undersökningen varit av kvantitativ natur skulle ringa information om många 
undersökningsobjekt samlas in och omvandlas till siffror som sedan analyseras av 
statistiska mätmetoder (Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidsson, 1994).  

 

4.2 Undersökningsmetod 
 

Det finns flera olika metoder att välja mellan vid undersökningar och de metoder jag 
anser som tänkbara för att genomföra min undersökning är fallstudie och 
surveyundersökning. En fallstudie innebär att undersökningen görs på en mindre 
avgränsad grupp till exempel en organisation eller en individ (Patel & Davidsson, 
1994). När det gäller en fallstudie fokuserar man på djupet hos en viss företeelse och 
försöker få fram de faktorer som har inverkan på händelsen i fråga (Bell, 2000).  



 4 Metod 

 

16 

I min undersökning skulle en fallstudie kunna göras på ett företag för att se om de kan 
skapa långsiktiga relationer med sina kunder som beställer varorna via en webb-sida 
och i så fall hur de går tillväga. De nackdelar som finns med denna metod är att även 
om varje företag har gemensamma drag med andra företag, har det företaget som 
fallstudien utförs på, också unika drag. Detta leder till att det är svårt att avgöra i 
vilken utsträckning resultaten från en fallstudie är generella.  

 

Med survey menas enligt Patel och Davidsson (1994) att undersökningen utförs på en 
större avgränsad grupp. Här ges möjlighet att samla information om ett större antal 
variabler eller mycket information om ett begränsat antal variabler (Patel & 
Davidsson, 1994). Denna metod anser jag lämpar sig bättre för den undersökning som 
kommer att utföras, än vad en fallstudie skulle göra. För att kunna bilda sig en bättre 
uppfattning om i vilken utsträckning företag kan skapa bra kundrelationer bör 
information samlas in från ett flertal företag. Det kanske ändå inte går att säga något 
generellt för alla företag, men då finns ändå åsikter och tankar kring ämnet från flera 
olika källor och man behöver inte bara förlita sig på en. Det svåra med en 
surveyundersökning är att göra ett representativt urval om inte hela populationen ska 
undersökas. 

 

4.3 Möjliga datainsamlingsverktyg 
 

Till den valda metoden finns det ett antal möjliga verktyg att använda för att samla in 
information till undersökningen, bland annat litteraturstudier. Anledningen till att 
valet inte faller på detta verktyg, är att det valda problemområdet inte behandlas i 
litteraturen i så stor utsträckning efter vad jag har kunnat se. Den litteratur som finns 
tar till största delen upp generella metoder och tekniker för att marknadsföra sig mot 
kunderna, inte hur relationer kan skapas och underhållas. Om det hade funnits en 
mängd, aktuell litteratur inom ämnet och skriven av personer med erfarenheter från 
företag som passar in på den avgränsning som valts, hade jag övervägt att använda en 
litteraturstudie.  

 

Andra alternativa verktyg är intervjuer och enkäter som båda bygger på att samla in 
information genom frågor. Intervjuer kan genomföras på olika sätt, antingen som en 
besöksintervju eller telefonintervju (Patel & Davidsson, 1994). Vid en besöksintervju 
kan intervjuaren ställa mer komplicerade frågor än när enkäter används och antalet 
frågor kan även vara fler till antalet. En nackdel med att genomföra en intervju vid ett 
besök är att intervjuaren omedvetet kan påverka den intervjuade personen genom sitt 
uppträdande. Denna risk minskas dock vid en telefonintervju. Något som man dock 
ska tänka på vid en telefonintervju, och som kan vara en nackdel är att frågorna bör 
vara färre till antalet och inte alltför komplicerade (Dahmström, 1996). 
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Den vanligaste formen av enkäter är när ett formulär med frågor skickas ut till 
respondenten, men det finns även andra varianter av detta insamlingsverktyg (Patel & 
Davidsson, 1994). En förutsättning för att lyckas med en enkät är att respondenten 
tolkar frågorna på samma sätt som personen som har konstruerat dem. Det som kan 
vara svårt med enkäter är att konstruera frågor som inte kan misstolkas av 
respondenten. En annan nackdel med att utföra enkäter är att alla valda respondenter 
inte skickar tillbaka enkäten och därmed får vi ett bortfall (Bell, 2000). 

 

4.4 Val av datainsamlingsverktyg 
 

Det verktyg jag anser lämpar sig bäst för att samla in information till undersökningen 
är en telefonintervju. Skälet till det är att få information från objekt som faktiskt 
arbetar inom området och då borde ha en bra inblick hur det egentligen förhåller sig. 
De företag som kommer att intervjuas är spridda över större delen av Sverige, och att 
utföra besöksintervjuer är då svårt. En besöksintervju ökar också risken för, att jag 
som utför intervjun, påverkar respondenten.  Den information som kommer att samlas 
in från undersökningsobjekten är ganska omfattande, och kommer att innehålla en del 
frågor som kan behöva förtydligas. Att utföra någon form av intervju anser jag då 
vara bättre än att skicka ut en enkät där jag inte har chansen att förklara frågorna 
närmare. Det jag anser vara den största fördelen med att utföra en telefonintervju är 
att bortfallet blir betydligt mindre än vid användandet av enkäter. När respondenten 
har tackat ja till att medverka är risken att de drar sig ur liten. En annan anledning är 
att jag tror att respondenterna hellre avvarar tid i telefonen än att svara skriftligen på 
en enkät. För respondenten tar det troligen längre tid att svara skriftligen på frågorna 
än att svara muntligt. För att förenkla för respondenten kommer underlaget för 
intervjun att skickas ut i förväg så att de hinner förbereda sig. Det ger dem också 
chansen att avstå som respondent och rekommendera någon annan i företaget som de 
anser kan svara bättre på frågorna. Den intervjumanual som sänds ut till 
respondenterna kommer jag även att följa under själva intervjun så att intervjuerna 
blir lika för alla respondenter. Svaren från respondenterna kommer att antecknas 
under tiden intervjun pågår. 

 

4.5 Standardisering och strukturering 
 

När informationen till undersökningen ska samlas in med hjälp av intervjuer är det två 
synpunkter som ska uppmärksammas enligt Patel och Davidsson (1994). Det ena 
handlar om hur standardiserade intervjuerna är och det andra om hur de är 
strukturerade. En standardiserad intervju innebär att frågorna är formulerade i förväg 
och att de följer en bestämd ordning, oavsett vem som intervjuas. Vid en 
ostrukturerad intervju formuleras frågorna efter hand som intervjun pågår och det 
finns inte heller någon bestämd ordning i vilken frågorna ska ställas. Vid de 
undersökningar där man önskar göra någon form av jämförelse eller generering passar 
en standardiserad intervju bra (Patel & Davidsson, 1994). Eftersom den undersökning 
som jag ämnar genomföra syftar till att komma fram till något generellt, med 
avseende på i vilken utsträckning företagen kan skapa långsiktiga kundrelationer över 
Internet, kommer intervjuerna att ha hög grad av standardisering. Samma frågor 
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kommer att ställas till alla respondenter och ordningen på frågorna kommer inte heller 
att varieras. När det gäller hur en intervju är strukturerad avses i vilken grad 
respondenten fritt får svara. Har vi frågor där respondenten måste välja mellan olika 
svarsalternativ, har vi en mycket strukturerad intervju. En ostrukturerad intervju 
innehåller däremot öppna frågor utan fasta svarsalternativ, där respondenten har ett 
stort svarsutrymme och där vi i förväg inte riktigt kan förutspå svaren (Patel & 
Davidsson, 1994). Om vi ser till strukturen på intervjuerna, kommer frågorna till 
större delen vara ostrukturerade. Endast ett fåtal frågor kommer vara strukturerade i 
det avseendet att respondenten endast kan svara ja eller nej. Även om en fråga kan 
besvaras med ett ja respektive nej kommer troligen respondenten att ge en förklaring 
av hur eller varför. För att testa om frågorna är i rätt ordning, rätt formulerade och 
relevanta kommer en pilotintervju att genomföras. 

 

4.6 Val av undersökningsobjekt 

 

För val av undersökningsobjekt har jag utgått ifrån de avgränsningar som jag angivit i 
kapitel 3.3 för denna rapport. Undersökningsobjekten ska vara företag som under en 
tid har bedrivit handel på det traditionella sättet och även erbjuder sina produkter via 
en webb-butik. Ett annat kriterium är att företagen ska tillhandahålla produkter som 
köps av andra företag. Personerna som kommer att intervjuas på respektive företag är 
väl insatta i området genom till exempel ledarskap, ansvar för webb-butik eller 
kundkontakt.  

 

4.7 Reliabilitet och validitet 
 

När man pratar om reliabilitet och validitet avses huruvida informationen som har 
samlats in är tillförlitlig respektive giltig (Holme & Solvang, 1997). För att ett 
insamlingsverktyg ska vara reliabelt måste det ge samma resultat vid olika tillfällen 
och där omständigheterna är lika. En fråga som ger liknande svar vid ett flertal olika 
tillfällen bör betraktas som reliabel (Bell, 2000). Om vi använder oss av 
standardiserade intervjuer ökar reliabiliteten, men för att informationen från intervjun 
ska anses vara reliabel bör intervjuaren ha erfarenhet från tidigare intervjuer och 
respondenten bör ha erfarenhet inom området. En annan viktig aspekt är att 
respondenten inte påverkas av intervjuaren och att intervjuaren sedan gör riktiga 
bedömningar utifrån den information som samlas in (Patel och Davidsson, 1994). I 
den undersökning som jag avser att utföra kommer en standardiserad telefonintervju 
att utgöra insamlingsverktyget, och som därmed ökar reliabiliteten på informationen. 
Detta åstadkoms genom att standardiseringen av själva intervjun och valet att utföra 
en telefonintervju minskar risken för påverkningar av respondenten från intervjuarens 
sida. Det som dock kan påverka reliabiliteten är att jag inte är någon van intervjuare 
och det kan vara så att respondenterna inte heller är vana att bli intervjuade. De frågor 
som kommer att användas i intervjun är till stor del ostrukturerade som även det kan 
minska reliabiliteten på informationen. Jag är medveten om riskerna med 
ostrukturerade frågor, men anser dem nödvändiga för att få fram respondenternas 
åsikter. 
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Vid avseende på validiteten det vill säga giltigheten på informationen, ska en fråga 
enligt Bell (2000) ge svar på det man avser att mäta för sin undersökning. Bell (2000) 
skriver vidare att en fråga som inte är reliabel inte heller är tillförlitlig, men även om 
frågan är reliabel är inte det ett villkor för att den är tillförlitlig. Efter att ha läst 
material om ämnet som min undersökning omfattar, tror jag mig ha fått en bra 
uppfattning om vad för slags frågor jag bör ställa för att få fram den information som 
efterfrågas i undersökningen. För att ytterligare öka validiteten har jag låtit min 
handledare gå igenom frågorna och sedan komma med förslag på ändringar och 
kompletteringar. Som ett sista försök att få så hög validitet som möjligt har jag utfört 
en pilotintervju på ett företag, som även de kom med en del förslag på ändringar.
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5 Genomförande 
I detta kapitel redovisas de överväganden som gjorts och de beslut som fattats 
gällande hur intervjuobjekten har valts ut och kontaktats, hur utformningen av frågor 
har skett och hur själva intervjuerna har utförts. Vidare kommer en kort presentation 
av företagen som ingått i undersökningen, samt det insamlade materialet att 
presenteras. Avslutningsvis följer en värdering av materialet. 

 

5.1 Val av företag och respondenter 
 

För att få fram företag som att intervjua i min undersökning vände jag mig till 
Företagarnas riksorganisation och Svensk handel. Förhoppningen var att dessa skulle 
ha någon form av register eller liknande över de svenska företag som tillämpar e-
handel. Svaret jag fick var att något liknande register antagligen skulle tas fram inom 
det närmaste året, men att det i dagsläget inte fanns sådana uppgifter. 

 

När Företagarnas riksorganisation och Svensk handel inte gav några träffar användes 
telefonkatalogens gula sidor. För alla de företag som i katalogen angav sin adress till 
sin hemsida, gjordes ett övervägande huruvida de sålde sina produkter till andra 
företag eller direkt till slutkonsument. De företag som sålde till exempel modekläder, 
godis, tyger, skönlitteratur föll utanför urvalet. I en del fall stod det uttryckligen i 
annonsen att företaget i fråga vände sig till andra företag, eller när företaget stod 
under rubriken grossist eller tillverkare. Webb-adresserna till de företag som sålde till 
andra företag antecknades, för att sedan kunna kontrollera om de hade någon form av 
webb-butik på sin hemsida. De företag som även uppfyllde detta kriteriet kontaktades 
via telefon för att få till stånd en telefonintervju. I stort sett alla företag hade en 
hemsida, men antalet företag som hade en fungerande webb-butik var förvånansvärt 
få. När företagen kontaktades visade det sig ofta att webb-butiken inte användes eller 
att den inte ens fungerade.  

 

I ytterligare ett försök att få tag på fler företag användes gula sidorna på Internet, där 
företag som sålde sina varor över Internet fanns listade under olika kategorier. Tyvärr 
var det till större delen endast produkter för slutkonsumenter som såldes. Det var, för 
forskaren, mycket förvånande att så liten del av företagen faktiskt hade en fungerande 
webb-butik. Resultatet blev tillslut åtta företag som uppfyllde alla kriterier för att få 
ingå i undersökningen och de är följande: 

 

GLK produkter, Tibro  Tudor, Nol  Wettergrens, Göteborg 

Rentacooler, Helsingborg  Gelia, Grästorp Selecta, Stockholm 

Handla Hemma, IKEA, Älmhult  Jede, Mariestad  

 



 5 Genomförande 

 

21 

När företagen kontaktats och efter att ha beskrivit mitt ärende, blev jag kopplad till 
någon som växeln ansåg var insatt i området. Det var inte alltid jag kopplades till rätt 
person, antingen för att de i växeln inte alltid vet vem som kan vad på företaget, eller 
för att de inte riktigt förstod mitt ärende. Det hände därför att jag kopplades vidare till 
ett flertal personer innan jag hittade rätt. Vid det första samtalet med respondenten 
talade jag om mitt syfte med undersökningen och ungefär hur lång tid en intervju 
kunde tänkas ta i anspråk, och de fick därefter säga om de var villiga att medverka 
eller inte.  

 

5.2 Analys av bortfall 

 

Av de åtta företag som uppfyllde alla kriterier var det endast två som vid den första 
kontaktades avböjde. Det ena företaget ligger i Göteborg och säljer kontorsartiklar till 
företag. Den person som ansågs vara den mest lämpade på företaget tackade nej med 
anledning av att de hade för mycket att göra, och ansåg sig inte ha tid att medverka i 
en intervju. Personen hänvisade till två studenter från Högskolan i Skövde som 
föregående år hade gjort ett arbete och ställt frågor om företaget. Detta arbete berörde 
till viss del e-handel men för övrigt var det inget material som jag kunde använda mig 
av. Det andra företaget hyr ut vattenbehållare och har sitt huvudkontor i Helsingborg, 
och även här tackade den möjliga respondenten nej på grund av tidsbrist. Det fanns 
inte heller någon annan på företaget som han kunde rekommendera.  

 

Det är svårt att säga vad dessa företag hade kunnat bidra med för information. Även 
om två av företagen uppfyllde kraven för att få vara med i urvalet vet jag inte hur 
länge de har använt respektive webb-butik. Det kan vara relativt nyuppstartade projekt 
så att företaget inte har hunnit skaffa några erfarenheter från att skapa kundrelationer 
över Internet, eller att webb-butiken inte används i så stor utsträckning. Men det kan 
givetvis ha varit det motsatta och att företagen hade kunnat bidra med många åsikter 
och synpunkter. Om vi ser till den aspekten att ingen av de två personerna på 
företagen hade någon annan att rekommendera, kan det ändå ha varit så att företaget 
inte jobbade så aktivt med webb-butikerna. Om så är fallet hade ytterligare två företag 
antagligen inte gjort så stor skillnad på det insamlade materialets reliabilitet.  

 

Det tredje bortfallet utgjordes av ett företag som till en början uppfyllde alla kriterier 
för att utgöra ett undersökningsobjekt. Vid den första kontakten förklarade jag mitt 
ärende och för ett examensarbete sökte företag som sålde till andra företag genom en 
webb-butik. Det bestämdes att jag skulle återkomma och då prata med den andre 
ägaren som senare intervjuades. Det var först under intervjun som det framgick att 
företaget ännu inte använde sin webb-butik. Detta medför att företaget inte längre 
uppfyller alla kriterier för att ingå i undersökningen och utgör då inte heller något 
bortfall. Om beslut hade tagits gällande att ha med det aktuella företaget i 
undersökningen hade urvalet av undersökningsobjekt varit felaktigt. Detta hade också 
lett till att det insamlade materialet blivit missvisande. 

 



 5 Genomförande 

 

22 

5.3 Utformning av intervjuunderlag 
 

För att underlätta för respondenterna har ett underlag med de frågor som kommer att 
ställas vid själva intervjun tagits fram och skickats ut till respondenterna (se bilaga 2). 
Detta underlag fungerar även som mall för mig som intervjuar så att samma frågor 
och i samma ordning ställs till samtliga respondenter. Frågorna är uppdelade i tre 
olika områden, där det första berör allmänna frågor om företag så att det sedan ska 
vara lättare att analysera, diskutera, jämföra och dra slutsatser. Nästa område har 
frågor som berör företagens relationer med kunderna över Internet och sedan återfinns 
frågor som berör hantering och rutiner för e-post, order och liknande. Avslutningsvis 
finns ett par frågor som syftar till att ta reda på företagens spontana åsikter om e-
handel. 

 

Detta intervjuunderlag diskuterades med handledaren och därefter gjordes vissa 
justeringar, främst handlade det om att lägga till frågor som hade förbisetts. Efter att 
intervjuunderlaget kompletterats testades frågorna på en representant från ett företag i 
Mariestad för att få ytterligare synpunkter och åsikter angående frågornas 
formuleringar och ordning. Även efter denna kontroll gjordes en del justeringar främst  
i form av frågornas formulering och ordning. 

 

5.4 Genomförande av intervjuer 

 

De respondenter på företagen som skulle intervjuas fick, i god tid innan intervjun, ta 
del av underlaget för intervjun så att de skulle kunna förbereda sig. På utsatt tid 
ringdes respondenterna upp och intervjuerna följde underlaget med frågorna. Svaren 
från respondenterna antecknades under tiden. Direkt efter att intervjun avslutats 
skrevs svaren rent innan något föll ur minnet. Eventuella kompletteringar gjordes via 
e-post. Jag hade föreställt mig att det skulle vara svårt att hinna anteckna alla svaren, 
men respondenterna var tydliga i sina svar och det var därför inte svårt att hinna med. 
En anledning till detta kan vara att respondenterna läst igenom frågorna innan 
intervjun och funderat på svaren. Efter den första intervjun visade det sig dock att 
underlaget (se bilaga 1) för intervjun behövde omarbetas. När frågorna prövades i sin 
rätta miljö och med anledning av de svaren respondenterna lämnade, märkte jag som 
utförde intervjun att en del frågor kom i fel ordning och att de var felformulerade. 
Allteftersom intervjun fortlöpte märktes det också att det behövdes kompletteras med 
ytterligare ett par frågor. Intervjuunderlaget genomgick en del förändringar som att 
flytta om och lägga till frågor. De följande intervjuerna följde det nya underlaget (se 
bilaga 2). 

 

För att hinna med intervjuerna och gardera sig för tidsändringar, planerades 
intervjuerna in i början på april månad. Respondenterna på flera företag fick förhinder 
på utsatt dag och datumet flyttades då fram, vid ett tillfälle så många gånger som fem. 
Att förseningar kunde uppstå var något som jag hade räknat med och hade förståelse 
för eftersom många av respondenterna var inne i en hektisk arbetsperiod. 
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5.5 Presentation av företag 
 

Här följer en presentation av de utvalda företag som ingår i undersökningen samt 
respondenternas befattning och ansvarsområde på företaget. Informationen bygger på 
de allmänna frågor som återfinns i intervjuunderlaget (se bilaga 3-7). 

 

5.5.1 Tudor AB 

Respondenten på Tudor var Lars-Arne Bergqvist som 1985 började med 
produktionsteknik, han var sedan produktionschef för startbatterier fram till 1999, 
varav de två sista åren även fabrikschef. 1999 lade Tudor ner all produktion, och Lars-
Arne övergick till marknaden för startbatterier, där han sitter med i ledningsgruppen 
och har ansvar för innesäljarna. Lars-Arne var även projektledare för e-handels 
projektet och arbetar även med kvalité och reklamationsfrågor för Norden.  

 

Tudor grundades 1914 och sedan 1999 har de ingen egen tillverkning utan den sköts 
av den koncern som de ingår i. Nu lagerhåller, säljer och distribuerar de olika slag av 
batterier till återförsäljare över hela landet. Produkterna köps regelbundet av Tudors 
kunder men för slutkonsumenterna är produkterna sällanköp. Tudor har ungefär 140 
anställda och omsätter cirka 590 miljoner kronor. Företaget har ingen egentlig export 
eftersom de finns representerade i ett flertal länder, men det händer att de levererar till 
båtar i Medelhavet. De större konkurrenterna som finns är Varta, Global och Banner. 
Anledningen till att de började med e-handel var en uppfattning om att e-handeln 
ännu inte är så utbrett. De tror dock att det förr eller senare kommer att bli det och då 
ville de vara först bland konkurrenterna, vilket de också blev. De startade med e-
handel i februari 2002 och än har de inga siffror på hur stor andel av omsättningen 
som kommer från e-handeln, men de tror att den kommer att öka under de närmsta 
åren.  

 

5.5.2 Selecta  

På Selecta intervjuades Johan Lindholm som arbetar som affärsutvecklare eller 
konceptansvarig där han ansvarar för tre olika huvudkoncept. Johan var även ansvarig 
för framtagandet av webb-butiken. 

 

Selecta grundades 1956 och finns idag i ett flertal länder. Koncernen har 450 anställda 
och omsätter 550 miljoner kronor. Deras huvudsakliga försäljning är kaffe, mat, dryck 
och kakor till automater. De utför även service av automater och uthyrning av 
kaffemaskiner. Dagligvarorna klassas som förbrukningsvaror men serviceavtalet är ett 
sällanköp. De större konkurrenterna är Jede, Kaffebar och Job meal. I dag har Selecta 
ingen egentlig export utan respektive land sköter sitt. Sedan sommaren 2001 har de 
bedrivit handel via Internet och de började av olika orsaker. Dels för att testa, dels för 
att konkurrenterna hade det och dels för att det utvecklats en bra lösning för Selecta i 
Schweiz. Än finns det inga uppgifter på hur stor omsättningen från e-handeln är men 
förhoppningsvis kommer den att öka, om än något litet. 
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5.5.3 Gelia  

Linda Högwall jobbar på marknadsavdelningen och är den som ansvarar för webb-
butiken, hemsidan och produktkatalogen som finns tillgänglig i tryckt format och på 
hemsidan. Linda har från början varit med i projektet med webb-butiken och utfört 
tester och kontroller. 

 

Gelia grundades 1975 och företaget säljer el och VVS artiklar till återförsäljare i 
större delen av Sverige, men det förekommer ingen export. Produkterna köps 
regelbundet av återförsäljarna, men är sällanköp för slutkonsumenten. I Grästorp finns 
det 64 anställda och omsättningen är i dag 240 miljoner kronor. De största 
konkurrenterna är JoEl, Byggström, Luna med flera. E-handel har tillämpats sedan 
maj 2001 och anledningen till att de startade var kraven från marknaden. I dag 
beräknas en procent av omsättningen komma ifrån e-handeln. De tror att 
omsättningen kommer öka under åren men inte med så mycket.  

 

5.5.4 Handla Hemma, IKEA 

Elisabeth Årdh var den som intervjuades på Handla Hemma, IKEA, där hon är 
gruppchef. Tidigare jobbade Elisabeth som säljare på samma företag, så 
kundkontakter har varit en stor del av vardagen och är till viss del det fortfarande.  

 

Företaget grundades 1943 av Ingvar Kamprad som började med försäljning via 
postorder. 1951 kom den första postorderkatalogen. Handla Hemma gör IKEAs 
produkter, så som kontorsmöbler, möbler och övriga artiklar, tillgängliga genom 
postorder och e-handel. I dag har Handla Hemma 35 anställda. Beroende på vilken 
produkt som avses är varorna sällanköp De vill inte nämna omsättningen i siffror men 
Handla Hemma med 35 anställda omsätter mer än varuhuset i Älmhult med 200 
anställda. Deras konkurrenter är Kinnarps, andra postorderföretag som säljer möbler 
och lokala möbelföretag. Det händer att de får beställningar från utlandet annars har 
de ingen export eftersom IKEA finns representerat i många länder. E-handeln 
startades upp 97/98 och anledningen var att göra det enklare för kunderna att beställa. 
De började med att endast göra kontorsmöbler tillgängliga för beställning via 
hemsidan men nu finns nästan alla möbler representerade. Nu beräknas 10 % av 
omsättningen komma från e-handeln och den förväntas öka. 

 

5.5.5 Jede  

Ingegerd Alexandersson är marknadsansvarig för Skandinavien. Ingegerd har varit 
projektledare för koncernens webb-utveckling vad gäller hemsidorna för de olika 
länderna. Arbetet berör frågor rörande bland annat layout, navigering, vilka de vill nå 
med hemsidan, samt vad de vill uppnå med den. 

 

Jede startades 1969 och har sitt huvudkontor i Mariestad. Företaget har även kontor i 
Frankrike, Tyskland, Holland och England. Koncernen har i dag 260 anställda och 
omsätter 400 miljoner kronor. Deras försäljning består av kaffeautomater och drycker 
och dessa produkter anses som sällanköpsvaror. Jedes största konkurrenter är Selecta, 
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Kaffebar och Klicks i England. Koncernen exporterar till ett stort antal länder i 
Europa således finns det agenter i alla länder i Europa utom Italien. Skälet till att de 
började med försäljning via Internet var för att kunna sälja den enklaste varianten av 
kaffeautomat eftersom den inte behöver någon direkt förklaring. E-handeln startades 
upp november 2001 och omsättningen är mycket liten. Företaget tror definitivt att 
omsättningen kommer att öka. Längre fram kommer de att erbjuda andra saker och 
även lägga ut erbjudanden på Internet. 

 

5.6 Presentation av material  
 

Den information som har samlats in genom de olika intervjuerna har delats upp i olika 
kategorier för att det ska bli lättare att överskåda. För varje kategori kommer sedan de 
olika företagens åsikter och synpunkter att återfinnas. 

 

5.6.1 Kontakten med kunden 

I denna kategori återfinns svaren på frågorna hur kunden görs medveten om företagets 
hemsida, hur den första kundkontakten skapas och hur den fortsatta kontakten med 
kunderna sker? 

 

Tudor gör reklam för hemsidan genom att annonsera i tidningar, trycka upp material, 
säljare sänder material till kunderna och informerar på besök. Adressen till hemsidan 
finns även på kuvert och brev. Tudor har även varit med på en mässa i Jönköping där 
de inte visade några produkter utan endast en stor bildskärm där webb-butiken 
förevisades. De kunder som nu använder e-handeln är sedan tidigare kunder så 
kontakten med dem har redan skett. Vid ett fåtal tillfällen har kunderna sett hemsidan 
och tagit kontakt med företaget och önskat bli kunder. Till största delen är det dock 
säljarna som personligen tar kontakt med kunderna. Den fortsatta kontakten med 
kunderna sker personligt genom face-to-face eller via telefon och brev. I dag har inte 
alla kunder någon e-post adress. 

 

Selecta har knappt ingen marknadsföring för hemsidan utan det enda är att adressen 
finns på deras prislistor. De kunder Selecta redan har, tar kontakt med företaget och 
säger att de vill börja beställa över Internet. Även nya kunder tar kontakt och säger att 
de önskar bli kunder och kunna beställa över Internet. De kunder företaget har ringer 
de till löpande och ibland används brev och e-post. 

 

Gelia skriver adressen till hemsidan på brev och kataloger, gör utskick till kunden 
plus att säljarna informerar dem. Den första kontakten med kunden sker genom att 
kunden sänder e-post och önskar bli kund i webb-butiken. Detta sker efter att de sett 
hemsidan, fått ett utskick eller att en säljare har demonstrerat webb-butiken för dem. 
Den fortsatta kontakten sker sedan via telefon, e-post, brev, fax och besök. 
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Handla Hemma, IKEA, marknadsför sin hemsida genom IKEA katalogen, 
radioreklam, skyltar vid varuhusen samt genom informationen inne i varuhusen. Det 
är oftast så att kunden tar kontakt med företaget via telefon eller e-post för att beställa 
varor. De företagskunder företaget har ringer de mer aktivt till. Den fortsatta 
kontakten med kunden sker sedan via telefon eller brev.  

 

Jede marknadsför sin hemsida genom att trycka adressen på till exempel automater, 
broschyrer och utskick. Den första kontakten med kunden skapas genom hemsidan, 
kampanjer, utskick och att säljarna bearbetar sitt område. Den personliga kontakten 
kommer i andra hand. Den fortsatta kontakten med kunden sköter sedan säljarna. 

 

5.6.2 Underhåll av kundrelationer 

Här redovisas svaren på frågorna om företagen anser att det är viktigt med långa 
kundrelationer, om de anser att det går att skapa långsiktiga kundrelationer över 
Internet och slutligen hur företagen utvecklar och, eller underhåller sina 
kundrelationer över Internet?  

 

Tudor anser att ju längre företagen emellan haft en relation, desto mer kontakt har 
företagen med varandra och det ger ett ökat beroende som gör det svårare för kunden 
att byta till en annan leverantör. Även när e-handel tillämpas underhålls relationerna 
genom personliga och regelbundna besök för att skapa långa kundrelationer. De 
kunder som inte får personliga besök får samtal via innesäljaren eftersom även de 
mindre kunderna ska bli kontaktade. Till de kunder som använder e-handeln, har en 
lathund skickats ut där det står allt de behöver veta för att enkelt kunna beställa via 
hemsidan. När kunderna loggar in kommer de till sin egen privata sida där bland 
annat deras prislista finns och varor som de brukar köpa.  

 

För Selecta är det mycket viktigt med långa kundrelationer. Därför försöker företaget 
teckna långa samarbetsavtal med kunderna. De är dock tveksamma till om det går att 
skapa långa kundrelationer med enbart Internet som kommunikationskanal. Företaget 
gör i dag inte mycket för att utveckla de kundrelationer som de har, eftersom 
kunderna endast använder hemsidan för att beställa. Sidan är mest till för företag som 
är intresserade av att bli kunder, eftersom de där ser vad företaget erbjuder. 

 

Gelia anser att det är viktigt med långa kundrelationer där kunden känner företaget 
och tvärt om. Det är billigare med en befintlig kund eftersom de till viss del sköter sig 
själva. En ny kund kostar mer på många sätt. De menar att det går att skapa långa 
relationer över Internet, men inte enbart med hjälp av Internet utan med andra 
kompletteringar. Företaget underhåller kundrelationerna genom att hela tiden ge 
kunden ny information i form av utskick och som ett komplement till detta ges 
information till kunden när denne loggar in på hemsidan. 

 



 5 Genomförande 

 

27 

Enligt Handla Hemma, IKEA, är det viktigt med långa kundrelationer eftersom det är 
lättare att behålla en gammal kund än att få en ny. De vet dock inte om det går att 
skapa långsiktiga kundrelationer över Internet, men troligtvis går det eftersom 
kunderna tycker det är bekvämt att kunna beställa över Internet. Företaget underhåller 
inte kundrelationerna på något speciellt sätt. De ser på ordern hur mycket kunden har 
handlat för och utefter det görs en del utskick med rabatter, erbjudanden med mera. 
Dessa utskick görs oavsett om personen beställt via telefon eller Internet. 

 

Jede tycker att det är mycket viktigt med långa kundrelationer och de tror absolut att 
det går att skapa långa kundrelationer över Internet. Utan den personliga kontakten 
måste företaget vara väldigt duktiga och aktiva, samt ge kunden bra och mycket 
information. I dag underhålls kundrelationerna genom att säljaren håller en 
kontinuerlig kundkontakt med kunden. 

 

5.6.3 Egenskaper för kundrelationer 

Under denna kategori svarar företagen på vilka egenskaper de tycker är viktiga för 
kundrelationer samt om dessa återfinns när e-handel tillämpas?  

 

Tudor anser att viktiga egenskaper är att kemin mellan säljare och kund stämmer. Det 
är också viktigt med kvalité gällande produkter, hålla utlovade leveranser och bra 
kunskap om produkterna. Detta leder förhoppningsvis till att kunden känner ett 
förtroende för leverantören. Egenskaperna vad gäller kvalité, leveranser och 
produktkunskap återfinns vid e-handel och ska hållas oavsett om handeln sker 
traditionellt eller med e-handel. 

 

Enligt Selecta är ärlighet en viktig egenskap det vill säga att företaget ska visa vad de 
kan och inte kan och att behandla kunderna lika. Ärlighet kan tillämpas vid e-handel 
genom att hela tiden ha en uppdaterad hemsida så kunden inte kan beställa något som 
inte finns.  

 

De egenskaper som Gelia anser vara viktiga i kundrelationer är att företaget är 
tillgängligt och den sociala biten genom besök och kampanjer fungerar. Säjaren ska 
vara tillgänglig för kunden när det behövs. De egenskaper som blir lidande vid e-
handeln är den sociala biten. 

 

Handla hemma, IKEA, nämner inga speciella egenskaper förutom att finnas till för de 
många kunderna och ha professionella säljare som inte söker förmå kunden att köpa 
en massa. De tror att dessa egenskaper återfinns vid e-handel men det är också viktigt 
att uppdatera hemsidan och göra den lättförstådd.  

 

På Jede anser de att kunden måste känna sig unik och inte känna sig som en bricka i 
spelet, det är ett krav att servicen fungerar. Jede tror helt klart att dessa egenskaper 
kan återfinnas även vid e-handel.   
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5.6.4 Information om, från och för kunden 

Under denna rubrik presenteras huruvida företagen lagrar information om kunderna 
och i så fall hur den informationen används och om företagen utför några 
utvärderingar så kundernas åsikter och synpunkter kommer fram? Dessutom ges svar 
på om kunden har möjlighet att logga in på hemsidan och i så fall om kunden kommer 
till en egen personlig sida eller en gemensam sida som visas för alla kunder? 

 

Tudor lagrar information om kunderna i ett data warehouse där man kan hitta 
information om försäljning, priser, typer, kunderna och deras köp med mera. Varje 
säljare har i sin tur kundkort där personliga egenskaper och intressen för var kund 
noteras. För att få kundens åsikter genomförs ibland marknadsundersökningar och 
innan e-handeln startades upp, gjordes tester med ”test-kunder” för att få fram åsikter 
och synpunkter. Varje kund kan logga in på en egen privat sida där bland annat deras 
personliga prislista finns, samt varor som de brukar köpa. 

 

Selecta har ett kundregister som är kategoriserat efter typ av avtal och det kan hända 
att kunderna får ett till sig anpassat erbjudande. Företaget gör i dagsläget inga 
utvärderingar. På hemsidan kan kunderna logga in för att komma till en sida som är 
gemensam för alla kunder.  

 

Gelia har information om kunder i ett kundregister där det även finns statistik på 
kunderna som används för att rikta skräddarsydda kampanjer direkt till vissa kunder. 
Innan Internetbutiken startades fick några test-kunder utvärdera och komma med 
åsikter som ledde till justeringar. Nu görs justeringar om flera kunder hör av sig med 
åsikter om samma sak. Även på Gelias hemsida kan kunderna logga in och de 
kommer då till sin egen sida och den information som visas där beror på till vilken 
kedja kunden tillhör. 

 

Från och med i höstas har Handla Hemma, IKEA, en kunddatabas där kundernas 
adresser lagras, om kunden ger sitt klartecken. Denna information används för att 
sedan göra utskick. De utvärderingar som skickas ut sänds till slumpvis utvalda 
kunder och det kan vara frågor som rör bland annat leveranstider, frakt, priser och 
produkter. Som tack för hjälpen får kunderna en liten gåva. Kunder som besöker 
hemsidan har inget logg in namn, utan alla kunder ser samma sida. 

 

På Jede har säljarna ett säljstödsprogram där de lagrar info om kunderna till exempel 
när de senast var i kontakt med kunden, vilka varor som köpts osv. Denna information 
används sedan bland annat för att välja ut kunder för olika kampanjer och 
erbjudanden. Det som har gjorts vad det gäller utvärderingar, är att fråga några av 
kunderna vad de tycker om hemsidan och om de har haft några synpunkter på 
upplägg, navigering, information och så vidare. När kunderna kommer till Jedes 
hemsida kan man inte komma vidare genom att logga in någonstans, utan alla 
besökare ser samma sida. 
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5.6.5 Hantering av e-post  

Denna kategori tar upp svaren på följande frågor. Vad företaget har för hantering av 
e-post från kunderna och inom vilken tidsperiod besvaras e-posten?  

 

På Tudor är det är inte så vanligt med e-post från kunderna, men var och en på 
företaget har sin egen adress, så i de fall e-post anländer hamnar de inte i kundtjänst. 
E-posten besvaras så fort som möjligt. Hos Selecta hamnar e-posten i receptionen som 
sedan vidarebefordrar e-posten till berörd person. Svar ska skickas så snart som 
möjligt och de försöker svara samma dag. Gelia har en allmän info-adress som 
sorteras och vidarebefordras av växeln, men de anställda har också egna adresser. 
Även Gelia försöker svara på e-posten så fort som möjligt. Till Handla Hemma, 
IKEA, finns det adresser till olika ändamål. Företaget har som policy att all e-post, fax 
och brev ska vara hanterade inom 24 timmar. Hos Jede kommer all e-post till en 
person som distribuerar den vidare till respektive region. E-posten ska helst vara 
besvarad inom 24 timmar.  

 

5.6.6 E-handelns användningsområden 

För att få reda på e-handelns användningsområden hos företagen ställdes följande 
frågor. Används e-handeln för beställningar från kunder, fakturor till kunder och 
betalningar från kunder? Vad har företagen för rutiner för dessa områden? Får kunden 
vid beställning information om leveranstid, fraktsätt, avgifter och om varan finns i 
lager? Är det billigare för kunden att beställa över Internet?  

 

På Selecta används e-handeln bara för beställningar från kunderna. Kunden gör sin 
beställning och ordern kommer då som ett mejl till en grupp som lägger en order i 
systemet och skickar sedan en bekräftelse till kunden. Om varan inte finns i lager 
meddelas kunden. Kunden får vid beställning information om leveranstid, fraktsätt 
och avgifter. För närvarande är det inte billigare att beställa varorna över Internet. 

 

Gelia använder Internet för beställningar från kunder och fakturor och betalningar 
sker via EDI. Ordern från kunderna samlas i webb-butiken och skickas sedan var 
femte minut direkt in i det administrativa systemet. Om kunden gjort något fel eller att 
en artikel inte finns inne, kommer det ett felmeddelande till en ansvarig person som 
åtgärdar felet. När kunden gör en beställning via Internet får de leveransen dagen efter 
eller på bestämd leveransdag. Fraktsättet är alltid samma. För att kunden ska kunna se 
om varan finns i lager måste en direkt förfrågan göras som ger svar direkt. Det är inte 
billigare för kunden att beställa varor över Internet. 

 

Handla Hemma, IKEA, använder Internet för beställningar från kunder, fakturor till 
kunder och betalning från kunder. Ordern går direkt in i systemet och kunderna kan 
själva välja hur de vill betala, antingen vid leverans, faktura eller postförskott. När 
kunden beställer via Internet få han information om ett preliminärt leveransdatum, 
kunden kan själv välja fraktsätt och han ser också då vilka fraktkostnader det är. Idag 
är det inte billigare för kunden att beställa över Internet. 
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Även Jedes användningsområde för Internet är beställning från kunderna. Hemsidan 
används så att kunderna kan göra en intresseanmälan till företaget om att bli kunder. I 
de fall när kunden har beställt varor skickas ett e-post meddelande till en speciell 
person som har ansvaret att distribuera ut e-posten till rätt återförsäljare. Det går alltså 
inte in i deras ordersystem. När kunden beställer automaten får han information om 
när leverans sker och även om fraktsätt och avgifter. Varan finns alltid i lager. Det är 
billigare för kunden att beställa automaten via webben och det är för att locka fler 
kunder till att beställa den vägen.  

 

5.6.7 Uppföljning 

Här finns svaren om företagen har någon uppföljning när köpet är klart och hur 
eventuella klagomål och reklamationer från kunderna hanteras?  

 

Tudor har ingen direkt av uppföljning av de köp som görs, men företaget har ett 
system för reklamationer där kunderna ringer till innesäljarna. Om det är fel på en 
vara går slutkonsumenten till grossisten de handlat av som då testar batteriet. Kunden 
får ett nytt om det är ett fel som inte orsakats av kunden. Selecta har ingen 
uppföljning när köpet är klart men eventuella klagomål från kunderna kommer via 
telefon. Företaget har en generös reklamationspolicy eftersom de litar på vad kunden 
säger och det beror på de långa kundrelationerna. Inte heller Gelia har någon 
uppföljning när köpet är klart. Företaget har en reklamationsavdelning dit kunderna 
ska anmäla felet inom sju dagar. Hos Handla Hemma, IKEA, kan uppföljning ske på 
de kunder som gjort köp över ett visst belopp eller så får slumpen välja. Det är 
kundservice som tar hand om alla reklamationerna som kommer via telefon eller e-
post. På Jede är det säljarens ansvar att följa upp köpet. Sedan gör företaget 
uppföljning på säljarna. De klagomål eller reklamationer som inte säljarna inte kan 
åtgärda sköts av den avdelning felet ligger hos. 

 

5.6.8 Övrigt 

Vad ser företaget för fördelar med e-handel? Nackdelar med e-handel? Har företagen 
märkt några motsättningar hos kunderna angående e-handel? Vad har ni för 
förväntningar med e-handeln? Vad tror ni kunderna föredrar, e-handel eller 
traditionell handel?  

 

Tudor har endast stött på två kunder som inte ville använda sig av e-handel eftersom 
de ansåg att de gjorde arbetet åt Tudor genom att själva lägga ordern i deras system. 
Företaget tror att kunderna än så länge föredrar traditionell handel, men framöver kan 
det nog skifta till e-handel.  

 

Fördelarna med e-handel är enligt Selecta att den kan avlasta om det är svårt att 
komma fram till kundtjänst. Beställning kan ske när som helst och det är enklare att 
hantera. En nackdel är att det är svårare att erbjuda mervaror eller kringprodukter över 
Internet. Selecta har inte märkt några motsättningar hos kunderna angående e-handeln 
och de tror att merparten av kunderna föredrar traditionell handel. 
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Gelia anser att en fördel med e-handel är att den innebär mindre handläggningstid för 
personalen, vilket ger dem mer tid för kunden exempelvis genom service. Nackdel är 
att det är opersonligt och att det är tekniskt, men de har inte märkt några motsättningar 
hos kunderna. Företaget ser e-handeln som ett komplement som på sikt kommer att 
öka. Företaget tror att kunderna föredrar en kombination av traditionell handel och e-
handel. 

 

Handla Hemma, IKEA, ser en fördel med e-handel och det är att kunderna kan 
beställa när som helst på dygnet, och personalen behöver då inte vara tillgänglig jämt. 
En nackdel kan vara tekniken till exempel om hemsidan ligger nere. Den enda 
negativa de märkt från kunderna är att en del har varit besvikna över att alla varor inte 
har varit tillgängliga på hemsidan. Företaget tror att kunderna föredrar att beställa 
över telefon eftersom de då får prata med en person. 

 

Jede ser fördelar för kunden i och med att kunden lätt kan kontrollera olika 
leverantörer, få kampanjer direkt till datorn, mycket information finns tillgänglig och 
att kunden vinner tid. Nackdelar är att det inte får bli för mycket teknik och att det 
personliga försvinner. Kunden får inte känna sig som en bricka i spelet. De har inte 
märkt några motsättningar från kundernas sida. Förväntningarna på e-handeln är att 
öka omsättningen, behålla kunden och få kunden att uppleva det som ett mervärde. 
Framöver föredrar nog kunderna e-handel, men de vill även ha den personliga 
kontakten.  
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6 Analys 
Detta kapitel innehåller en värdering och analys av det insamlade materialet samt 
analys av resultatet. 

 

6.1 Värdering och analys av materialet 
 

Om vi ser till syftet med undersökningen som var att ta reda i vilken utsträckning 
företag, som utöver ordinarie försäljning erbjuder sina produkter över Internet, kan 
skapa varaktiga relationer med kunderna som tillämpar e-handeln, anser jag att urvalet 
som ingått i undersökningen har varit representativt.  Förutom att företagen uppfyller 
de olika kriterierna är de väl etablerade på marknaden och har varit verksamma i 
många år. Under sina aktiva år har företagen fått mycket goda kunskaper om hur 
relationen med kunden ska skötas på bästa sätt. Det som dock är relativt nytt för dessa 
företag är användningen e-handeln, som hos de flesta bara tillämpats en kortare 
period. Detta innebär att företagen inte har någon långvarig erfarenhet av att sälja 
varor över Internet. Trots detta är det ändå intressant att se hur de hittills sköter 
kontakterna med de kunder som använder e-handeln, företagens åsikter och 
synpunkter huruvida de tror det går att skapa varaktiga kundrelationer samt hur de då 
går tillväga. På det hela taget anser jag att företagen som ingått i undersökningen har 
haft hög validitet för problemställningen. Även det insamlade materialet har bra 
validitet eftersom de frågor som har ställts har gett den information avsågs att få fram 
i undersökningen. Något som höjer validiteten ytterligare är att informationen 
kommer från företag som i verkligheten jobbar med det aktuella området. 

 

Respondenterna som har intervjuats på de olika företagen har som nämnts tidigare 
valts ut av personalen i företagets växel eller kundtjänst. Den person som jag då blev 
kopplad till har i sin tur kunnat rekommendera någon annan på företaget, om de anset 
att någon annan varit lämpligare. Detta har gjort att personer som är väl insatta i 
området genom sitt arbete har utgjort respondenterna. Den enda nackdel som 
uppdagats under intervjuerna är att, en del respondenter inte riktigt har förstått alla 
frågor med en gång, och att det då har behövts en kortare förklaring. Anledningen till 
detta tros vara att det förekommer en del frågor om ämnen som omnämns i 
kursmaterial och tar upp begrepp som inte används i så stor utsträckning i arbetslivet. 
Detta gäller främst frågan om vilka egenskaper som anses vara viktiga för 
kundrelationer. Problemet beror inte på felaktigt val av respondent utan frågornas 
utformning och innehåll. 

 

Om vi ser till reliabiliteten på frågorna har relevanta frågor ställts i förhållande till 
problemställningen. Det som kan ifrågasättas är dock en del svar från respondenterna.  
Respondenterna svarade nog så uttömmande de kunde, men det är ändå svårt att 
avgöra om de hade kunnat svara mer utförligt på vissa frågor om de hade satt det i ett 
större sammanhang. Jag tycker att svaren har varit detaljrika men jag har också märkt 
att svaren respondenterna har angett på en fråga även passar in som svar på en annan 
fråga. Detta kan bero på just att de inte alltid sätter frågan i ett större sammanhang.  
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En annan aspekt som bör beaktas är att när jag som intervjuare ställt en fråga, har man 
fullt upp med att anteckna svaren. Detta kan leda till att man inte fullt ut lyssnar på 
svaret och kanske inte ställer en följdfråga som hade varit lämplig. Men eftersom jag 
fick återkomma till respondenterna om det var något som var oklart, vilket jag även 
gjort vid ett tillfälle, anser jag att svaren är fullständiga.  

 

6.2 Analys av resultatet 
 

Av de fem företag som ingick i undersökningen har fyra inte tillämpat e-handel någon 
längre tid. Det företag som har haft e-handel längst började med detta vid årsskiftet 
97/98. Övriga företag i undersökningen har sålt sina varor via webb-sidan mellan fyra 
och tio månader. En del svar som företagen lämnade är därför baserade på vad de tror, 
gällande att skapa långsiktiga kundrelationer via webb-sidan. Alla företag anser att det 
är mycket viktigt med långsiktiga kundrelationer men en del företag är tveksamma om 
det går att skapa långsiktiga kundrelationer över Internet, medans andra tror att det 
går. Det bör även tas i beaktande att två företag i undersökningen uppger att de inte 
gör något speciellt för att utveckla sina elektroniska relationer med kunden.  

 

De egenskaper som företagen uppgav vara viktiga och som präglar företagens 
kundrelationer, som till exempel regelbunden och personlig kontakt, att vara 
tillgänglig för kunden samt personliga och sociala egenskaper, anses ej möjliga att 
återskapa vid e-handel. Dessa egenskaper stämmer även överens med de 
karaktäristiska drag som togs upp i kapitel 2.3 av Timmers (1999), och som 
kännetecknar B2B vid traditionell handel. Han anser att när handel sker mellan två 
företag finns det vissa karaktäristiska drag som kännetecknar sådana förhållanden. 
Till exempel Kunskapsbaserad interaktion som ofta kräver skickliga säljare som står i 
kontakt med professionella kunder och personlighet vilket innefattar personlig 
försäljning och där kommunikationen går åt båda håll. Det är viktigt med en bra 
kundorientering och att det är nödvändigt med ett nära och regelbundet personligt 
samarbete med kunden och även stöd från en kunnig personal.  

 

Företagens redogörelse för viktiga egenskaper, stämmer även överens med de 
egenskaper som Gummesson (1998) beskriver och som kännetecknar relationer. 
Några som nämns är att kunden ska känna förtroende för företaget, närhet genom att 
företaget ska finnas tillängligt för kunden, långsiktighet i relationen och de personliga 
och sociala egenskaperna. Schoder och Yin (2000) skriver i en artikel att det inte finns 
något tillfälle att etablera personliga band av förtroende mellan parterna när de 
elektronisk transaktion sköts utan att parterna möts ansikte mot ansikte. 
Undersökningen visar också att företagen behåller den personliga kontakten med 
kunderna även om handeln sker elektroniskt. 

 

För att skapa varaktiga kundrelationer med de kunder som beställer via webb-sidan, 
håller alla företag kontakten med kunderna via besök, telefon, brev och till viss del e-
post. Även för att utveckla relationen med dessa kunder är det främst de personliga 
och regelbundna besöken och telefonsamtalen som är viktiga. Andra sätt som lyfts 
fram är att hålla bra kvalitet gällande produkter, hålla utlovade leveranser, ärlighet 
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samt ge relevant information till kunden. Tre av företagen ger kunderna ett lösenord 
så att de från hemsidan kan logga in på en annan sida där de når information som bara 
visas för kunderna. Alla företag har någon form av kundregister där de lagrar 
information om kunderna, som till exempel adress, tidigare beställningar men även 
information om personliga egenskaper och intressen. Dessa uppgifter ligger sedan till 
grund för utskick, erbjudanden med mera.  

 

Vad det gäller hanteringen av e-post har fyra av fem företag en allmän e-post adress 
som hamnar i någon form av kundtjänst eller liknande. Personalen där vidarebefordrar 
i sin tur meddelandet vidare till rätt person. Även om detta förfarande inte är det mest 
effektiva sättet har företagen som policy att svara inom 24 timmar eller som fort som 
möjligt. Anderseen och Nysveen (1998) anser att det är viktigt med bra rutiner för e-
posthantering för att kunna skapa starka relationer med kunderna. De menar att det 
inte bara är att ge kunderna ett nytt sätt att kommunicera på. I dagsläget är kontakt via 
e-post inte så vanligt, men det som ändå kommer in till företaget behandlas snabbt.  

 

Av det som har framkommit under intervjuerna verkar företagen ha bra rutiner för 
beställning och reklamationer. Vid beställning i webb-butiken får kunden bra och 
relevant information om leveranser, priser med mera. Det enda som kunden inte alltid 
ser med en gång är om en specifik vara finns i lager eller ej. I de fall då det inte ges 
någon information om detta, och varan tillfälligt är slut, kontaktar säljarna kunden via 
telefon och informerar om situationen.  

 

Vid eventuella klagomål ringer kunderna till företaget som försöker åtgärda eller 
kompensera kunden så snart som möjligt. Kahn (1995) anser att för att utveckla 
relationerna med kunden bör företagen uppmana kunderna att klaga så att eventuella 
problem kan åtgärdas i ett tidigt stadie. Det anses att klagomålshantering är ett bra 
tillfälle för företaget att fördjupa kontakten med kunden. Även om företagen i 
undersökningen inte aktivt uppmanar kunderna till att klaga, så har de ändå bra 
hantering av de klagomål som inkommer. Det resultat som har framkommit visar att 
inget av företagen i undersökningen har uppgett att klagomål eller reklamationer 
kommer till företaget via e-post, utan kunden ringer till företaget i fråga. Detta 
stämmer motsäger Borg et al. (1994) uppfattningar om att Internet och e-post gör det 
enklare för företagen att erhålla respons från kunderna vad de tycker om en tjänst eller 
vara. Enligt min åsikt förutsätter detta att kunden tar sig tid att skriva ner och skicka 
sina åsikter till företaget. En missnöjd kund vill troligen hellre prata med någon 
personligen om problemet, än att försöka förklara sitt missnöje eller beskriva felaktiga 
produkter skriftligt, vilket även resultatet från undersökningen visade.  

 

Som nämnts i tidigare kapitel är förutsättningen för relationer, enligt Gummesson 
(1998), att det är minst två parter som står i kontakt med varandra, och som utför 
aktiviteter och samspelar med varandra. Storbacka och Lehtinen (2000, s. 14), skriver 
att det är nödvändigt att betrakta kundrelationer som processer eftersom de alltid 
består av ett flertal möten. Dessa antagande stämmer bra när handeln sker på det mer 
traditionella sättet och det har även visat sig i denna undersökning att företagen 
praktiserar detta tillvägagångssätt även vid e-handel. 
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Företagens storlek, omsättning, antalet verksamma år eller hur länge de nyttjat e-
handeln, har inte någon inverkan på hur de elektroniska relationerna sköts. Inget av 
företagen jobbar aktivt med att underhålla de nya elektroniska relationerna. Om det 
kommer en beställning via Internet från någon ny kund vidtas inga åtgärder för att 
försöka behålla denne. Vad gäller de kunder som tidigare beställt via traditionella sätt 
men som nu börjat beställa via webb-sidan, har förhållningssättet till dessa inte 
ändrats. Kontakten sker även fortsättningsvis via personliga och regelbundna besök 
och telefonsamtal. Detta kan kopplas till det som nämnts i den teoretiska 
referensramen. Bauer et al. (2000) skriver i en artikel att företagen tidigare var 
inriktade på att försöka öka sin marknadsandel, men nu fokuserar företagen på sin del 
av kunderna. Företagens framgång kan höjas genom att öka värdet av existerande 
kundrelationer och en förlängning av den tid som en relation varar. Att hitta nya 
kunder kan bli upp till fem gånger så dyrt som att behålla och bearbeta de 
kundrelationer som företaget redan har.  
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7 Slutsatser 
I detta kapitel kommer slutsatserna som framkommit utifrån problemställningen att 
presenteras. Först presenteras slutsatserna för den huvudsakliga problemställningen 
och sedan följer slutsatserna för del frågan. Kapitlet avslutas med om slutsatserna är 
generella ej. 

 

� I vilken utsträckning kan svenska företag, som utöver ordinarie försäljning 
erbjuder sina produkter via en webb-sida, skapa långsiktiga relationer med 
kunderna som tillämpar e-handeln?  

- Den slutsats som har gjorts med avseende på problemställningen är att 
företagen delvis kan skapa varaktiga kundrelationer via webb-sidan. 

Med den slutsats som presenterades ovan, avses följande. Företagen är tveksamma om 
det går att skapa långsiktiga relationer med kunderna över Internet, och uppfattningen 
är att Internet som enda kommunikationskanal inte är tillräcklig. För att relationerna 
ska fungera behövs det ett komplement till e-handeln i form av personlig kontakt med 
kunden via besök och telefonsamtal. Eftersom den personliga delen inte är möjlig att 
tillämpa vid e-handel, kan företagen bara delvis skapa varaktiga kundrelationer över 
Internet. Den del av relationerna som berör exempelvis kvalitet på produkter, 
leveranssäkerhet med mera går givetvis att infria även vid e-handel.  

 

- Vilket tillvägagångssätt har företagen för att skapa långsiktiga relationer med 
sina kunder? 

För att skapa långsiktiga kundrelationer håller alla företag kontakten med kunderna 
via besök, telefon, brev och till viss del e-post. Även för att utveckla relationen med 
dessa kunder är det främst de personliga och regelbundna besöken och 
telefonsamtalen som är viktiga. Andra sätt som lyfts fram är att hålla bra kvalitet 
gällande produkter, hålla utlovade leveranser, ärlighet samt ge relevant information 
till kunden.  

 

Tre av företagen ger kunderna tillgång till en personlig webb-sida. Alla företag har 
någon form av kundregister där de lagrar information om kunderna. Vad gäller 
hanteringen av e-post har företagen som policy att svara inom 24 timmar eller så fort 
som möjligt. Reklamationer och klagomål från kunderna hanteras och åtgärdas också 
så fort som möjligt. Företagen verkar ha bra rutiner för beställning. Vid beställning i 
webb-butiken får kunden bra och relevant information om leveranser, priser med 
mera.  

 

Analysen visar att företagen som ingår i undersökningen inte har utvecklat några 
elektroniska relationer med sina kunder, utan de sköter således sina kundrelationer 
som de alltid har gjort, detta trots att det finns ett nytt sätt att bedriva handel på. Det 
resultat som genererades från den utförda undersökningen stämde till stor del överens 
med det förväntade resultatet eftersom jag förväntade mig att företagen inte kunde 
skapa några elektroniska relationer i så stor utsträckning. 
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Från den undersökning som har gjorts och de resultat som har kommit fram, anser jag 
att slutsatserna är generella för företagen i undersökningen. Om slutsatserna är 
generella för alla företag som utgör målpopulationen är svårt att säga. Att intervjua 
fem företag och sedan säga att det är generellt för alla kan vara riskabelt med tanke på 
det urval som gjorts nog kan anses som litet. Men å andra sidan utgör företagen i 
undersökningen ett representativt urval och resultaten pekar åt samma håll, så jag 
anser att denna undersökning ger en mycket bra indikation om hur det förhåller sig 
bland övriga företag i Sverige.   
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8 Diskussion  
I kapitlet diskussion kommer jag att diskutera kring de erfarenheter som gjorts under 
arbetets gång från insamling av material till att komma fram till några slutsatser. 
Kapitlet tar även upp förslag till fortsatt arbete. 

 

8.1 Kundrelationer över Internet 
 

Undersökningen syftade till att ta reda på i vilken grad företag, som säljer till andra 
företag över Internet, kan skapa varaktiga relationer med sina kunder som tillämpar e-
handeln. I undersökningen kom det fram att företagen bara delvis kan skapa varaktiga 
kundrelationer över Internet. Grunden till detta kan vara att de kunder som börjat 
använda företagens webb-butik, till större delen är gamla kunder och endast ett fåtal 
är nya. Anledningen kan vara det som omnämns bland annat i kapitel 2.2 vad gäller 
vetskapen om att företagens framgång kan höjas genom att öka värdet på existerande 
kundrelationer. Det är ett faktum att det är avsevärt mycket dyrare att hitta en ny kund 
än att behålla en gammal. 

 

Eftersom företagen tror att omsättningen för e-handeln kommer att öka men i så fall 
mycket lite och att e-handeln endast sänker kostnaderna för företaget lite grann, kan 
detta vara en orsak till att de inte lägger inte ned så mycket resurser eller tid på e-
handeln. 

 

Andelen företag som väljer att börja med elektronisk handel utöver sin ordinarie 
försäljning ökar ständigt. Siffror från Handelns utredningsinstitut visar att 15 % av 
alla svenska handelsföretag utöver traditionell handel har någon form av försäljning 
över Internet. Den elektroniska handeln är något som är nytt och som nästan alla 
förväntas tillämpa, men sen verkar det inte som de lägger ner så mycket kraft på det. 
E-handel och elektroniska relationer är något som är okänt för de flesta företag 
medans de traditionella sätten att skapa varaktiga relationer på är väl beprövade.  

 

Att hitta företag som skulle ingå i undersökningen visade sig därmed inte vara det 
lättaste. Många företag uppgav att de hade en webb-butik men att den inte användes, 
vilket var mycket förvånande. Till viss del kan det nog bero på att varorna de säljer, 
inte alltid lämpar sig att saluföra via Internet till exempel när det rör sig om tjänster, 
installationer, större maskiner med mera. Det kan även vara så att det ännu inte är så 
utbrett bland B2B att erbjuda sina varor i en webb-butik. Jag hade helt klart räknat 
med att fler företag än sju skulle uppfylla kriterierna för undersökningens 
avgränsning. Nästa överraskning var att alla företag utom ett endast tillämpat e-handel 
under en kortare tidsperiod, och inte något av företagen jobbar speciellt aktivt med att 
underhålla sina kundrelationer. Om vi beaktar ovanstående resonemang kanske det är 
förståligt. Företagen i undersökningen har alltså inte utvecklat några elektroniska 
relationer med sina kunder. Företagen sköter således sina kundrelationer som de alltid 
har gjort, detta trots att det finns ett nytt sätt att bedriva handel på.  
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8.2 Erfarenheter 
 

Att välja ett ämne att skriva om var inte så svårt, men om jag skulle göra om arbetet 
skulle jag ännu mer noggrant undersöka om det fanns mycket material inom ämnet. I 
mitt fall visade det sig vara svårt att hitta material som berörde både e-handel via 
webben och kundrelationer, men det fanns desto mer om respektive område. Inget av 
de båda ämnesområdena är nya företeelser, men det verkar som kombinationen av de 
båda ämnena ännu inte behandlats vare sig i litteratur eller tidigare gjorda 
undersökningar i den utsträckning som jag hade hoppats. Det visade sig även vara 
många andra studenter som sökte samma material i form av böcker som jag, och det 
resulterade i att jag fick vänta länge på det som skulle kompletteras i den teoretiska 
referensramen. Detta gjorde att när första fasen av examensarbetet skulle lämnas in, 
hade jag fortfarande inte den litteratur som behövdes och det försenade mitt arbete.  

 

Det som är viktigt när information till en undersökning ska samlas in med hjälp av 
intervjuer, är att testa frågorna noga innan intervjuerna genomförs, och gärna mer än 
en gång. När underlaget till intervjuerna var klart gav min handledare sina åsikter och 
förslag på kompletteringar och det genomfördes även en testintervju. Trots detta fick 
ytterligare justeringar och kompletteringar göras efter den första intervjun. 

 

Ytterligare en sak som jag blev varse om var vikten av att vara ute i god tid med 
intervjuerna. För att hinna med intervjuerna och gardera sig för tidsändringar, bör 
intervjuerna planeras in så tidigt som möjligt. I mitt fall fick respondenterna på flera 
företag förhinder på utsatt dag och datumet flyttades då fram, för ett företag så många 
gånger som fem. Att förseningar kan uppstå är något som man får räkna med och ha 
förståelse för eftersom många av respondenterna kan vara inne i hektiska 
arbetsperioder. Risken med att planera in intervjuerna för sent är att det försenar det 
fortsatta arbetet om företagen skjuter upp intervjuerna för många gånger. Förutom 
detta var respondenterna förvånansvärt villiga att ställa upp på att bli intervjuade och 
de tyckte det var bra att kunna hjälpa till.  

 

En annan erfarenhet som gjordes var att en del av de frågor som ställdes vid 
intervjuerna behövde förklaras för respondenterna eftersom de inte alltid förstod vad 
som efterfrågades. Detta berodde troligen på att de aktuella frågorna innehöll begrepp 
som används i litteraturen och inte ute i arbetslivet. Vi studenter lär genom att läsa 
teorin och respondenterna lär genom att praktiskt utföra det.  

 

Även om det inte fanns så mycket material inom ämnet och inte heller så många 
företag som passade in på avgränsningen, var det ändå givande att utföra denna 
undersökning. Det var kul att göra något inom ett område som det talas mycket om 
men som i verkligheten ännu inte tillämpas i så stor utsträckning, efter vad jag har 
kunnat se. 
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8.3 Uppslag till fortsatt arbete 
 

Det som avsetts med undersökning har varit att ta reda på i vilken utsträckning 
företag, som utöver ordinarie försäljning erbjuder sina produkter över Internet, kan 
skapa varaktiga relationer med kunderna som tillämpar e-handeln. Det som skulle 
kunna vara intressant är att ta reda på hur det förhåller sig när företag i stället säljer 
direkt till slutkonsument. Blir det samma resultat där och är tillvägagångssätten för att 
skapa varaktiga kundrelationer de samma? 

 

I denna undersökning har som sagt fokus legat på de företag som säljer till andra 
företag. En annan vinkling på problemet skull kunna vara att vända på det och 
undersöka hur de köpande företagen, det vill säga kunderna, är nöjda eller hur de ser 
på problemet. 

 

När denna undersökning utfördes visade det sig att det inte var så många företag som 
tillämpade e-handel., även om de hade en webb-butik. Det skulle vara intressant att 
mer utförligt undersöka orsakerna till att så många företag inte tillämpar e-handel och 
varför företag har en webb-butik men inte använder den.  

 

I denna undersökning bestod delfrågan av att ta reda på hur företagen gjorde för att 
skapa varaktiga kundrelationer över nätet. Detta skulle kunna ligga till grund för en 
undersökning som syftar till att ta fram olika sätt eller rent av standarder för företagen 
att skapa relationer över Internet.  
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Bilaga 1 Underlag för intervju, version 1 
Här presenteras de frågor som utgjorde underlaget för den första intervjun. 

 
Allmänt om företaget 

1. När grundades företaget? 

2. Vad säljer företaget? 

3. Export? 

4. Antal anställda? 

5. Konkurrenter? 

6. Ungefärlig omsättning? 

7. Varför började ni med e-handel? 

8. Hur länge har ni sålt varor över Internet? 

9. Hur stor andel av omsättningen kommer från e-handeln? 

10. Tror ni omsättningen för e-handeln kommer att öka inom de närmsta åren?  

11. Innebär e-handeln minskade kostnader för 

a. Företaget? 

b. Kunden? 

 
Relationen med kunden över Internet 

1. Har ni någon personlig kontakt med era kunder? 

2. Hur gör ni kunden medveten om er hemsida? 

3. Hur skapas den första kundkontakten? 

4. Tar kunden kontakt med er? Hur? 

5. Tar ni kontakt med kunden? Hur? 

6. Hur sker den fortsatta kontakten med kunderna? 

7. Telefon, e-post, fax, personligen, brev. 

8. Hur utvecklar/underhåller ni era kundrelationer?  

9. Lagrar ni information om era kunder? 

10. Om ja, hur används denna information? 

11. Vilka egenskaper tycker ni är viktiga för kundrelationer? 

12. Hur gör ni för att bibehålla dessa? 

13. Återfinns dessa egenskaper när e-handel tillämpas? 
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Hantering av e-post, order, betalning via Internet m.m. 

1. Vad har ni för hantering av e-posten från kunderna? 

2. Inom vilken tidsperiod besvaras e-posten? 

3. Används e-handeln för  

a. Beställningar?  

b. Fakturor? 

c. Betalningar?  

4. Vad har ni för rutiner för dessa områden?  

5. Är era produkter sällan köps varor? 

6. Har ni någon uppföljning när köpet är klart? 

7. Hur hanteras eventuella klagomål och reklamationer? 

8. Får kunden vid beställning info om  

a. Leveranstid? 

b. Fraktsätt?  

c. Varan finns i lager? 

d. Avgifter? 

9. Är det billigare för kunden att beställa via webben? 

a. Om ja, varför? 

10. Har ni märkt några motsättningar hos era kunder angående e-handel? 

11. Vad tror ni kunderna föredrar, e-handel eller traditionell handel? 

 
Övrigt 

1. Fördelar med e-handel? 

2. Nackdelar med e-handel? 

3. Vad har ni för förväntningar med e-handeln? 

4. Får jag använda er som källa i min rapport? 
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Bilaga 2 Underlag för intervju, version 2 
Här presenteras de frågor som utgjorde underlaget för intervju två till sex. 

 
Allmänt om företaget 

1. När grundades företaget? 

2. Antal anställda? 

3. Ungefärlig omsättning? 

4. Vad säljer företaget? 

5. Är era produkter sällan köps varor? 

6. Konkurrenter? 

7. Export? 

8. Varför började ni med e-handel? 

9. Hur gör ni kunden medveten om er hemsida? 

10. Hur länge har ni sålt varor över Internet? 

11. Hur stor andel av omsättningen kommer från e-handeln? 

12. Tror ni omsättningen för e-handeln kommer att öka inom de närmsta åren? 

13. Innebär e-handeln minskade kostnader för 

a. Företaget? 

b. Kunden? 

 

Relationen med kunden över Internet 

1. Hur skapas den första kundkontakten? 

a. Tar kunden kontakt med er? Hur? 

b. Tar ni kontakt med kunden? Hur? 

2. Hur sker den fortsatta kontakten med kunderna? 

a. Telefon, e-post, fax, personligen, brev. 

3. Lagrar ni information om era kunder? 

a. Om ja, hur används denna information? 

4. Är det viktigt med långa kundrelationer? 

5. Anser ni att det går att skapa långa relationer över Internet? 

6. Hur utvecklar/underhåller ni era kundrelationer över Internet?  

7. Utför ni några utvärderingar så ni får kundens åsikter och synpunkter? 

a. Om ja, hur? 

8. Vilka egenskaper tycker ni är viktiga för kundrelationer? 

9. Återfinns dessa egenskaper när e-handel tillämpas? 
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Hantering av e-post, order, betalning via Internet m.m. 

1. Vad har ni för hantering av e-posten från kunderna? 

2. Inom vilken tidsperiod besvaras e-posten? 

3. Används e-handeln för  

a. Beställningar från  kunder?  

b. Fakturor till kunder? 

c. Betalningar från kunder?  

4. Vad har ni för rutiner för dessa områden?  

5. Har ni någon uppföljning när köpet är klart? 

6. Hur hanteras eventuella klagomål och reklamationer? 

7. Får kunden vid beställning info om  

a. Leveranstid? 

b. Fraktsätt?  

c. Varan finns i lager? 

d. Avgifter? 

8. Är det billigare för kunden att beställa via webben? 

a. Om ja, varför? 

9. När kunden loggar in på hemsidan kommer han då till en egen sida eller en 
gemensam sida för alla kunder? 

10. Har ni märkt några motsättningar hos era kunder angående e-handel? 

11. Vad tror ni kunderna föredrar, e-handel eller traditionell handel? 

 

Övrigt 

1. Fördelar med e-handel? 

2. Nackdelar med e-handel? 

3. Vad har ni för förväntningar med e-handeln? 

4. Får jag använda er som källa i min rapport? 
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Bilaga 3 Svar från Tudor 
Här presenteras svaren från intervjun med Tudor. 

 

Allmänt om företaget 

Lars-Arne började 1985 med produktionsteknik, var sedan produktionschef för 
startbatterier fram till 1999, varav de två sista åren även fabrikschef. 1999 lade de ner 
all produktion, och Lars-Arne övergick till marknaden för startbatterier, där han sitter 
med i ledningsgruppen och har ansvar för innesäljarna. Lars-Arne var även 
projektledare för e-handels projektet. Arbetar även med kvalité och 
reklamationsfrågor för Norden. 

 

1. 1914. Sedan 1999 har Tudor AB ingen egen tillverkning av batterier eftersom 
de ingår i koncernen Exidenordic, som sköter tillverkningen. Tudor AB har nu 
endast försäljning, lagerhållning och distribution av batterier. Tudor AB är 
uppdelat i tre unioner nämligen startbatterier, truckbatterier där ubåtsbatterier 
ingår och stationära batterier. 

2. Nu ca 140st, flest i Nol. 

3. Totalt 590 milj. Varav unionen för startbatterier omsätter 135 milj. 

4. Startbatterier till personbilar, lastbilar och båtar, truckbatterier, stationära 
batterier till bland annat sjukhus och ubåtsbatterier. 

5. Företagen köper regelbundet Tudors varor, men för konsumenten är batterier 
ett sällanköp. Ubåtsbatterier är sällanköp. 

6. Varta, Global, Banner. 

7. Viss del till Norge. En liten del går till båtar nere på kontinenten. 

8. Än så länge är e-handel inte så stort, men förr eller senare kommer det att bli 
det, och då vill de vara först bland konkurrenterna, vilket de också blev. 

9. De har tryckt upp material, annonserat i tidningar, säljare sänder material till 
kunderna och informerar på besök. Annonserar på sina kuvert och brev. Tudor 
var med på en mässa i Jönköping där de inte visade några produkter utan 
endast en stor bildskärm där webb-butiken förevisades. På deras hemsida kan 
företagen delta i en tävling, där det företag som lägger flest order vinner en 
kaffemaskin.  

10. Började med kundtester i slutet av 2001 och körde igång i februari 2002. 

11. Vet ej än. 

12. Ja. 

13. E-handeln kan innebära minskade kostnader för företaget. Om de innesäljare 
som idag lägger in order, slipper det i och med e-handeln, kan de jobba mer 
aktivt med att ringa upp kunder. Delvis minskade kostnader för kunden. 
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Relationen med kunden över Internet 

1. De kunder som nu använder e-handeln är gamla och kontakten med dem har 
redan skett. Vid ett fåtal tillfällen har kunderna sett hemsidan och tagit kontakt 
med företaget och önskat bli kunder. Till största delen är det säljarna som 
personligen tar kontakt med kunderna. 

2. Den fortsatta kontakten med kunderna sker personligen. Oftast sker kontakten 
face-to-face eller via telefon och brev. Alla kunder har i dag inte någon e-post 
adress. 

3. Information om kunderna lagras i ett data warehouse där man kan hitta info 
om försäljning, priser, typer, kunder och deras köp med mera. Varje säljare har 
i sin tur kundkort där personliga egenskaper och intressen för var kund 
noteras. 

4. Ja! Ju längre relationen är, desto mer kontakt har företagen med varandra och 
därmed ett ökat beroende som gör det svårare för kunden att byta till en annan 
leverantör. 

5. Se svar 6. 

6. Även om e-handel tillämpas underhålls relationerna personligen genom 
regelbundna besök. De kunder som ej får personliga besök får samtal via 
innesäljarn eftersom även den lilla kunden ska få kontakt. Till de kunder som 
använder e-handeln, har en lathund skickats ut där det står allt de behöver veta 
för att de enkelt ska kunna beställa via hemsidan. När kunderna loggar in på 
sidan kommer de till sin egen privata sida där bland annat deras prislista finns 
och varor som de brukar köpa. 

7. Ibland genomförs marknadsundersökningar. Innan e-handeln startades upp, 
gjordes tester med ”test-kunder” för att få fram åsikter och synpunkter. 

8. Egenskaper som är viktiga för relationer är att kemin mellan säljare och kund 
stämmer. Viktigt med kvalité gällande produkter, hålla utlovade leveranser 
och bra kunskap om produkterna. Detta leder förhoppningsvis till att kunden 
känner ett förtroende för leverantören. 

9. Ja vad gäller kvalité, leveranser och produktkunskaper. De egenskaperna ska 
hållas oavsett om handeln sker traditionellt eller med e-handel. 

 

Hantering av e-post, order, betalning via Internet m.m. 

1. Det är inte så vanligt med e-post från kunder. Var och en på företaget har sin 
egen adress, så i de fall e-post anländer hamnar de inte i någon kundtjänst. 

2. Så fort som möjligt. 

3. När en kund lägger en order genereras en plocklista i lagret och sedan faktura, 
följesedel och fraktsedel. Allt sker automatiskt. 

4. Se ovan.  

5. Nej inte direkt. 
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6. Företaget har ett system för reklamationer. Kunderna ringer till innesäljarna. 
Om det är fel på en vara går slutkonsumenten till grossisten de handlat av som 
då testar batteriet. Kunden får ett nytt om det är ett fel som inte orsakats av 
kunden. 

7. När kunden beställer vi hemsidan ges information om leveranstid, fraktsätt, 
vikt och avgifter samt hur mycket som kan beställas innan nästa fraktgräns. 
Det ges dock ingen information om varan finns i lager eller ej, utan det ser 
sedan innesäljarna som då ringer upp kunden och meddelar detta. 

8. Nej. För närvarande är det samma priser oavsett hur kunden gör sin 
beställning. Kanske kan det framöver bli billigare att beställa via hemsidan. 

9. När kunderna loggar in sig kommer de till sin egen privata sida där bland 
annat deras prislista finns och varor som de brukar köpa. 

10. Nej. Endast två kunder som inte ville använda sig av detta sätt eftersom de 
ansåg att de gjorde arbetet åt Tudor genom att själva lägga ordern i deras 
system. 

11. Nu tror Lars-Arne att kunderna föredrar traditionell handel, men framöver kan 
det nog skifta till e-handel. 
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Bilaga 4 Svar från Selecta 
Här presenteras svaren från Selecta. 

 

Allmänt om företaget 

På Selecta intervjuades Johan Lindholm som arbetar som affärsutvecklare eller 
konceptansvarig där han ansvarar för tre olika huvudkoncept. Johan var även ansvarig 
för framtagandet av webb-butiken och allt vad det innebar. 

 

1. 1956. Finns i flera andra länder. 

2. 450st. 

3. 550 milj. 

4. Säljer kaffe, mat, dryck och kakor till automater, service av automater, 
uthyrning av kaffemaskiner. 

5. Dagligvarorna är förbrukningsvaror. Service avtalet är sällanköp. 

6. Konkurrenterna är Jede, Café bar, Job meal. 

7. Ingen egentlig export, varje land sköter sitt. 

8. Började med e-handel dels för att testa, dels för att konkurrenterna hade det 
och dels för att det utvecklats en bra lösning för Selecta i Schweiz. 

9. Knappt ingen marknadsföring. Det enda är en att adressen finns på 
prislistorna. 

10. Försäljning via Internet sen i sommar. 

11. Inga uppgifter på andel av omsättningen som kommer från e-handeln. 

12. Förhoppningsvis kommer omsättningen att öka för e-handeln, men troligtvis 
inget dramatiskt. 

13. Minskade kostnader för företaget om säljarna slipper uppsökande verksamhet 
av kunder. Inga minskade kostnader för kunderna. 

 

Relationen med kunden över Internet 

1. De kunder vi redan har tar kontakt och säger att de vill beställa över Internet. 
Nya kunder tar kontakt och säger att de önskar bli kunder och beställa över 
Internet. 

2. De kunder vi har ringer vi till löpande. Ibland används brev och e-post. 

3. Företaget har ett kundregister som är kategoriserat efter typ av avtal. Det kan 
hända att kunderna får ett till sig anpassat erbjudande. 

4. För Selecta är det jätteviktigt med långa kundrelationer. De försöker teckna 
långa samarbetsavtal med kunderna. 

5. Tveksamt om det går att skapa långa kundrelationer med bara Internet som 
kommunikationskanal. 
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6. Företaget gör inte mycket för att utveckla kundrelationerna över Internet, 
eftersom kunderna endast använder hemsidan för att beställa. Sidan är mest till 
för företag som är intresserade att bli kunder, eftersom de där ser vad företaget 
erbjuder. 

7. Inga utvärderingar görs. 

8. Ärlighet är en viktig egenskap – visa vad man kan och inte kan. Behandla 
kunderna lika. 

9. Ja, ärlighet genom att hela tiden ha en uppdaterad hemsida så kunden inte 
beställer något som inte finns. 

 

Hantering av e-post, order, betalningar via Internet m.m 

1. E-posten hamnar i receptionen som sedan vidarebefordrar till berörd person. 

2. Svar så snart som möjligt. Försöker svara samma dag. 

3. E-handeln används bara för beställningar. 

4. Kunden gör sin beställning, det kommer då ett mejl till en grupp som lägger en 
order i systemet, skickar sedan en bekräftelse till kunden. Om varan inte finns 
i lager meddelas kunden. 

5. Ingen uppföljning när köpet är klart. 

6. Eventuella klagomål kommer via telefon. Företaget har en generös 
reklamationspolicy, eftersom de litar på vad kunden säger. Detta kommer av 
långa kundrelationer. 

7. Kunden får vid beställning information om leveranstid, fraktsätt och avgifter. 
Det ges ingen information om varan finns i lager, utan kundtjänst får meddela 
kunden när ordern har lagts. 

8. Inte billigare för kunden att beställa över Internet. 

9. När kunden loggar in på hemsidan kommer han till en sida som är gemensam 
för alla kunder  

10. Inga motsättningar hos kunderna angående e-handeln. 

11. Merparten av kunderna föredrar nog traditionell handel. 

 

Övrigt 

1. Fördelarna med e-handel är att den kan avlasta om det är svårt att komma fram 
till kundtjänst. Beställning kan ske när som helst. Enklare att hantera. 

2. En nackdel är att det är svårare att erbjuda mervaror/kringprodukter över 
Internet. 
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Bilaga 5 Svar från Gelia 
Här presenteras svaren från Gelia. 

 

Allmänt om företaget 

Linda Högwall jobbar på marknadsavdelningen och är den som ansvarar för 
internetbutiken, hemsidan och produktkatalogen som finns tillgänglig i tryckt format 
och på hemsidan. Linda har från början varit med i projektet med Internetbutiken och 
utfört tester och kontroller. 

1. Grundades 1975. 

2. Antal anställda är 64. 

3. Omsättning 240 milj. 

4. Försäljning av El och VVS artiklar. 

5. Gelias kunder köper regelbundet, men för slutkonsumenten är det 
sällanköpsvaror. 

6. Konkurrenter är JoEl, Byggström, Luna, Hdf-bolagen, Thomeé. 

7. Ingen export.  

8. Det var ett krav från marknaden att börja med e-handel. 

9. Adressen till hemsidan skrivs på brev och kataloger, utskick till kunden och att 
säljarna informerar. 

10. Tillämpat e-handel sedan maj 2001. 

11. Andel av omsättning som kommer ifrån e-handeln beräknas till 1 %. 

12. Tror att omsättningen kommer att öka, men inte så mycket. 

13. Kostnaderna minskar genom att färre personal är inblandad i orderhanteringen. 
För kunden kan det innebära lägre kostnader på lång sikt. De slipper köer med 
mera.  

 

Relationen med kunden över Internet 

1. Efter att kunderna har sett hemsidan, fått ett utskick eller att en säljare har 
demonstrerat webb-butiken för dem, sänder de ett mejl och önskar bli kund 
och kunna beställa via webb-butiken. 

2. Den fortsatta kontakten med kunden sker via telefon, e-post, brev, fax och 
personligen. 

3. Information om kunderna lagras i ett kundregister. Finns även statistik över 
kunderna som används för att rikta skräddarsydda kampanjer direkt till 
kunder. 

4. Det är viktigt med långa kundrelationer där kunden känner Gelia och tvärt om. 
Det är billigare med en gammal kund eftersom de till viss del sköter sig själva. 
En ny kund kostar mer på många sätt. 
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5. De anser att det går att skapa långa relationer över Internet, men inte enbart 
med hjälp av Internet utan med andra kompletteringar. 

6. Gelia underhåller relationerna genom att hela tiden ge kunden ny information. 
Som ett komplement till utskicken ges information till kunden när denne 
loggar in på hemsidan. 

7. Innan Internetbutiken startades fick några test-kunder utvärdera och komma 
med åsikter som ledde till justeringar. Nu görs justeringar om flera kunder hör 
av sig med åsikter om samma sak, oftast via telefon. 

8. De egenskaper som anses vara viktiga i kundrelationer är att företaget är 
tillgängligt, den sociala biten genom besök, och kampanjer. Säjaren ska vara 
tillgänglig för kunden när det behövs. 

9. Endast den sociala biten som blir lidande. 

 

Hantering av e-post, order, betalning via Internet m.m. 

1. Företaget har en allmän info-adress som sorteras och vidarebefordras av 
växeln men de anställda har också egna adresser.  

2. Svarar på e-posten så fort som möjligt. 

3. Handeln över Internet används för beställningar från kunder, och fakturor och 
betalningar sker via EDI. 

4. Ordern från kunderna samlas i webb-butiken och skickas sedan var femte 
minut direkt in i det administrativa systemet. Om kunden gjort något fel eller 
att en artikel inte finns inne, kommer det ett felmeddelande till en ansvarig 
person som åtgärdar felet. 

5. Ingen uppföljning när köpet är klart. 

6. Företaget har en reklamationsavdelning där kunderna anmäler felet inom sju 
dagar. 

7. När kunden gör en beställning via Internet får de leveransen dagen efter eller 
på bestämd leveransdag. Fraktsättet är alltid samma. För att kunden ska kunna 
se om varan finns i lager måste en direkt förfrågning göras som ger svar 
direkt. 

8. Det är inte billigare för kunden att beställa över Internet. 

9. När kunden loggar in kommer han till sin egen sida. Den information som 
visas beror på till vilken kedja kunden tillhör. 

10. De har inte märkt några motsättningar hos kunderna. 

11. Företaget tror att kunderna föredrar en kombination av traditionell handel och 
e-handel. 

Övrigt 

1. Fördel är mindre handläggningstid för personalen vilket ger dem mer tid för 
kunden exempelvis genom service. 

2. Opersonligt och att det är lite tekniskt. 

3. Ser det som ett komplement som på sikt kommer att öka.
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Bilaga 6 Svar från Handla Hemma, IKEA 
Här presenteras svaren från Handla Hemma, IKEA. 

 

Allmänt om företaget 

Elisabeth Årdh är gruppchef på Handla hemma, IKEA, i Älmhult. Tidigare jobbade 
Elisabeth som säljare på samma företag, så kundkontakter har varit en stor del av 
vardagen och är till viss del det fortfarande. Handla hemma gör IKEAs produkter 
tillgängliga genom postorder och e-handel. 

 

1. Företaget grundades 1943 av Ingvar Kamprad som började med postorder. 
1951 kom den första postorderkatalogen.  

2. Handla hemma har 35 anställda. 

3. Vill inte uppge några uppgifter, men Handla Hemma med 35 anställda 
omsätter mer än varuhuset i Älmhult med 200 anställda. 

4. Kontorsmöbler, andra möbler och övriga artiklar. 

5. Det beror på vilken vara som avses. 

6. Kinnarps, postorder företag som säljer möbler, andra lokala möbelföretag. 

7. Det förekommer att kunder beställer från utlandet men annars finns IKEA 
representerat i många andra länder. 

8. Började med e-handel för att det var smidigt för kunden att beställa. Började 
med en sida med endast kontorsmöbler, nu finns nästan alla produkter 
representerade. 

9. Katalogen, radioreklam, skyltar vid varuhusen, info inne i varuhusen.  

10. Började med e-handel 97/98. 

11. 10 %av omsättningen kommer från e-handeln. 

12. Tror att omsättningen för e-handeln kommer att öka. 

13. Minskade kostande för företaget eftersom personal kostnaderna minskar. 
Personalen kan göra annat. För kunden blir det på lång sikt billigare eftersom 
kostnaderna för personalen minskar kan försäljningspriset på varorna sänkas. 

 

Relationen med kunden över Internet 

1. Det är oftast så att kunden tar kontakt med företaget via telefon eller e-post. 
De företagskunderna man har ringer man mer aktivt till. 

2. Den fortsatta kontakten med kunden sker via telefon eller brev. 

3. Från och med i höstas har företaget en kunddatabas där kundernas adresser 
lagras om kunden ger sitt klartecken. Denna information används för att sedan 
göra utskick. 

4. Det är viktigt med långa kundrelationer eftersom det är lättare att behålla en 
gammal kund än att få en ny. 
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5. Vet inte om det går att skapa långa kundrelationer över Internet, men 
antagligen eftersom kunden tycker det är bekvämt att kunna beställa över 
Internet. 

6. De underhåller inte kundrelationerna på något speciellt sätt. De ser på ordern 
för hur mycket kunden har handlat för och utefter det görs en del utskick med 
rabatter, erbjudanden, med mera. Dessa utskick görs oavsett om personen 
beställt via telefon eller Internet. 

7. De utvärderingar som skickas ut sänds till ett slumpvis urval. Det kan vara 
frågor som rör bland annat leveranstider, frakt, priser, produkter. Som tack för 
hjälpen får kunderna en liten gåva. 

8. Inget speciellt. Vara till för de många människorna. Ha professionella säljare 
som inte prackar på kunden en massa. 

9. Ja. Viktigt att uppdatera hemsidan, göra den lätt förstådd. 

 

Hantering av e-post, order, betalning m.m. 

1. Det finns adresser till olika ändamål.  

2. All e-post, fax och brev ska vara hanterade inom 24 timmar. 

3. E-handeln används för beställningar från kunder, fakturor till kunder och 
betalning från kunder. Kunderna kan själva välja hur de vill betala. 

4. Ordern går direkt in i systemet. Betalning kan ska vid leverans, faktura eller 
postförskott. 

5. Till de kunder som gjort köp över ett viss belopp kan uppföljning ske eller så 
får slumpen välja. 

6. Det är kundservice som tar hand om alla reklamationerna som kommer via 
telefon eller e-post. 

7. När kunden beställer via Internet få han information om ett preliminärt 
leveransdatum, kunden kan själv välja fraktsätt och han ser också då vilka 
fraktkostnaderna är. 

8. Det  är inte billigare för kunden att beställa över Internet. 

9. Kunder som besöker hemsidan har inget logg in namn, utan alla ser samma 
sida. 

10. En del har varit besvikna över att alla varor inte har varit tillgängliga på 
hemsidan.  

11. Företaget tror att kunderna föredrar att beställa över telefon eftersom de då får 
prata med någon person. 

 

Övrigt 

1. En fördel med e-handel är att kunderna kan beställa när som helst på dygnet. 
Personalen behöver inte vara tillgänglig jämt. 

2. En nackdel kan vara tekniken tex om hemsidan ligger nere. 
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Bilaga 7 Svar från Jede 
Här presenteras svaren från Jede. 

 

Allmänt om företaget 

Ingegerd Alexandersson är marknadsansvarig för Skandinavien. Ingegerd har varit 
projektledare för koncernens webb-utveckling vad gäller hemsidorna för de olika 
länderna. Arbetet berör frågor rörande bland annat layout, navigering, vilka de vill nå 
med hemsidan, vad de vill uppnå med den. 

 

1. Jede AB startades 1969 och har sitt huvudkontor i Mariestad. Företaget har 
även kontor i Frankrike, Tyskland, Holland och England.  

2. Koncernen har i dag 260 anställda.  

3. 400 miljoner. 

4. De säljer kaffeautomater och drycker. 

5. Produkterna anses som sällanköpsvaror. 

6. Konkurrenter är Selecta, Kaffebar, Klicks i England. 

7. Företaget har export. Finns agenter i alla länder i Europa utom Italien. 

8. För att kunna sälja den enklaste varianten av automat eftersom den inte 
behöver någon direkt förklaring. 

9. De trycker adressen på allt till exempel automater, broschyrer, utskick. 

10. November 2001 

11. Andelen från e-handeln är mycket liten. 

12. Tror definitivt att omsättningen kommer att öka. Längre fram kommer de att 
erbjuda andra saker och även lägga ut erbjudanden på hemsidan. 

13. Minskade kostnader för företaget och för kunden som vinner tid och har lättare 
att samla in information. 

 

Relationen med kunden över Internet 

1. Den första kontakten med kunden skapas genom hemsidan, kampanjer, 
utskick och säljarna som bearbetar sitt område. Den personliga kontakten 
kommer i andra hand. 

2. Den fortsatta kontakten sköter säljarna. 

3. Säljarna har ett säljstödsprogram där de lagrar info om kunderna och när de 
senast var i kontakt med kunden, vilka varor han köpt osv. Denna information 
används sedan bland annat för att välja ut kunder för kampanjer och 
erbjudanden. 

4. Företaget anser det väldigt viktigt med långa kundrelationer. 
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5. Tror absolut att det går att skapa långa kundrelationer över Internet. Utan den 
personliga kontakten måste företaget vara väldigt duktiga och aktiva och ge 
kunden bra och mycket information. 

6. I dag underhålls kundrelationerna genom att säljaren håller en kontinuerlig 
kundkontakt. 

7. Det som har gjorts är att fråga några av kunderna vad de tycker om hemsidan 
och om de har haft några synpunkter på upplägg, navigering information osv. 

8. Kunden måste känna sig unik och inte som en bricka i spelet, att servicen 
fungerar är ett måste 

9. Tror absolut att dessa egenskaper kan återfinnas även vid e-handel.  

 

Hantering av e-post, order, betalning via Internet m.m. 

1. E-posten kommer generellt till en som distribuerar till respektive region.  

2. E-posten ska helst vara besvarad inom 24 timmar. 

3. E-handeln används för beställning från kunderna men endast en automat är 
möjlig att beställa via Internet. Hemsidan används så att kunderna kan göra en 
intresseanmälan till företaget. 

4. När kunden har beställt, skickas ett mejl till en speciell person som har 
ansvaret att distribuera ut mejlet till rätt återförsäljare. Beställningen från 
kunden går inte direkt in i deras ordersystem. 

5. Det är säljarens ansvar att följa upp köpet. Sedan sker uppföljning av säljaren. 

6. De klagomål och reklamationer som inte säljarna inte kan åtgärda sköts av den 
avdelning felet ligger hos. 

7. När kunden beställer automaten får han information om när leverans sker, 
fraktsätt och avgifter. Varan finns alltid i lager. 

8. Det är billigare för kunden att beställa automaten via webben och det är för att 
locka fler kunder till att beställa den vägen.  

9. Alla kunder ser samma sida. 

10. O nej, inga motsättningar från kundernas sida. 

11. Framöver föredrar nog kunderna e-handel. Men man vill även ha personlig 
kontakt. 

 

Övrigt 

1. För kunden är det lätt att kolla olika leverantörer. Kampanjer direkt till datorn. 
Mycket information finns tillgänglig. Vinner tid. 

2. Det får inte bli för mycket teknik. Det personliga försvinner. Kunden får inte 
känna sig som en bricka i spelet.  

3. Öka omsättningen, behålla kunden, få kunden att uppleva det som ett 
mervärde. 

 


