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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka vilka aktiviteter e-handelsföretag utför för att hantera 

kundrelationer. Vidare är avsikten också att granska i vilken utsträckning företagen tar i anspråk 

de lojalitetsaktiviteter som skapar förutsättningar för kundlojalitet.  

Undersökningen utgår från teorier om relationshantering och kundlojalitet. Vidare baseras studien 

på fyra djupgående intervjuer och två e-postkorrespondenser med representanter från tre 

organisationer. För att ha möjlighet att återge fenomenet ur ett bredare perspektiv har vi även 

använt vetenskapliga artiklar, litteratur och elektroniska källor. 

Vår studie har visat att företagen tillämpar strategier i vilka relationsmarknadsföring äger rum. 

Ingen framträdande skillnad mellan företagens arbetssätt har upptäckts utan deras 

relationshantering ter sig på likartade sätt. En kundtjänst är av stor betydelse vid hantering av 

kundrelationer. För att erhålla lojala kunder är det viktigt att tillämpa lojalitetsaktiviteter som är 

anpassade efter verksamhetens förutsättningar.  
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1. Inledning 
Internets utveckling har bidragit till att en ny marknad växt fram; en marknad som helt och hållet 

kan skötas online tack vare internets funktion som informationskanal, kommunikationskanal och 

försäljningskanal (Rezabakhsh et al. 2006). För många är det inte alls främmande och hör till 

vardagen att starta datorn, öppna en internetläsare och surfa runt på olika företags hemsidor. E-

handelns framfart är häpnadsväckande. 

  

I slutet av 1990 -talet var e-handel något märkvärdigt och svårhanterligt både för företagen och 

för konsumenten men förhoppningarna var höga på det nya sättet att handla. Trots det hände inte 

mycket under följande år och e-handeln hade en trög tid, dels på grund av bristande tekniska 

lösningar (Rådmark 2009). 

 

Idag ser den elektroniska marknaden annorlunda ut. E-handeln är väl etablerad (Rådmark 2009) 

och ökar kraftigt (Statistiska centralbyrån 2010). Fördelarna är många, både för konsumenten och 

för e-handelsföretaget. Nätbutiker är alltid tillgängliga och erbjuder kunden ett enkelt och 

bekvämt sätt att handla medan e-handelsföretaget når en större marknad vilket öppnar upp för 

lyckade affärer (Svensk Handel 2010a). 

 

De företag som snabbt blev framgångsrika inom e-handel hade tidigare ägnat sig åt 

postorderförsäljning. Framgången berodde troligen på att dessa företag redan hade väsentliga 

delar, så som logistik och rutiner för stora kunddatabaser. Resultaten för postorderföretagen som 

tog de första stegen inom e-handeln var emellertid mycket varierande (Rådmark 2009). I 

kategorin postorder- och detaljhandel på internet finns idag cirka 4 500 företag registrerade i 

Sverige (Svensk Handel 2010a). 

 

Trots det faktum att e-handelsutvecklingen går framåt står varje nätbutik inför flertalet 

utmaningar. Konkurrensen bland dagens nätbutiker är stor (Handelns utredningsinstitut 2010) 

och priserna är ofta väldigt pressade (Lee-Kelley et al. 2003). Det beror dels på att nätbutikens 

kostnader ofta är lägre och försäljningsvolymerna större men även på att konsumenten förväntar 
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sig ett lägre pris på produkter i en nätbutik jämfört med i en fysik butik (Rådmark 2009). Kunden 

är ofta påläst om produkten då ett köp ska genomföras och kan med enkelhet göra en 

prisjämförelse på internet för att få tillgång till det lägsta priset. Kundens höga priskänslighet 

påverkar nätbutiken negativt av den orsaken att kunden enkelt, snabbt och utan större möda kan 

byta från en butik till en annan. Däremot har det visat sig att om en kund är lojal till en nätbutik, 

minskar även kundens priskänslighet till butiken (Lee-Kelley et al. 2003). Därför är det 

nätbutikens angelägenhet att behålla lojala kunder som inte utan tvekan väljer en konkurrent till 

förmån för ett lägre pris (Duke et al. 2006). 

 

Därtill följer utmaningen att hantera sina kundrelationer med tanke på att nätbutiken måste 

kommunicera med kunder som de aldrig möter. Att bibehålla en kundrelation online är svårt 

(Chaffey 2002) men IT har gett e-handeln ett övertag då elektroniken blivit ett 

marknadsstrategiskt hjälpmedel som kan transportera, lagra och behandla data. Det är tack vare 

IT som nya marknader och relationer skapats med nya möjligheter till interaktion (Gummesson 

2002). Trots att internet är ett bra verktyg för marknadsföring (Svensk Handel 2009) måste det 

göras på rätt sätt. Nätbutikerna kan råka ut för otåliga kunder, vars uppmärksamhet fort 

försvinner, och som har många val och som enkelt kan byta bort butiken (Chaffey 2002). E-

handelsföretaget bör därför tänka på vilka kunder de vill attrahera till sin sajt, lojalitetsorienterade 

kunder eller personer på jakt efter fynd, och anpassa designen och marknadsföringen därefter 

(Duke et al. 2006).  

1.2 Problemformulering 
Utan kunden finns ingen lönsamhet. Därför måste ett företag arbeta med att hitta nya potentiella 

kunder men framförallt ta hand om befintliga kunder. Behållandet av befintliga kunder är viktigt 

eftersom det kostar mer för ett företag att skaffa nya kunder än att behålla de befintliga (Stone et 

al. 2000; Lee-Kelly et al. 2003). En studie av Reichheld & Sasser (2000) inom klädbranschen på 

internet visade att anskaffningen av nya kunder på internet är högre än på den traditionella 

marknaden. Det tidiga stadiet ger därav relationen större förluster än den bringar men efter cirka 

två år spenderar en nätbutikskund dubbelt så mycket jämfört med de första sex månaderna (Lee-

Kelly et al. 2003). Kundlojalitet är därför en framgångsfaktor för många företag (Blomqvist et al. 

2003), inte minst för nätbutiker. 
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En förutsättning för lojalitet är att det finns en relation mellan företaget och kunden (Grönroos 

2008) där undersökningar visar att det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och lojalitet 

(Helgesen 2006). Givet premissen att lojala kunder är lönsamma finns således goda 

förutsättningar att långlivade kundrelationer ger ekonomiska fördelar. För att uppnå detta behöver 

företaget arbeta med en relationsstrategi vars mål är att bygga en kundrelation som maximerar 

värdet av relationen både till kunden och till företagets favör (Newell 2000). Det fordras även en 

förståelse för hur nätbutiker kan hantera sina kundrelationer online och vilka faktorer som bidrar 

till kundlojalitet.  

  

Vi har därmed närmat oss det centrala i studien, betydelsen av att företaget har en god 

relationshantering vari de utför lojalitetsaktiviteter. På så vis skapas goda förutsättningar för en 

långsiktig lönsamhet tack vare lojala kunder.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka aktiviteter e-handelsföretag utför för att hantera 

kundrelationer. Vidare är avsikten också att granska i vilken utsträckning företagen tar i anspråk 

de lojalitetsaktiviteter som skapar förutsättningar för kundlojalitet.  

1.4 Avgränsningar 
Vid val av studieobjekt var det viktigt att företaget enbart driver sin verksamhet via internet, det 

vill säga att företaget saknar en fysisk butik, eftersom vårt intresse är att undersöka nätbutikens 

förfarande i frågan om kundrelationers potentiella utveckling till lojalitet ser ut. Det hade varit 

mycket svårt att behandla data från en verksamhet som har båda delarna och bedöma betydelsen 

av den fysiska butikens existens vid relationshantering.  

 

Studien är avgränsad till att undersöka aktiviteter hos två e-handelsföretag, Discshop.se och 

Carpetvista.se, samt intresseorganisationen Svensk Handels syn på e-handel.    

  

Det kommer inte ges utrymme att ta hänsyn till säkerhetsaspekter inom e-handel, något som 

berör många konsumenter och som kan tänkas påverka deras förtroende till nätbutiken. Kundens 
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trygghet anses stärkt om e-handelsföretaget kommunicerar och synliggör nätbutikens 

säkerhetsaspekt. Idag finns flera säkra betallösningar som e-handelsföretag kan använda för att 

erbjuda kunden en säker transaktion (Svensk Handel 2010b). Osäkerheten är dock inte så stor att 

den bromsar utvecklingen nämnvärt och e-handelsföretagen arbetar kontinuerligt på att förbättra 

säkerheten (Rådmark 2009).  
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2. Teori 
Genom att kombinera strategier för relationsmarknadsföring och kundlojalitet fås ett teoretiskt 

ramverk som är anpassad till vår studie. I relationsmarknadsföringen beskrivs hanteringen av 

kundrelationer vilken kombineras med de företagsaktiviteter som möjliggör förutsättningar för 

kundlojalitet. Sist i teoriavsnittet ges en sammanfattning av vårt teoretiska ramverk och en 

analysmodell presenteras. Analysmodellen innehåller de aspekter vi behandlar i vår analys.      

2.1 Relationsmarknadsföring  

Transaktioner har länge varit det fundamentala i marknadsföringen där fokus legat på att ett 

utbyte ska ske mellan köpare och säljare oavsett om köparen är en ny eller gammal kund 

(Grönroos 2008). Den traditionella marknadsföringen inriktar sig således på opersonliga utbyten 

genom masskommunikation (Gummesson 2002). I och med att flertalet marknader mättats och 

att utbudet i många fall är större än efterfrågan har relationsmarknadsföringen (RM) gjort entré i 

marknadsföringsteorin (Grönroos 2008). Företagen har insett betydelsen av att kunna hantera och 

vårda kundrelationer. RM vänder sig till individer och grupper av konsumenter med 

gemensamma intressen, något som inte inbegrips i den traditionella marknadsföringen 

(Gummesson 2002).  

 

Förutom RM brukar ytterligare ett begrepp dyka upp i relationssammanhang, Customer 

Relationship Management (CRM). CRM och RM går hand i hand där den sistnämnda fokuserar 

på behandlingen av relationer (Grönroos 2008; Gummesson 2002) medan CRM är strategin för 

hur relationen ska upprätthållas (Newell 2000; Gummesson 2002). Ibland likställs de två 

begreppen (Zentes et al. 2007). I vår studie kommer ingen åtskillnad göras mellan de olika 

begreppen.  

 

Idag finns ingen entydig definition av RM. Dock instämmer flertalet författare inom området att 

målet med RM är att skapa ett värde i kundrelationen (Newell 2000; Grönroos 2008). Kunden 

och företaget ska samverka och det ska finnas ett ömsesidigt beroende mellan parterna. RM är ett 

perspektiv på hur företag förhåller sig till sina kunder och hur det påverkar verksamhetens 
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utveckling. Med detta som utgångspunkt är marknadsföring ”vårdandet och hanteringen av 

kundrelationer” (Grönroos 2008).  

 

Kundrelationer är som synes kärnan i RM. De ska kunna upprättas, utvecklas och eventuellt 

avvecklas för att öka relationsvärdet. Av detta följer vår definition som är starkt influerad av flera 

författare (Morgan & Hunt 1994; Grönroos 2008; Blomqvist et al. 2004): 

 

Relationsmarknadsföring är marknadsföring för att upprätta, utveckla och, om så krävs, avveckla 

relationer med kunder för att nå ett ökat relationsvärde vilket i sin tur leder till kundlojalitet. 

 

2.1.1 Vad är en relation? 

En relation kan möjligtvis uppstå efter att en kund gjort upprepade köp men detta är inte en 

metod som ensam kan användas för att avgöra huruvida det finns en relation. Det kan finnas 

andra orsaker som till exempel låga priser eller bekvämlighet. Grönroos (2008) menar på att det 

finns olika bindningar mellan en kund och ett företag, när dessa bindningar släpper finns risken 

att kunden börjar handla av ett annat företag. Kundens köpbeteende är inte en ensam byggsten i 

en relation, det är snarare kundens attityd som påverkar relationen. Kunden har en emotionell 

sida som står i anslutning till relationen och relationspartnern. Kundens känsla växer successivt 

fram och företaget måste göra sig förtjänt av relationen vilket beror av det sätt RM genomförs på. 

Därtill behövs en värdeskapande process för att en relation ska skapas, vilket sker genom 

interaktion och kommunikation mellan kunden och företaget. Båda parterna ska uppleva att de 

tjänar på relationen via samverkan. Väsentligt, vid uppförandet av relationer, är att företaget inser 

att långt ifrån alla kunder vill ha en relation. Det är i slutänden kunden som bestämmer om en 

relation uppstår eller inte (Grönroos 2008). 

 

2.1.2 Relationshantering 

I RM krävs vissa ingredienser för att möjliggöra hanteringen av kundrelationer. Dels traditionella 

marknadsföringsverktyg, som exempelvis direktreklam, men företaget måste även tillhandahålla 

aktiviteter som god service och kontakten mellan kund och personal för att ha en fungerande 

relationshantering (Grönroos 2008). Det upplevda värdet i relationen avgör om kunden stannar 
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eller inte. I vilken utsträckning företaget lyckas med att åstadkomma relationsvärde är avgörande 

för hur framgångsrik RM blir.  

 

2.1.2.1 Kunddialogen är ”a och o” i relationshantering 

Kundens möte med företaget, via direkt interaktion eller via indirekt kommunikation som till 

exempel direktreklam, spelar in på det upplevda värdet och påverkar därmed hur relationen artar 

sig (Blomqvist et al. 2004; Stone et al. 2000). I relationen måste kunden även känna ett 

förtroende till företaget, vilket beror av hur kunden upplever uppfyllandet av förväntningar, 

personlig kontakt med företaget samt tidigare erfarenheter (Grönroos 2008). Det är därför viktigt 

att företaget lyssnar samt för en dialog med kunden för att möjliggöra RM. Att kommunicera och 

interagera med kunden är grunden till en väl fungerande relation. Tack vare en kontinuerlig 

dialog med kunden sker ett informationsutbyte. Företaget får därmed en uppfattning om vad 

kunden har för förväntningar samtidigt som kunden blir informerad om företaget. Dialogen 

hjälper således till att skapa ett värde i relationen (Blomqvist et al. 2004). En annan del i dialogen 

är att företaget måste kunna hantera klagomål, ty ett missnöje kan försämra en relation 

(Blomqvist et al. 2004). För att undvika klagomål behövs vid kundmötet rätt medium för kontakt, 

rätt kvalité och rätt kundinformation för att erbjuda kunden rätt lösning. Om det lyckas fås ett 

positivt utfall. Vidare kan en bra hantering av ett klagomål, det vill säga ett negativt utfall, vändas 

till ett positivt utfall (Stone et al. 2000).  

 

2.1.2.2 Kundhistorik 

Ett företag måste kunna lagra all information som kunden tillhandahåller, vilket sedan kan 

användas för en bättre behandling av kunden. Denna kundhistorik är personuppgifter och 

genomförda transaktioner men även den information som kunden delger i dialogen med företaget. 

Kunddatabasen har därför en viktig roll inom RM, dels i kundmötet och utvecklingen av 

kundrelationen men även för att kunna rikta rätt erbjudande till rätt kund utifrån dess behov  

(Blomqvist et al. 2004; Stone et al. 2000). 
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2.1.2.3 Kundlojalitet 

Kundlojalitet är ett begrepp som betonas i RM (Gummesson 2002) och faktorer som bland annat 

pris, tid och bekvämlighet liksom det värde kunden upplever i relationen har inverkan på såväl 

lojalitet som kundrelationens längd (Grönroos 2008). Fördelarna med RM är att den kan förbättra 

bevarandet av kunden och dess lojalitet samt reducera företagets försäljningskostnader eftersom 

befintliga kunder generellt är mer lättpåverkade och därmed mer benägna att återkomma.  

 

2.1.3 Relationsmarknadsföring på internet 
På senare tid har benämningen e-CRM (electronic Customer Relationship Management) börjat 

användas vilket syftar till någon slags teknologi som stödjer CRM (Gummesson 2002; Kennedy 

2005/2006). E-CRM kan ses som uppkomsten av att traditionell CRM befästes i den elektroniska 

marknaden, där elektronisk och interaktiv media operationaliserar CRM då de stödjer 

informationsutbytet (Kennedy 2005/2006; Romano Jr 2003). Således kan e-CRM användas för 

att identifiera på vilket sätt internet kan öka försäljningen och minska antalet nerlagda köp 

(Scullin et al. 2004). Ibland används CRM som ett begrepp där teknologin redan är inkluderad 

(Blomqvist et al. 2004). I vår studie har vi valt att använda följande definition av e-CRM:  

 

”e-CRM refers to the marketing activities, tool and techniques, delivered over the Internet (using 

technologies such as Web sites and e-mail, data-capture, warehousing and mining) with a 

specific aim to locate, build and improve long-term customer relationships to enhance their 

individual potential.” (Lee-Kelly et al. 2003 s. 241) 

 

2.2 Kundlojalitet 

Det har tidigare nämnts att kundlojalitet är en del av RM. Att kunden anser sig ha en relation med 

företaget är dock inte samma sak som att kunden är lojal, men existensen av relationen en 

förutsättning för lojalitet (Grönroos 2008). I långlivade kundrelationer kan företaget se lojala 

kunder som en bestående tillgång (Zentes et al. 2007). Därför är det väsentligt att identifiera vilka 

aktiviteter som leder till ökad kundlojalitet.  
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2.2.1 Vad är kundlojalitet? 

Trogen, pålitlig och solidarisk är enbart ett axplock utav de synonymer som ordet lojal har. Enligt 

Nationalencyklopedin (2011) betyder lojal ”som alltid står på någons sida (och är beredd att 

hjälpa)”. Lojalitet, ”det att vara lojal” (Nationalencyklopedin 2011), kan tänkas ha olika innebörd 

beroende på person och situation. Det är därför väsentligt att diskutera lojalitet för att förstå hur 

begreppet används i vår studie. 

 

Kundlojalitet syftar till kundens lojalitet mot företaget. Enligt Söderlund (2001) är kunden en 

aktör med fri vilja, det vill säga kunden väljer sitt förhållningssätt till ett visst objekt. Objektet 

utgör förutsättningen för lojalitet och är i sin tur knutet till en leverantör till vilken kunden riktar 

sig. Lojalitet handlar om att företaget förtjänar den rätte kundens förtroende genom att leverera en 

så pass förträfflig upplevelse att kunden vill göra alla sina affärer med företaget (Reichheld et al. 

2000). Ett företag kan alltså inte köpa kundens lojalitet, ty lojalitet byggs över tiden genom en 

långsiktig kundrelation som maximerar värdet i relationen (Newell 2000). Enligt Oliver (1999) 

krävs ett åtagande för uppkomsten av lojalitet. Kundens åtagande till ett företag kan ses som en 

följd av förtroende (Morgan & Hunt 1994). 

 

Det finns två dimensioner av lojalitet. Den så kallade beteendelojalitet (Zentes et al. 2007) 

beskriver individens beteende i förhållande till ett objekt (Söderlund 2001). Aspekten av 

beteendelojalitet berör kundens köpbeteende och är ur ett företagsperspektiv den mest påtagliga 

ty den är mätbar i termer av till exempel återkommande kundkrets samt hur mycket pengar som 

spenderas på en viss produktkategori (Zentes et al. 2007). Attitydlojaliteten handlar om kundens 

känslomässiga inställning till ett objekt och syftar ofta till kundens avsikt att rekommendera 

företaget eller produkten (Söderlund 2001; Kassim & Abdullah 2008). Attitydlojaliteten kan 

enbart mätas genom kundundersökningar (Zentes et al. 2007). 

   

Hänsyn bör tas till båda dimensionerna för att förstå innehållet i begreppet lojalitet (Söderlund 

2001). Både beteendelojalitet och attitydlojalitet ska vara representerade hos kunden för att en 

sann lojalitet ska infinna sig (Zentes et al. 2007). Den sanna lojaliteten kan dock begränsas av 

faktorer som kunden inte alltid rår för och därmed försvinner den ena dimensionen vilket kallas 

dold lojalitet. Avstånd kan exempelvis vara en orsak som gör att kunden väljer en butik vars 
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placering är inom rimlig distans trots att kunden egentligen föredrar en liknande butik längre bort 

(Zentes et al. 2007). På internet kan den sanna lojaliteten begränsas av exempelvis leveranstider.  

 

2.2.2 Kundnöjdhet och förtroende 
Kundens lojalitet ökar genom företagsaktiviteter som påverkar ”kundnöjdhet” vilken ses som en 

orsak till kundlojalitet (Kassim & Abdullah 2008; Söderlund 2001). Det är svårt att säga exakt i 

vilken utsträckning och hur starkt sambandet däremellan är men studier (Kassim & Abdullah 

2008; Helgesen 2006) visar att kundnöjdhet är positivt och signifikant relaterat till kundlojalitet. 

Kundnöjdhetsskapande interaktion är viktig för både fysiska butiker och nätbutiker, men kanske 

ännu viktigare för nätbutiker då de ofta inte har möjligheten att möta kunden fysiskt vilket den 

traditionella butiken har. Det är därför av stor vikt för företaget att fundera på hur de bemöter 

kunden vid beställning och hur företaget behandlar uppkomsten av fel som de själva orsakat.  

 

För att definiera ett bra bemötande menar Söderlund (2001) att det finns tre faktorer som skapar 

kundnöjdhet i interaktionen mellan företaget och kunden; kreativ reaktion på fel som 

leverantören själv orsakar, tillmötesgående av kundens begäran om specialbehandling, samt ”det  

lilla extra”.  

 

En situation där en kreativ reaktion krävs på fel som leverantören själv orsakar kan vara om 

företaget sålt en produkt och lovat leverans inom några dagar men produkten finns inte i lagret på 

grund av ett fel i deras affärssystem. I ett sådant fall kan företagets representant kompensera felet 

genom att till exempel erbjuda kunden en fraktfri leverans eller en extra produkt. 

 

Tillmötesgående av kundens begäran om specialbehandling avser att skapa trygghet åt kunden 

genom att lösa problem som kunden själv orsakat. Det kan även röra sig om att ta fram en 

skräddarsydd lösning åt kunden om kunden begär det. Kundens specialbehandling ska helst 

administreras av en och samma företagsrepresentant. 

 

Med ”Det lilla extra” menas att kunden får särskild uppmärksamhet utav företagets personal som 

överträffar kundens förväntningar. Uppmärksamheten ges som en god gest från företagets sida. 
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All kommunikation är en viktig företrädare till skapandet av kundens förtroende (Morgan & Hunt 

1994) och anskaffningen av lojala kunder, speciellt inom e-handeln där kommunikationen sker 

virtuellt (Reichheld et al. 2000). Företaget ska ge ett bra första och sista intryck för att skapa 

förutsättningar för kundens förtroende och lojalitet (Blomqvist et al. 2004).  

 

2.2.3 Kundpåverkan 

Påverkan är en drivkraft till lojalitet vars antagande grundar sig på att ”Ju större möjligheter vi 

har att påverka tillvaron via ett erbjudande, desto troligare är det att vi utvecklar starka band till 

detta erbjudande” (Söderlund 2001). Påverkningsmöjligheten behöver inte erbjudas i form av att 

företaget skräddarsyr en produkt åt kunden. Det kan vara en aktivitet som ger kunden mentalt 

utrymme att själv undersöka vilket utfall produkten ger. Vad som är viktigt i sammanhanget är att 

kunden vill vara med och påverka och har kompetens att göra det. I annat fall kan det uppstå 

problem, exempelvis lägre kvalitet på erbjudandet (Söderlund 2001). 

 

Om kunden får möjlighet att påverka olika delar i ett erbjudande så att erbjudandet matchas med 

kundens behov skapas kundlojalitet via kundnöjdhet. Dels kan kunden få möjligheten att, redan 

innan ett erbjudande framställs, specificera innehållet i erbjudandet via information om sig själv 

som i sin tur utgör underlaget för erbjudandet. Då ett erbjudande redan har framställs kan kunden 

aktiveras i företagets verksamhet via variationsladdade erbjudanden. På så sätt kan specifika 

behov tillfredsställas tack vare möjligheten att göra många olika val (Söderlund 2001).  

 

Vidare är leverantörens marknadsföring en aktivitet som kunden kan involveras i, bland annat i 

egenskap av referenskund eller bidragsgivare till kvalitetsutvecklingsprogram som respondent i 

marknadsundersökningar.  

 

Det finns flera aktiviteter där kunden erbjuds möjlighet att påverka. Dock är det inte relevanta för 

den e-handelsmarknad vi behandlar i denna studie.  
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2.2.4 Kundlojalitetsbelöningar  
Att belöna kunden är en metod där företaget kan visa sin uppskattning till lojala kunder. Olika 

typer av rabatter eller belöningar i efterhand är exempel på lojalitetsbelöningar. En vanligt 

förekommande metod är den som belönar kunden i efterhand, det vill säga belöningen baseras på 

hur mycket och/eller hur frekvent kunden handlar. Om kunden bedömer sin lojalitetsbelöning 

som bra, kommer det öka kundens totala nöjdhet vilket också leder till att det totala värdet blir 

högre. Det i sin tur bör leda till ökad lojalitet. Det kan också förefalla sig så att kunden förknippar 

lojalitetsbelöning med ett lägre pris och att en lägre kostnad är den egentliga anledningen till 

eventuell lojalitet. Ytterligare en förklaring till att ett belöningssystem kan bidra till kundlojalitet 

är att kunden försöker återgälda sin lojalitetsbelöning, det vill säga fler inköp (Söderlund 2001). 

 

Lojalitetsprogram kan utföras på många sätt, exempelvis via kundklubbar, bonuskort eller 

mängdrabatt. Det är emellertid viktigt att företaget väljer rätt typ av lojalitetsprogram för att få 

det önskade resultatet, det vill säga kundnöjdhet och chansen till ökad lojalitet mot företaget. 

Dock måste företaget ta ställning till vilket beteende som ska belönas (Söderlund 2001). 

 

Förutom att lojalitetsprogram kan öka lojaliteten så finns flera fördelar. Långsiktigt kan kunden 

via lojalitetsprogram generera användbar information som utnyttjas för att framställa erbjudanden 

som passar kundens behov. Informationen kan även användas för en effektivisering av företagets 

marknadskommunikation (Söderlund 2001). Anmärkningsvärt här är att kundens köpmönster är 

transparent i en nätbutik. Med andra ord kan varje enskild handling på en hemsida dokumenteras 

elektroniskt (Reichheld et al. 2000). 

 

2.2.5 Medarbetarlojalitetsprogram 

Uppträdandet från företagets personal i kundinteraktionen har som tidigare nämnts inverkan på 

kundens nöjdhet. Det finns ytterligare möjligheter att öka kundnöjdheten om kunden blir tilldelad 

en och samma medarbetarindivid, men det ställer höga krav på nätbutikens förmåga att behålla 

sina medarbetare över tid. Medarbetarens lojalitet till företaget påverkas bland annat av antal 

anställningsår och i vilken utsträckning det ges utrymme att tillfredsställa sina intressen. 

Företaget kan sammanföra den anställdes arbetsuppgifter och intressen för att öka sannolikheten 

för medarbetarlojalitet (Söderlund 2001). 
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2.2.6 Kundaktiviteter 

Kundens förhållande till en produkt eller ett företag påverkas av andra kunder. Därför är det 

väsentligt att företaget reflekterar över hur kund-till-kund-relationer kan påverka företagets 

anseende. Ytliga kund-till-kund-relationer kan påverkas genom att eftersträva homogenitet bland 

kunderna, styra kundinteraktionen i den fysiska miljön, upprätta regler och normer för 

kundinteraktionen samt initiera interaktion mellan kunder.   

 

Starka kund-till-kund-relationer kan initieras genom aktiviteter anordnade av företaget där 

speciellt inbjudna lojala kunder ska träffa varandra på så kallade medlemskvällar. Vanligt 

förekommande är en Online Community i anslutning till företagets sajt, vilket är av hög relevans 

för nätbutiker. På så sätt kan en social interaktion uppstå mellan kunderna, men faktorer som att 

sajten har ett tydligt fokus på ett avgränsat intresseområde, att det finns regler för hur användaren 

ska bete sig, samt att dialog och aktivt deltagande uppmuntras, bör verkligen beaktas. Ett annat 

alternativ som syftar till att skapa kommunitetskänsla är att för kunden synliggöra andra kunder 

vilket kan åstadkommas via företagets hemsida eller kundtidning. Genom åtgärder hoppas 

företaget att isolera kunden från konkurrerande företag och att skapa sociala band till andra 

kunder får kunden att bli lojal till företaget (Söderlund 2001). 

 

2.2.7 Kundlivscykelaktiviteter 

Antag att en kund återkommer under hela sin livstid tack vare lojalitetsansatsningar, då kan 

relationen ses som en livscykel (Zentes et al. 2007). För att lyckas hålla relationen vid liv måste 

kunden uppfatta företaget som attraktivt allt medan tiden går. Företagets erbjudanden måste 

anpassas efter kortsiktiga förändringar och framförallt långsiktiga förändringar i kunden tillvaro. 

Förändringar kan till exempel röra sig om sökandet efter nya upplevelser eller förändrad 

familjesituation. I ett företags strävan efter långsiktiga relationer och långsiktig lojalitet gäller det 

att ligga steget före och tänka framåt gällande omställningar i kundens tillvaro (Söderlund 2001). 
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2.3 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 
Figur 1 ger en överblick av det teoretiska ramverket. Vår avsikt med illustrationen är att 

underlätta läsarens förståelse för hur de teoretiska begreppen förhåller sig till varandra.  

 

I figur 1 beskrivs processen från första kundkontakten tills dess att kunden blir lojal. Processen 

framställs ur ett företagsperspektiv och visar hur kontakten mellan kund och företag utvecklas 

över tid där underliggande faktorer påverkar processen. Specifika aktiviteter har beskrivits som, 

var och en för sig eller tillsammans, verkar för att öka kundens lojalitet. Aktiviteter för 

relationshantering och kundlojalitetsaktiviteter är tillsammans betydelsefulla för att upprätta och 

utveckla relationen. Linjerna belyser att relationshanteringen är viktig dels vid första kontakten 

men framförallt då kundrelationen artar sig för att kartlägga kundens förväntningar, behov och 

intressen. De streckade linjerna visar att relationshanterings- och lojalitetsaktiviteter måste ske 

kontinuerligt för att bibehålla kundens lojalitet och bedriva en fortsatt relationshantering.  

 

Flertalet aktiviteter som äger rum i relationshanteringen möjliggörs via kundlojalitetsaktiviteter 

och vice versa, vilket den röda pilen illustrerar. Ett exempel är att kunden kan involveras i 

marknadsföringen och därmed ges möjlighet att påverka, vilket Söderlund (2001) nämner som en 

bidragande aktivitet till kundlojalitet. Därav kan vi se en RM-strategi med god relationshantering 

och framgångsrika kundlojalitetsaktiviteter som två vägar som båda ska leda oss fram till samma 

slutdestination, lojalitet. Skillnaden är dock att den ena vägen är bredare än den andra och 

erbjuder mer under resans gång medan den andra enbart fokuserar på slutdestinationen. Via e-

CRM kan företag stärka sina kundrelationer (Reichheld et al. 2000) och arbeta långsiktigt med 

lojalitetsaktiviteter. 
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2.3.1 Analysmodell 
Vi har beskrivit relationer som grunden i marknadsföringen och en förutsättning för lojalitet men 

för att ta fasta på idén om att erhålla lojala kunder behövs en förståelse för hur denna process går 

till. Det förefaller att relation och lojalitet är starkt överbryggade där lojaliteten föregås av 

relationen. Då vår studie fokuserar på den befintliga kundrelationens lojalitetsutveckling kommer 

vår teoretiska sammanfattning reduceras till en analysmodell som underlättar analysen.  
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Figur 2 ovan tydliggör således de aspekter som vår analys kommer att behandla.  

  



17 

 

3. Metod 

I metodkapitlet redogörs studiens tillvägagångssätt, metodval och urvalet av respondenter och 

organisationer. Målet med kapitlet är att övertyga och styrka de resultat som presenteras i 

studiens analyskapitel.   

3.1 Fallstudien 
I en fallstudie används med fördel flera olika källor, data och forskningsmetoder för att övertyga 

och ge en starkare bild av det fenomen som beskrivs (Denscombe 2000). Därför är användningen 

av flera källor nödvändig för att positivt påverka studiens validitet och reliabilitet (Yin 2007; 

Patel et al. 2007). Vi har studerat två företag, vilka är verksamma inom olika affärsområden och 

en intresseorganisation som företräder svenska företag inom parti- och detaljhandeln. 

Organisationerna som undersöks i studien beskrivs närmare i empirikapitlet (Se kapitel 4). För att 

styrka studiens resultat har vi använt flera olika källor för att påvisa det teoretiska ramverk som 

används i studien och genomfört en mängd olika intervjuer med representanter från 

organisationerna. 

  

I vår studie undersöks dels aktiviteter i relationsmarknadsföring samt vilka lojalitetsaktiviteter 

hos e-handelsföretag som bidrar till att öka befintliga kunders lojalitet, vilket motiverar valet av 

fallstudie som metod (Yin 2007). Begreppet kundlojalitet är som vi antytt komplext, med många 

olika komponenter som kan vara svåra att identifiera för en organisation. En förutsättning för att 

urvattna begreppet är att genomföra djupintervjuer, vilket således genomfördes i studien (Yin 

2007; Bell 2000). I fallstudien har vi erhållit information för att kunna dra slutsatser om 

kundlojalitetsskapande aktiviteter (Denscombe 2000).  

 

3.2 Datainsamling 
Fallstudien är baserad på information som utvunnits ur ett kvalitativt metodval vilket syftar på 

flera djupgående intervjuer (Bjereld et al. 2009). Kvalitativt metodval som primär datainsamling 

passar väl då ett fenomen ska undersökas på djupet. Genom att identifiera nyckelpersoner inom 
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organisationerna och sedan genomföra en djupgående intervju med dessa har vi kunnat dra 

slutsatser om kundlojalitetsskapande aktiviteter (Bell 2000; Denscombe 2000).  

 

3.2.1 Urval 
Företagen valdes utifrån dessa kriterier; de har några års erfarenhet av e-handel samt har olika 

försäljningsfrekvens på sina produkter. Vidare kontaktades företagen, intervjuer genomfördes 

med nyckelpersoner på Discshop, Carpetvista och Svensk Handel. Vilka som kom att bli 

nyckelpersoner i fallstudien berodde på egna önskemål och rekommendation från föregående 

respondent. 

 

Intervjuer har utförts med företagsrepresentanter på Discshop, VD (verkställande direktör) 

Henrik Oscarsson och kundtjänstansvarig Maria Johanson. Med Discshops marknadskoordinator, 

Cecilia Ekesparr, genomfördes en e-postkorrespondens. Företagsrepresentanterna har olika roller 

internt såsom externt mot kund och ansågs därför de vara lämpliga respondenter. 

 

På Carpetvista intervjuades Niko Sadr, marknadsförare. Företaget har sitt kontor i Malmö och 

därför genomfördes en telefonintervju. Vidare verkställdes en intervju med e-handelsansvarig 

Linda Hedström på intresseorganisationen Svensk Handel för att få en oberoende bild av e-

handelsaktiviteter. I tabell 1 är samtliga respondenter sammanställda. 

 

Namn Befattning Organisation Plats 

Henrik Oscarsson VD Discshop 
Huvudkontor, Solna & 

e-postkorrespondens 

Maria Johanson Kundtjänstansvarig Discshop Huvudkontor, Solna 

Cecilia Ekesparr Marknadskoordinator Discshop e-postkorrespondens 

Nico Sadr Marknadsförare Carpetvista Telefonintervju 

Linda Hedström E-handelsansvarig Svensk Handel Telefonintervju 

Tabell 1. Tabellen sammanställer samtliga respondenter i studien.  
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3.2.2 Sekundärkällor 

Vi bildade en förförståelse som ligger till grund för fallstudien och är gradvis baserad på 

sekundärkällor, som hemsidor, vetenskaps- och tidningsartiklar (Ghauri et al. 1995). Inför 

samtliga intervjuer skapade vi oss en förståelse om respektive organisation via deras hemsidor.  

Där finns forum som ger kunden möjlighet att uttrycka sina upplevelser om företagen, Discshop 

och Carpetvista. På så sätt fick vi en inblick i hur en dialog fördes mellan företaget och kund. 

Tack vare vår förförståelse fick vi bland annat en grundläggande syn på hur företagens 

kundhantering ser ut. För att komplettera intervjuerna gjordes i efterhand informationsinhämtning 

från organisationernas respektive hemsidor samt genom artiklar.  

 

3.2.3 Intervjuutformning 
Vid utformning av intervjufrågor är det viktigt att fundera över formuleringen och i vilken 

ordning de ställs. En fråga bör inte innehålla outtalade förutsättningar eller ledningar (Bell 2000). 

Frågornas ordningsföljd bör vara genomarbetat för att etablera en bra kontakt med respondenten 

(Patel et al. 2007). Fördelen med en kvalitativ intervjumetod är det personliga mötet där 

intervjuaren kan tillgodose sig tyst kunskap som respondenten besitter (Patel et al. 2007). Genom 

respondentens utryck och svar kan intervjuaren ställa följdfrågor för att fördjupa sig i ett ämne 

som respondenten inte själv nämner (Bell 2000).  

 

Med den tillgodogjorda förförståelsen och de teoretiska begreppen i minne utformades frågorna. 

För att inte påverka respondentens uppfattning gällande de teoretiska begreppen var frågornas 

utformning av allmän karaktär. Dessutom utformades frågorna med hänseende på vilken 

befattning respondenten har i den aktuella organisationen. Frågor som formulerats för att 

undersöka viktiga teoretiska begrepp ställdes till samtliga respondenter (Se Appendix). Syftet var 

att urskilja eventuella skillnader i respondenternas uppfattning av de aktuella begreppen.  

 

Intervjuer med Discshop hölls på företagets kontor i Solna, Stockholm. Alla intervjuer pågick 

mellan 45 – 60 minuter. Under samtliga intervjuer tillät vi att intervjun övergick till att vara mer 

öppen om respondenten hade något att tillägga som inte omfattades av frågorna. Angreppssättet 

kallas semistrukturerad, där styrkan är att få tillgång till information från respondenten som vi 

inte tänkt på (Ghauri et al. 1995). Intervjuerna hade en medelhög grad av standardisering då 
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frågorna formulerats innan men att de ibland följde ytterligare frågor. I den ordning frågorna 

ställdes ändrades utefter vad som ansågs vara lämpligt för intervjupersonen (Patel et al. 2007). 

Frågorna som besvarandes av Ekesparr via e-postkorrespondens var formulerade för att undvika 

missförstånd och graden av standardisering var hög. En komplettering av Oscarssons intervju 

genomfördes även via e-postkorrespondens. Detta på grund av att det inte ansågs skäligt att ha en 

personlig intervju för så pass få frågor. 

 

3.2.4 Bearbetning av material  
Vid samtliga intervjuer var båda författarna närvarande varav den ene antecknade och den andre 

genomförde intervjun. Det förekom dock att antecknaren ställde en följdfråga.   

 

En inspelning av intervjun är till stor fördel eftersom intervjuaren kan lägga större vikt i och 

koncentrera sig mer på vad respondenten säger. Efter varje intervju sammanställde vi 

informationen utifrån anteckningar och från vår minnesbild. Detta sparades som en datafil för 

respektive intervju.  

 

Samtliga respondenter gav medgivande till inspelning, vilket medförde att all information kunde 

transkriberas i en datafil och komplettera sammanställningen (Patel et al. 2007; Bell 2000). Det 

transkriberade materialet innehöll all information som respondenterna delgav och underlättade 

urvalet av relevanta citat. Därtill var fördelen också att en sållning av materialet lättare kunde 

göras i efterhand. I ett fall ansåg vi att en komplettering av frågorna behövdes, vilket 

genomfördes via e-postkorrespondens med Oscarsson. Denna process var nödvändig för att 

kunna analysera och jämföra empirin med analysmodellen. 

 

3.3 Källkritik 
Styrkan med studien anser vi vara de olika synsätt organisationerna har på lojalitet. Vi anser att 

Svensk Handel har bidragit positivt till studiens resultat och reliabilitet, genom den objektiva 

beskrivningen av lojalitetsbegreppet. För att få en bredare bild av Carpetvistas verksamhet kunde 

vi ha genomfört ytterligare en intervju, dock är vi övertygade om att detta inte påverkat resultatet 

nämnvärt. Under hela studien har vi haft i åtanke att information från företag tenderar att vara 
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vinklade till dess favör. För att komma åt problematiken har vi genom sekundärkällor erhållit 

information för att bilda en förförståelse om företagen. När data från intervjun analyserades 

gjordes det i högsta grad med ett medvetande att vinklad information kunde förekomma. 

Nackdelen med att genomföra e-postkorrespondens är att frågorna bör vara formulerade på ett 

sådant sätt att respondenten inte kan missuppfatta syftet med frågan. Det finns heller ingen 

möjlighet att ställa följdfrågor eller ändra ordningen utifrån intervjupersonen. Ett flertal olika 

källor har använts så som vetenskapliga artiklar samt litteratur. Då källorna drar liknande slutsats 

anser vi dessa som objektiva. Framförallt är de opartiska till företaget i vår studie.   
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisas relevant empiriskt material som under studien samlats in via 

sekundärkällor samt genom intervjuer med representanter från Discshop, Carpetvista och Svensk 

Handel. Avsnittet är indelat efter de tre organisationer som ligger till grund för vår empiriska 

studie där vi inleder med att först presentera organisationen. Vidare är strukturen som så att det 

för varje organisation finns tre stycken underrubriker, marknadsföring, kundrelationer samt 

lojalitet, vilka underlättar presentationen av data.  

4.1 Discshop 
Discshop grundades år 1999 av två entreprenörer vid namn Erik Lindgren och Peder Lanefält. År 

1999 var begreppet e-handel nytt och det nya lagringsformatet DVD (Digital Video Disk) 

introducerades. Lindgren och Lanefält trodde på en ljus framtid för DVD-formatet och valde att 

grunda en e-handel med DVD som försäljningsfokus. Med facit i handen tycks det vara 

Discshops framgångsrecept att de valde att ha kunden i centrum, samtidigt som de inte använde 

mer teknikintensiva lösningar än nödvändigt. År 2011 är teknikintensiva webbapplikationer inte 

ett problem då bandbredden i de flesta hushållen är över den som krävs (intervju Oscarsson 

2011). 

 

Sedan starten har Discshop etablerat sig i Finland och cirka 700 000 kunder har handlat hos 

Discshop sedan uppstarten. Dock har omkring 200 000 personer handlat det senaste året, vilket är 

Discshops definition på en aktiv kund. Kundgruppen utgörs av cirka 70 % män och 

genomsnittskunden är en man i 35-årsåldern. Införandet av Discshopkids.se var en framgångsrik 

ansats att locka fler kvinnor vars intresse ligger i att handla filmer till sina barn.  Utbudet är dock 

detsamma som på Discshop (intervju Oscarsson 2011).    

 

4.1.1 Marknadsföring 
Discshop arbetar efter en egen modell, SSSM, där bokstäverna står för service, sajt, sortiment 

samt marknadsföring. Service är grundpelaren i Discshops verksamhet. ”Vi friar hellre än felar”, 

säger Oscarsson (intervju 2011). Vidare är sajten Discshops butiksfönster som ska vara enkel att 

använda. Discshop har ett brett sortiment och strävar efter ”selling less of more” där tanken är att 
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erbjuda många olika filmer, vars efterfrågan inte är enorm, och därmed sälja varje film i låg 

kvantitet. Den strategin har Discshop valt då de inte har möjlighet att konkurrera med de låga 

filmpriserna som stora varuhus använder för att locka kunder. Marknadsföring görs via tv, 

internet, dagspress och Bonniers magasin (e-postkorrespondens Ekesparr 2011; intervju 

Oscarsson 2011). Eftersom Discshop, sedan 2007, är helägt av Bonnierkoncernen kan de 

förhandla fram förmånliga reklamerbjudanden bland annat med tv4. En stor del av 

marknadsföringsbudgeten går till Google AdWords
1
, vilket gör att företaget hamnar högre upp 

vid en sökning på Google. Sökordsoptimering av hemsidan sker kontinuerligt, genom att koppla 

ord som associeras med hemsidan till en sökmotor (intervju Oscarsson 2011). Till befintliga 

kunder används sajten, nyhetsbrev, e-post till Discshops olika kundgrupper med erbjudanden, 

samt Facebook för marknadsföring (e-postkorrespondens Ekesparr 2011).  

 

Easy Research är ett kundundersökningsverktyg som Discshop använder för att erhålla 

information från och om kunden (e-postkorrespondens Ekesparr 2011). Om kunden blir medlem 

på hemsidan, vilket är nödvändigt för att genomföra köp, lagras informationen som kunden 

delger. Kunden kan sedan välja själv om de vill ta del av nyhetsbrev (intervju Oscarsson 2011). 

Köphistoriken avslöjar vad kunden handlat tidigare och baserat på den informationen görs 

utskick till kunden angående relevanta erbjudanden (e-postkorrespondens Ekesparr 2011).  

 

4.1.2 Kundrelationer 
Enlig Oscarsson (intervju 2011) bygger en god relation på bra service. På frågan; ”vad anser du 

vara en god kundrelation?” svarar han att en god kundrelation är en återkommande och lönsam 

kund medan Johansons (intervju 2011) svar på samma fråga är att båda parter får ett bra utbyte. 

Med det menar Johanson (intervju 2011) att allt fungerar som det ska när kunden gör en 

beställning, kunden får varan i tid och att kundtjänst hjälper till så fort som möjligt. Ekesparrs (e-

                                                 

1 Google AdWords är en tjänst där företaget kan visa annonser på Google och i Googles annonsnätverk oavsett budget. Företaget 

skapar annonser och väljer sökord, det vill säga ord eller fraser som är relaterade till företagets verksamhet. När någon söker på 

Google med något av företagets sökord kanske företagets annons visas bredvid sökresultatet. På så vis annonserar företaget för en 

målgrupp som redan är intresserad och besökare behöver bara klicka på annonsen för att köpa något eller läsa mer om företaget. 

Företaget betalar bara när någon klickar på annonser. 
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postkorrespondens 2011) uppfattning är liksom Oscarssons (e-postkorrespondens 2011) att 

kunden kommer tillbaka men hon menar också att det handlar om att kommunicera med 

kunderna, det vill säga ta deras input och göra något av det.   

 

Enligt Ekesparr (intervju 2011) använder Discshop samma aktiviteter för att uppföra relationer 

som vid marknadsföring mot befintliga kunder. Discshop använder sin sajt, nyhetsbrev, e-post till 

olika kundgrupper med erbjudanden, Facebook, samt lojalitetserbjudanden.    

 

Discshop lär sig av all kundkontakt (intervju Johanson 2011) och det är fördelaktigt att ha en 

intern kundtjänst via telefon eftersom det ger god kvalité på servicen (intervju Oscarsson 2011). 

På Discshops kundtjänst arbetar fyra stycken personer, ibland fler som hjälper till med e-post 

under perioder då det är högt tryck för att den ordinarie personalen ska kunna koncentrera sig på 

att svara i telefon och undvika långa köer. Majoriteten av de kundtjänstanställda har ett stort 

intresse för film och spel (intervju Johanson 2011).  

 

Via Discshops hemsida finns mycket information för kunden att tillgå. Den ska vara 

lättillgänglig, vilket Johanson (intervju 2011) tror att den är. Dock läser kunden sällan 

information om exempelvis leveransvillkor och det kan därför uppstå frågor kring det. En e-

postkonversation kan ta flera dagar mellan kund och företag. Därför funderar Discshop på att 

utveckla en chat-funktion på hemsidan (intervju Johanson 2011).   

 

4.1.3 Lojalitet 
Alla respondenter på Discshop var överens om att en lojal kund är en kund som återkommer, där 

Ekesparr (e-postkorrespondens 2011) påstår att det inte bara gäller köp utan även att kunden hör 

av sig med frågor. Oscarsson (intervju 2011) ansåg att kundlojalitet även handlar om ett beteende 

och en attityd gentemot en produkt. För att öka kundens lojalitet behöver relationer skapas, vilket 

är svårt för en nätbutik som inte har fysisk kontakt med kunden. Vidare ansåg även 

respondenterna att nöjdhet, lojalitet och lönsamhet hänger ihop. ”Om man är nöjd, så återkommer 

man”, skriver Ekesparr i e-postkorrespondensen (2011). Därför är det viktigt att erbjuda en 

missnöjd kund, i den mån det är rimligt, en lösning på problemet som är till kundens belåtenhet. 

Trots att kunden kan ha fel i frågan så försöker kundtjänst alltid lösa det istället för att riskera att 
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förlora en kund. Discshop arbetar efter mottot ”kunden har alltid rätt” (intervju Johanson 2011). 

Johanson (intervju 2011) berättar att tillgodo på frakt som kompensation och att underlätta för 

kunderna om något inträffar är exempel på hur Discshop arbetar för att skapa kundlojalitet. Hon 

sammanfattar det och säger att Discshops goda service skapar kundlojalitet. För att upprätthålla 

en så hög servicenivå via kundtjänst har Discshop därför valt att ha en intern kundtjänst (intervju 

Oscarsson 2011). Oscarsson (intervju 2011) instämmer då han säger ”Hela tiden leverera en 

service, helst över kundens förväntningar”. Han tillägger att Discshop även erbjuder ett 

bonusprogram vilket även Ekesparr (e-postkorrespondens 2011) nämner som en aktivitet för att 

öka kunden lojalitet.  

 

Discshops lojalitetsprogram består av fem nivåer; brons, silver, guld, platina och diamant. Vid 

första köp blir kunden automatiskt en bronskund (intervju Oscarsson 2011). Vilken utav nivåerna 

en kund tillhör beror på hur mycket kunden har handlat för under det föregående året. För högsta 

nivå krävs att kunden minst handlat för 15 000 kronor. Kundgrupperna på de olika nivåerna har 

tillgång till olika erbjudanden och förmåner. Diamantgruppen har till exempel en kontaktperson 

på kundtjänst (intervju Oscarsson 2011) som ska vara tillgänglig och lösa uppkomna problem 

(intervju Johanson 2011). Tanken med medlemssystemet är att trogna kunder får 

specialerbjudanden, reducerad frakt, förtur på reor, tävlingar och förhandsvisningar av filmer på 

bio (intervju Oscarsson, 2011; e-postkorrespondens Ekesparr 2011). 

 

4.2 Carpetvista 
Carpetvista grundades år 2005 och har sitt huvudkontor i Malmö. Sverige är en av deras största 

marknader men företaget är etablerade i stora delar av Europa samt i Japan. Sortiment består av 

exklusiva mattor, mestadels i orientalisk stil. De erbjuder också designmattor. Alla produkter är 

handgjorda och en del mattor har upp till en miljon knutar per kvadratmeter, vilket gör att 

produkten har en lång förädlingsprocess. Tanken med Carpetvista är att erbjuda kunden ett enkelt 

och smidigt sätt köpa en matta (intervju Sadr 2011). 
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4.2.1 Marknadsföring 
Carpetvista erbjuder exklusiva produkter och företagets målgrupp är således relativt nischad. 

Enligt Sadr (intervju 2011) är företagets målgrupp kvinnor och män över 35 år som tillhör 

mellan- eller överklassen av samhället. Till målgruppen hör även de som har ett 

inredningsintresse. Via internetmarknadsföring, som är den mest effektiva marknadsföringen 

enligt Sadr (intervju 2011), försöker Carpetvista nå sina kunder. Sökordsoptimering och Google 

Adwords är verktyg för internetmarknadsföring som Carpetvista använder. Företaget annonserar 

också i tidningar som profilerar sig mot personer med ett inredningsintresse. En omätbar kampanj 

är när de skickar med produktkataloger vid hemleveranser, där tanken är att kunden ska 

marknadsföra Carpetvista till sina bekanta.  

 

Mot den befintliga kundgruppen används nyhetsbrev, rabatter och uppföljningar. Uppföljningen 

är viktig för att se till att kunden varit nöjd med köpet. Sadr (intervju 2011) menar på att 

marknadsföringen är rätt begränsad när den uppenbara kontakten saknas. Därför arbetar 

Carpetvista med två huvudsakliga kanaler, nyhetsbrevet och utskick via post, för att delge 

kunderna olika erbjudanden.  

 

Det finns många verktyg som analyserar och läser av från det att kunden går in på hemsidan till 

dess att kunden gör ett köp. Sadr (intervju 2011) menar att en gömd teknik som finns bakom 

nätbutiken gör att kunden enkelt kan spåras, trots att kunden inte medvetet delger någon 

information om sig själv. Carpetvista arbetar med kundhistorik men att skapa ett medlemskonto 

är ingen nödvändighet för att genomföra köp. Relevanta erbjuden till kunden utformas efter 

beställningshistoriken för att få en känsla för vad kunden har för behov.  

 

4.2.2 Kundrelationer 
Med hjälp av kundtjänst kan man bygga relationer, säger Sadr (intervju 2011). Vidare menar Sadr 

(intervju 2011) att en bra relation till kunden fås genom att vara service minded, det vill säga ge 

kunderna det som efterfrågas och samtidigt tillhandahålla bra service. Genom att eftersträva en 

ständig effektivisering av hemsidan kan enklare kommunikation föras med kunden. Frågor kan 

snabbt besvaras och kunden får upplysning om kundtjänstens tillgänglighet. Ett serviceinriktat 

bemötande kan ske via e-post eller telefon men Sadr (intervju 2011) påpekar att bästa sättet är via 
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telefon eftersom det uppstår en bättre personlig kommunikation och det blir också lättare att läsa 

av situationen.  

 

Kundtjänsten är belägen på huvudkontoret och består av cirka sju personer som har gått en intern 

utbildning. Syftet med personalutbildningen är dels att lära sig de olika mattsorterna vilket är ett 

led i att förstå vad kunden efterfrågar. Kunderna har ett stort intresse och besitter ofta mycket 

kunskap om mattorna. Den andra delen i utbildningen är till för personalen att få en insikt i vilken 

typ av målgrupp företaget jobbar med. Varje medarbetare har ansvar för ett land och sköter 

telefonkontakter, e-post och uppföljning för det landet. Via kundtjänsten möjliggörs 

kommunikationen mellan företaget och kunden eftersom den verkliga interaktionen saknas inom 

e-handel, menar Sadr (intervju 2011). Nackdelen att inte ha en verklig personlig kontakt är att 

den tillit som skapas genom kroppsspråk och ögonkontakt försvinner. Däremot är fördelen med 

att föra en kunddialog över internet att vissa kunder gillar det privata samt att kunden kan handla 

när, var och hur som helst (intervju Sadr 2011).  

 

4.2.3 Lojalitet 
Sadr (intervju 2011) har en uppfattning om att kundlojalitet är när kunden återkommer samt 

rekommenderar företaget till andra. Carpetvista arbetar med samma aktiviteter för att öka 

kundens lojalitet som vid marknadsföring mot befintliga kunder, med andra ord via uppföljning, 

rabatter och presentkort. Sadr (intervju 2011) menar att eftersom de inte träffar sina kunder i 

verkligenheten är dessa aktiviteter mest lämpliga och det är svårt att bygga den typ av relation 

som ett litet företag kan ha med sina kunder.  

 

Enligt Sadr (intervju 2011) skiljer sig den lojale kunden och den nöjda kunden åt. En nöjd kund 

är en kund som genomför ett köp och är väldigt nöjd med den service som gavs vid den 

transaktionen men inte intresserad av att ha fler mattor. En lojal kund däremot är en kund som 

återkommer över tid och genomför flera köp samt rekommenderar Carpetvistas produkter till 

andra. För att säkerställa nöjdheten hos kunden arbetar Carpetvista med uppföljning efter köp. Då 

missnöje uppkommer erbjuds en lösning som beror på vilken utav parterna som orsakat felet och 

kundens framtida lönsamhet. Om Carpetvista agerat fel sker ett återköp. I de fall då kunden själv 

förorsakat felet beror lösningen på vilken kund det rör sig om. För en betydelsefull kund kan det 
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långsiktigt vara lönsamt att göra en uppoffring för att säkerställa kundens återkomst. Vid 

hanteringen av missnöje görs ett försök att hitta en lösning där båda parterna blir nöjda.  

 

En lojal kund kan formas om till en lönsam kund, men den lojala kunden behöver inte vara den 

som handlar för så mycket utan kännetecknas istället av sin återkomst. För att få återkommande 

kunder är kundtjänsten och uppföljningen viktiga.  

 

För att förenkla köp och erbjuda en extra kundupplevelse har Carpetvista en inredningsarkitekt. 

Det är en tjänst där kunden kan skicka in en bild på det rum där mattan ska placeras samt ge 

preferenser på rummets storlek, mattans pris och färg (Carpetvista 2011). Sedan hjälper 

Carpetvistas inredningsarkitekt till med vilken storlek, färg och mönster mattan ska ha för att 

passa in (intervju Sadr 2011). 

 

Carpetvista har ingen policy gällande ett belöningssystem utan arbetar med att belöna kunder via 

rabatter och presentkort. Ibland bjuder de in sina bästa kunder till events där nya sortimentet 

visas, bra rabatter erbjuds, kunderna kan mingla samt få veta mer om företaget. I enstaka fall, då 

företaget har en personlig kontakt med en kund som gör ett större köp kan ett erbjudande 

förhandlas fram (intervju Sadr 2011).   

 

4.3 Svensk Handel 
Svensk Handel är en medlemsdriven intresseorganisation som företräder företag inom detalj- och 

partihandeln. De grundades år 1883 genom en sammanslagning av olika branschorganisationer. 

Idag har Svensk Handel 13 000 företagsmedlemmar och cirka 300 000 medarbetare. De utför 

olika analyser samt hjälper sina medlemmar med bland annat juridisk hjälp (Svensk Handel 

2011). 

 

Linda Hedström är e-handelsbevakare på den nystartade avdelningen för e-handel. I nuläget är 

Hedström ensam på avdelningen som enbart funnits sen den första mars i år (intervju Hedström 

2011). Hon är rådgivare åt medlemsföretag som vill etablera en e-handel men inte besitter rätt 

kompetens och erfarenhet. Vidare arbetar Hedström även med att föreläsa om e-handel samt föra 
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upp e-handelsfrågor på agendan i organisationen. Vissa frågor, av karaktär som inte hon kan 

besvara eller som även berör den fysiska handeln, skickar hon vidare till andra delar av 

organisationen (intervju Hedström 2011). 

  

Hedström var delaktig i grundandet av e-handelsrådet, vars syfte är att hjälpa företag att etablera 

och utveckla sin e-handelsverksamhet (Svensk Handel 2011). Referensgruppen består av 13 

personer som träffas fyra gånger per år för att diskutera e-handelsrelaterade frågor. De har bland 

annat tagit fram en handbok om internationell e-handel (intervju Hedström 2011). 

 

4.3.1 Marknadsföring 
På frågan om vad Hedström (intervju 2011) anser är den bästa strategin/arbetssättet för nyligen 

etablerade e-handelsföretag svarar hon att företaget måste bygga sitt varumärke. 

Sökordsoptimering eller bloggar kan vara ett alternativ, vilket hjälper kunderna att hitta företaget. 

Hedström (intervju 2011) menar på att många företag gör misstaget att fixa en tjusig hemsida 

men sitter sedan bara och väntar på att kunderna ska komma.  

 

4.3.2 Kundrelationer 
Bra service är viktigt i en kundrelation, likaså att lyssna på kunden och vårda relationen. Det ska 

vara möjligt att hitta bra information på hemsidan och kunden ska känna att han/hon får bra 

service innan det sker en eventuell kommunikation med företaget. ”En bra kundrelation är att 

följa kunden i hela köpprocessen”, säger Hedström (intervju 2011). Hon menar på att företaget 

ska följa kunden från det att kunden letar information på företagets hemsida till dess att kunden 

köper något, men tillägger att företaget även kan delta i de fall då kunden inte handlar.  

 

Det är viktigt att ett e-handelsföretag funderar på vad för typ av kundtjänst de vill ha och varför. 

Kundtjänsten kan skilja sig åt mellan företag beroende på dess storlek men det är alltid viktigt att 

företaget håller vad de lovar, menar Hedström (intervju 2011).  
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4.3.3 Lojalitet 
Hedström (intervju 2011) har en bred uppfattning om begreppet lojal kund då hon anser att om 

konsumenten formas till en god ambassadör för företaget är denne också oerhört lojal. Kunden 

kommer då per automatik göra återköp. Däremot behöver inte en kund göra alla sina inköp hos 

ett specifikt företag, ty idag handlar en person av ett företag ena dagen och av ett annat andra 

dagen. Därför bör inte e-handelsföretag vara så rädda för att kunderna är otrogna. Hedström 

(intervju 2011) påpekar dock att företaget ska vara noga med att kunden är nöjd för även om 

kunden inte kommer tillbaka nästa gång så kanske denne återkommer gången efter det.  

 

”En nöjd kund blir ofta en lojal kund” menar Hedström (intervju 2011). Begreppen går in i 

varandra men Hedström (intervju 2011) behåller sin ståndpunkt att det finns skillnader. En lojal 

kund gör återkommande köp, hjälper företaget att utvecklas genom åsikter på förbättringar, samt 

är en god ambassadör åt företaget. Hedström (intervju 2011) menar att den lojala kunden 

nödvändigtvis inte behöver vara den mest lönsamma genom det föregående resonemanget. ”Det 

är därför viktigt att hitta rätt kunder” (intervju Hedström 2011). 

 

Kundlojalitet kan skapas genom att överraska kunden med extra gåvor och rabatter. Hedström 

(intervju 2011) poängterar dock att inte göra det för ofta eftersom kunden då lätt vänjer sig vid 

förmånerna. Det är även viktigt att engagera kunden till exempel genom att kunden svarar på en 

enkät för att erhålla rabatter.  
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5. Analys 
Här ställs de empiriska resultaten mot det teoretiska ramverket och analyseras utifrån vår 

analysmodell. Vår empiriska undersökning av de två begreppen relation och lojalitet belyses 

genom användning av vår teoretiska referensram. Vidare utreds i vilken utsträckning företaget 

tillämpar RM-aktiviteter och lojalitetsaktiviteter för att bevara kunden och påverka dess lojalitet. 

5.1 Relation – en förutsättning för lojalitet  
En förutsättning för lojalitet är relationens existens men detta är i sig inte en tillräcklig anledning 

för lojalitet (Grönroos 2008). Därför var det betydelsefullt att förstå företagens uppfattning om 

begreppen lojalitet och relation för att kunna förstå om det finns ett långsiktigt arbete för att 

erhålla lojala kunder genom god relationshantering.  

 

5.1.1 Relationer 
I vår studie var respondenternas totala uppfattning om begreppet kundrelation är delvis i enlighet 

med den teoretiska beskrivningen av relationen. En god relation kännetecknas av kundens 

återkomst (intervju Oscarsson 2011; intervju Ekesparr 2011). Det är en faktor som avgör 

huruvida det finns en relation (Grönroos 2008).  Det ska finnas ett bra utbyte mellan båda parter 

(intervju Johanson 2011), vilket tolkas vara i enlighet med Newell (2000) synsätt att företaget bör 

eftersträva ett ökat relationsvärde. Tre av respondenterna (intervju Sadr 2011; intervju Oscarsson 

2011; intervju Hedström 2011) har en uppfattning om att företaget ska tillhandahålla god service 

i relationen, vilket Grönroos (2008) menar är en ingrediens i RM. Vad respondenterna anser vara 

god service kan antydas peka på en del av den värdeskapande process i vilken 

klagomålshantering, uppfyllandet av förväntningar och förtroende skapas (Blomqvist et al 2004; 

Grönroos 2008). Kundens attityd är en faktor som respondenterna inte nämner alls i fråga om 

relationer men som Grönroos (2008) menar påverkar relationen.   

 

5.1.2 Lojalitet 
Oscarsson (intervju 2011) var den enda respondenten som berörde relationsuppförande i sitt svar 

om kundlojalitet, vilket överensstämmer med Grönroos (2008) uppfattning om relationens 
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betydelse för att lojalitet ska frambringas. Oscarsson (intervju 2011) var även den enda 

respondenten från Discshop som berörde de teoretiska begreppen där lojalitet beskrevs som 

beteende och attityd gentemot en produkt (Zentes et al. 2007; Söderlund 2001). Sadr (intervju 

2011) beskrivning av en lojal kund var också i enlighet med den teoretiska beskrivningen av 

lojalitet. En lojal kund är en återkommande kund menade samtliga respondenter från Discshop. 

Att kunder återkommer var även uppfattningen hos Discshops samtliga respondenter vid svaret 

på frågan om en god kundrelation. Det tyder på en uppfattning om att kundlojalitet existerar i en 

god kundrelation. Därtill verkar kundens beteendelojalitet vara den mest uppenbara ur Discshops 

synvinkel.  

 

Nöjdhet, lojalitet och lönsamhet hänger ihop enligt respondenterna från Discshop. Sadr (intervju 

2011) däremot menar på att det finns en skillnad mellan begreppen nöjd och lojal. En nöjd kund 

behöver nödvändigtvis inte återkomma medan en lojal kund återkommer över tid. Därtill är alla 

kunder lönsamma (intervju Sadr 2011). Hedströms (intervju 2011) uppfattning skiljer sig något 

från de synsätt som erhållits från övriga respondenter. Hon ser kundlojalitet i ett bredare 

perspektiv då hon anser att om konsumenten görs till en god ambassadör för företaget är denne 

också oerhört lojal och kommer per automatik att göra återköp.  

 

5.2 Aktiviteter för relationshantering 

5.2.1 Kunddialog 
Via kundtjänsten skapas relationer och god service erbjuds (intervju Sadr 2011). Det beskriver en 

aktivitet som Grönroos (2008) menar bidrar till en fungerande relationshantering. Kundtjänst 

tycks därmed vara enormt viktigt för företagens relationsutveckling. Här kan en parallell dras till 

Blomqvist et al. (2004) och Stone et al. (2000) som trycker på vikten av en kunddialog. 

Respondenternas mening skiljer sig åt gällande vilken typ av kundtjänst som lämpar sig för e-

handelsföretag. En kundtjänst via telefon är fördelaktig, menar Sadr (intervju 2011) och 

Oscarsson (intervju 2011) medan Hedström (intervju 2011) är av uppfattningen att valet av 

kundtjänsttyp inte spelar så stor roll utan bör väljas utefter företagets resurser eftersom det är 

viktigt att företaget kan hålla vad de lovar.  
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5.2.2 Lagring av kundinformation 
Teknologier som datainsamling, -lagring och -utvinning tillgodogörs via internet (Lee-Kelly et al. 

2003) och e-handeln har fått ett övertag i och med det marknadsföringsstrategiska hjälpmedel 

som IT ger (Gummesson 2002). Båda företagen använder sig av kundhistorik och tycks utnyttja 

de teknologier som tillgodogörs via internet (Lee-Kelly et al. 2003). Till skillnad från Carpetvista 

använder Discshop kundens medlemskonto för att samla information om kunden. Utskick med 

olika typer av erbjudanden förekommer hos båda nätbutikerna.  

 

5.2.3 Informationsutbyte 
Via en kontinuerlig dialog med kunden är det möjligt för företaget att utforska kundens 

förväntningar samt informera kunden om företaget (Blomqvist et al. 2004). Kundhistoriken är en 

metod för att erhålla information om kunden medan hemsidan är ett sätt att tillgodose kunden 

med information. Det har visat sig att Discshop och Carpetvista använder hemsidan där kunden 

kan tillgodogöra sig mycket information precis när och var de vill vilket ger kunden en tänkbar 

avskildhet (intervju Sadr 2011; intervju Johanson 2011). Ett viktigt verktyg för 

informationsutbyte är kundtjänst där Discshop lär sig av all kundkontakt (intervju Johanson 

2011). 

 

5.2.4 Klagomålshantering 
Klagomålshantering utgör en del av kunddialogen. Av de respondenter som svarar på frågan 

angående missnöje hos kunden är samtliga överens om att situationen ska lösas på bästa möjliga 

sätt. Fel som orsakats av företaget löses självklart utan ifrågasättande för att vända kundens 

missnöje till en positiv uppfattning. I de fall kunden själv föranlett felet beror 

klagomålshanteringens utfall på vilken kund det rör sig om. För en betydelsefull kund kan det 

långsiktigt vara lönsamt att göra en uppoffring för att säkerställa kundens återkomst. Detta 

beskriver en klagomålshantering som är i enlighet med teorin.  

 

5.2.5 Marknadsföring  
Vi har urskiljt att Discshop och Carpetvista använder sig av de marknadsföringsaktiviteter som 

involveras i e-CRM (Lee-Kelly et al. 2003). Som tidigare nämnt använder företagen sina 
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respektive hemsidor används för att utföra en enkel kommunikation med kunden genom att 

erbjuda lättillgänglig information och se till att kunden kan få svar på frågor så fort som möjligt. 

(intervju Sadr 2011; intervju Johanson 2011) Vidare har sökordsoptimering visat sig vara en 

effektiv marknadsföringsstrategi. Båda företagen använder även mer traditionella 

marknadsföringsverktyg (Gummesson 2002) där Discshop drar nytta av publicitet i tv, dagspress 

och magasin medan Carpetvista marknadsför sig i inredningstidningar för att nå sin mer specifika 

målgrupp. RM vänder sig till den enskilde individen eller en kundgrupp vars intressen är 

gemensamma (Gummesson 2002) vilket utnyttjas av båda företagen via specifika erbjudanden 

och utskick. 

 

5.3 Lojalitetsaktiviteter 

5.3.1 Kundnöjdhetsskapande interaktion 
Vid fel som Discshop och Carpetvista själva orsakat är respektive företag måna om att åtgärda 

problemet för att vända kundens missnöje till belåtenhet. I de fall där kunden själv orsakat 

problemet försöker både Discshop och Carpetvista att tillmötesgå kunden i den mån det är rimligt 

för att komma fram till en lösning som båda parter accepterar. Detta tyder på att företagen i vår 

studie applicerat två av tre faktorer som enligt Söderlund (2001) ska skapa kundnöjdhet. Den 

tredje faktorn, att erbjuda kunden det lilla extra, förde Hedström (intervju 2011) på tal när hon 

fick frågan om vilka aktiviteter som kan skapa kundlojalitet. Att överraska kunden genom extra 

gåvor kan betraktas som ett exempel på det lilla extra.    

   

5.3.2 Kundpåverkan  
Påverkan är en drivkraft till lojalitet (Söderlund 2011) men kundens påverkan i vår studie har 

visat sig vara begränsad eftersom produkten styr i vilken utsträckning kundpåverkan är möjlig. 

Det är leverantören som ger rabatter till Discshop och därför är kundpåverkan gällande 

rabatterade produkter liten. Däremot arbetar de för att ta in nya filmer i sortimentet och göra 

förbättringar på hemsidan utifrån kundens synpunkter vilket är ett sätt för kunden att påverka 

samt att kundens specifika behov kan tillfredsställas tack vare en stor valmöjlighet. Carpetvista 

arbetar också med ständiga förbättringar utifrån kundens önskemål.  
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Som vi tidigare beskrivit kan ett, för kunden, intressant erbjudande framställas utifrån den 

information som kunden delgett företaget om sig själv, vilket är en strategi som både Discshop 

och Carpetvista utnyttjar. Det är en situation där vi kan dra en parallell till vad Söderlund (2001) 

menar är en möjlighet för kunden att påverka delar i ett erbjudande.   

  

Kundens möjlighet till påverkan behöver inte vara företagets förmåga att anpassa en produkt. Det 

kan även bara en aktivitet där kunden själv mentalt kan undersöka produktens utfall (Söderlund 

2001). Inredningsarkitekten kan betraktas som en aktivitet där kunden ges utrymme att fundera 

över vilket resultat Carpetvistas produkt ger. Utifrån en bild på det rum som kunden önskar 

placera mattan i kan kunden ge preferenser om mattans pris och färg och således påverka 

erbjudandet.   

 

Vi har ingen exakt uppfattning om i vilken utsträckning eller hur frekvent företagens kunder 

involveras i marknadsföringen, men Discshop använder Facebook och sin egen hemsida som en 

kanal för att marknadsföra sig där kunderna kan framföra åsikter via inlägg. Kundundersökningar 

är ett annat verktyg som Discshop använder för att nå ut till rätt typ av kunder. Även Carpetvista 

har ett forum på sin hemsida som är till för att kunden ska tycka till om företaget och deras 

produkter.  

 

5.3.3 Kundlojalitetsbelöningar 
Lojalitetsbelöningar, i form av rabatter eller belöningar i efterhand, har visat sig leda till ökad 

lojalitet (Söderlund 2001). Den uppfattningen tycks även företagen ha eftersom de själva nämner 

lojalitetsbelöningar som en metod att öka kundens lojalitet. Företagens strategier skiljer sig dock 

åt i vissa avseenden. Carpetvista har ingen policy om ett bonussystem utan arbetar främst med att 

belöna kunder via rabatter. Det förekommer också att företaget ibland bjuder in de allra bästa 

kunderna till ett event. Discshop har ett bonussystem som fungerar enligt principen att ju mer du 

handlar desto bättre förmåner.  

 

Söderlund (2001) menar att det är av betydelse att företaget väljer det lojalitetsprogram som 

uppfyller det önskade resultatet vilket kan tydas vara en konsekvens av skillnaderna i 
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lojalitetsprogrammen. Ett lojalitetsprogram måste anpassas till företaget och de exklusiva 

mattorna som Carpetvista erbjuder gör det svårt att ha samma typ av bonussystem som Discshop. 

Dock medför Discshops lojalitetsprogram fördelen att samla in och lagra information om kunden 

vilket Carpetvista istället behandlar via kundens tidigare köp och aktivitet på hemsidan.  

 

5.3.4 Medarbetarlojalitetsprogram 
Söderlund (2001) hävdar att tack vare medarbetarens lojalitet till företaget kan en kund tilldelas 

en och samma företagsrepresentant vilket ger ytterligare möjligheter till ökad kundnöjdhet och i 

förlängningen även kundlojalitet. Medarbetarlojaliteten påverkas bland annat av huruvida finns 

utrymme för medarbetaren att tillfredsställa sina intressen. 

 

Det har framkommit att kunderna i Discshops bonussystem som tillhör den mest förmånliga 

gruppen tilldelas en specifik person på kundtjänst (intervju Oscarsson 2011). På Discshop har de 

flesta bland kundtjänstpersonalen ett spel- och filmintresse och lär sig mycket efter hand (intervju 

Johanson 2011). Vi tolkar det som att Discshop i viss mån har tillämpat det som Söderlund 

(2001) kallar medarbetarlojalitetsprogram men vi kan inte tyda från informanternas svar hur 

medarbetarlojaliteten ser ut varken hos Discshop eller hos Carpetvista.  

 

5.3.5 Kundaktiviteter 
Gratis biobesök, en lojalitetsbelöning för Discshops bästa kunder, kan jämföras med det som 

Söderlund (2001) kallar en kund-till-kund aktivitet. Likaså förekommer även att Carpetvista 

anordnar events för sina mest trogna kunder. Detta är exempel på hur starka kund-till-kund 

relationer kan initieras (Söderlund 2011). Vidare ges kunderna utrymme till social 

kommunikation via de respektive företagens forum. På så sätt synliggörs andra kunder för den 

enskilda kunden. Discshop skickat också ut ett magasin till befintliga kunder.  

 

5.3.6 Kundlivscykelaktiviteter 
En långsiktig relation där kunden, tack vare lojalitetsansatsningar, återkommer kan ses som en 

livscykel (Zentes et al. 2007). Om företaget anpassar produkter och erbjudanden efter kundens 

livscykel kan detta uppnås (Söderlund 2001). Införandet av Discshopkids.se kan betraktas som en 
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aktivitet vilken följer kundens livscykel. Syftet med Discshopkids var att locka fler kvinnor till 

Discshop genom ett utbud anpassat för kvinnornas filminköp till sina barn. Vi har inte erhållit 

någon kännedom om att Carpetvista utför kundlivscykelaktiviteter.   

 

5.4  Aktiviteter för relationshantering kontra 

lojalitetsaktiviteter 
Som synes överbryggar många RM-aktiviteter och kundlojalitetsaktiviteter varandra. 

 Kundbelöningar via lojalitetsprogram möjliggör marknadsföring där belöningarna 

utformats utifrån lagrad information som kunden själv delgivit.   

 Klagomålshanteringen är en del av kundnöjdhetsskapande interaktion där våra 

studieobjekt har antytt att kundtjänst är det smidigaste sättet för detta. 

 Via sociala medier och forum på hemsidan får kunden en chans att påverka 

marknadsföringens riktning hos de båda företagen. Däremot är kundpåverkan i 

fråga om erbjudandets utformning är begränsad eller näst intill obefintlig.     

 

Relationshanteringen i form av kundtjänst tycks möjliggöra företagens kunddialog, 

informationsutbyte och klagomålshantering och ökar företagets förmåga att ge god service. 

Utifrån analysmodellen behöver lojalitetsaktiviteterna tillämpas i relationen för att skapa 

förutsättningar för kundlojalitet vilket sker i och med att RM-aktiviteterna och 

lojalitetsaktiviteterna överbryggar varandra.    
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6. Slutsats 
I detta kapitel redovisas och diskuteras de framhävande resultaten från analyskapitlet. 

Diskussionen utgår ifrån de lojalitetsskapande aktiviteterna och företagens relationshantering. 

Samt presenterar vi våra förslag på framtida studier. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta 

studier.  

 

Vi har sett att företagen tillämpar RM i vilken aktiviteter äger rum. Ingen framträdande skillnad 

mellan företagens utförande har upptäckts utan deras relationshantering ter sig på likartade sätt. 

De arbetar med traditionella marknadsföringsstrategier, exempelvis tv och utskick via post, samt 

har som målsättning att erbjuda kunden en god service för att långsiktigt vårda relationen. 

Företagen utnyttjar de verktyg som finns inom e-CRM för att lagra information om kunden, ha ett 

kontinuerligt informationsutbyte, vårda relationen i sin marknadsföring, klagomålshantering samt 

en väl fungerande kunddialog. I vår undersökning har kundtjänst visat sig vara den mest 

betydelsefulla och effektivaste sättet att kommunicera med befintliga kunder. Företagen har en 

uppfattning om att en kunddialog med muntlig konversation är viktig för att erbjuda god kvalité 

på servicen och få en bättre personlig kontakt. Därav har kundtjänst visat sig vara ett verktyg som 

upprätthåller kontakten mellan kunden och företagets personal vari en fungerande 

relationshantering sker.  

 

Resultaten visar att båda företagen tagit några utav lojalitetsaktiviteterna i anspråk. Dock pekar 

vår studie på skillnader och likheter i vilka aktiviteter företagen utför samt hur de utförs. Den 

”kundnöjdhetsskapande interaktionen” är en gemsam aktivitet där företagen varit eniga om dess 

utförande. Likaså möjliggörs kundpåverkan via ständiga förbättringar utifrån kundens önskemål. 

Kundaktiviteter förekommer hos båda företagen och är till för de mest lojala kunderna. Den 

största skillnaden mellan företagen ligger i aktiviteten ”kundlojalitetsbelöningar” där Discshop 

har ett uttalat bonussystem som lämpar sig till den produkt de erbjuder. Carpetvista belönar sina 

kunder istället med rabatter. Vi har inte fått någon uppfattning om i vilken utsträckning företagen 

tillämpar medarbetarlojalitetsprogram eller kundlivscykelaktiviteter.  
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Utförandet av aktiviteter i relationshanteringen öppnar upp för lojalitetsaktiviteter. Det har visat 

sig i Carpetvistas fall där de arbetar med samma aktiviteter för att öka kundens lojalitet som vid 

marknadsföring mot befintliga kunder. Betydelsen av god service menar Discshop är viktigt både 

i kundrelationen och för att påverka kundlojaliteten. 

6.1 Diskussion 
Vår studie har resulterat i att vi inte urskild några större skillnader i företagens relationshantering. 

Företagens uppfattning om att erbjuda kunden bra service genomsyras av kundtjänstens betydelse 

i verksamheten. Däremot har tydliga skillnader och likheter upptäcks i företagens val av 

lojalitetsaktiviteter. Då studien omfattar två e-handelsföretag vars produkter skiljer sig åt kan 

anledningen till företagens likartade relationshantering bero av att de båda bedriver en nätbutik 

och deras förutsättningar är därmed desamma. En förklaring till skillnaderna i lojalitetsaktiviteter 

kan vara att produktens målgrupp, konsumtion och pris är olika. Företagens storlek i fråga om 

målgrupp skulle kunna vara en annan förklaring. Vi har bland annat sett att Discshop har ett 

utarbetat belöningssystem där kunden privilegieras vid hög omsättning. Då de erbjuder varor med 

hög försäljningsfrekvens är detta en passande lösning för Discshop. För Carpetvista, vars 

produkter är exklusivare och kundens behov är annorlunda, passar ett belöningssystem med 

rabatterade erbjudanden där kunder som återkommer över tid privilegieras. Trots att 

belöningssystemen skiljer sig är den gemensamma nämnaren att företagen ger de återkommande 

kunderna förmåner.   

 

Respondenterna verkar ha en insikt i det grundläggande sambandet mellan nöjd, lojal och lönsam 

kund och utifrån det bildat sig en uppfattning om att en lojal kund är samma sak som en 

återkommande kund. Det är dock viktigt att förstå vad som leder till kundlojalitet och att det är en 

ständigt pågående process att öka kundens lojalitet.  

 

Resultaten i studien pekar på att företagen har en något förenklad bild av begreppet lojalitet. 

Enligt vårt teoretiska ramverk har begreppet lojalitet fler dimensioner än de som framkommer 

under vår studie. Återkomst är en beteendelojalitet och är också den mest påtagliga 

lojalitetsdimensionen i vår studie.  Vidare nämns kundens attityd men var för majoriteten av 

respondenterna inte en uppenbar lojalitetsdimension.   
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Respondenternas svar där återkomst och god service var en faktor som nämndes både vid 

kundlojalitet och vid god relation tolkas som att uppfattningen är att en god relation går hand i 

hand med kundlojalitet. Att inget entydigt svar erhölls tyder på att begreppen är komplexa. 

 

Ett företag kan identifiera och anpassa lojalitets- och marknadsföringsaktiviteter utifrån dess 

förutsättningar och produkter. Discshop och Carpetvista har tillämpat olika delar av 

lojalitetsaktiviteterna men lyckats erhålla lojala kunder. Därtill menar de båda att kundtjänst är 

nyckeln till framgångsrik relationshantering, helst via telefon. Oavsett produkt ter det sig som att 

en kunddialog via kundtjänst är av stor betydelse för hantering av kundrelationen samt att det inte 

är nödvändigt att tillämpa alla lojalitetsaktiviteter samtidigt för att erhålla lojala kunder. Det 

viktigaste är att någon eller några lojalitetsaktiviteter används, inte vilka.  

6.2 Fortsatta studier 
Vår studie har syftat till undersökning av e-handelsföretags strategi för att uppnå kundlojalitet. 

Under studien fann vi flera synvinklar som vår uppsats inte behandlar men som skulle vara 

intressant att undersöka. Ur ett säkerhetsperspektiv skulle riskbenägenheten hos kunder och dess 

betydelse vid valet av e-handel kunna undersökas.  

 

Ur ett lönsamhetsperspektiv är det vara intressant att titta närmare på förhållandet mellan 

kostnaden för lojalitetsaktiviteter och företagets lönsamhet samt om det långsiktiga finns fler 

aktiviteter som skulle bidra till ökad kundlojalitet.  

 

Vår avgränsning till att undersöka kundlojalitet ur ett företagsperspektiv kan kompletteras i en 

fortsatt studie där samma infallsvinkel appliceras ut ett kundperspektiv. På så sätt skulle hela det 

teoretiska ramverket kunna appliceras.  

 

Lojalitetsbegreppet har tidigare diskuterats i stor utsträckning samt dess korrelation till andra 

faktorer. Det finns inte en självklar strategi som fungerar för alla företag för att erhålla lojala 

kunder. I fråga om nätbutik kontra fysisk butik kan en studie av ett mindre företag som både 

driver en nätbutik och en markbutik skulle eventuella skillnader mellan kundgrupperna kunna 
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urskiljas för att få en bättre förståelse för vilka relationsmarknadsföringsstrategier som lämpar sig 

bäst i de båda fallen samt om lojalitetsaktiviteterna ter sig olika. På så sätt skulle 

lojalitetsaktiviteterna kunna ställas på sin spets och möjligheten finns att undersöka hur den ena 

butiken gynnar eller försummar den andre butiken och företagets totala framgång.     
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Appendix 

Intervjufrågor Henrik Oscarsson, VD på Discshop 

1) Berätta lite om Discshop.se 

2) Grundades? 

a) Verksamhet (vilka länder ni har verksamhet i, antal anställda, omsättning)? 

b) Hur ser er affärsidé ut? 

c) Vilka typer av kundgrupper (ålder, kön osv) har ni som målgrupp för försäljning? 

(specificera gärna de olika grupperna) 

3) Vad anser ni vara en god kundrelation? 

4) Hur ser er kundtjänst ut? 

5) Berätta om de aktiviteter som ni använder er av för att öka kundens lojalitet till Discshop 

6) På vilket sätt sker interaktionen mellan er och kunden? 

7) Vilken typ av service använder ni för att göra kunden nöjd? 

8) Har ni något belöningssystem för återkommande kunder? 

9) Har ni många kunder som endast gör ett köp? 

a) Hur ser ni på sådana, har ni någon plan för att få dem att återkomma? 

b) Lönsamt att investera i dessa kunder? 

c) Hur stor andel av era kunder återkommer regelbundet? 

10) Hur ser er marknadsföring ut? 

a) Nya kunder? 

b) Befintliga kunder? 

11) Använder ni er av kundhistorik (vilken produkt en kund köper och hur ofta kunden loggar in) 

för att erbjuda kunder relevanta erbjudanden. 

12) Hur brukar era erbjudande vara utformade? 

13) Använder ni er av några andra metoder för att kunden ska kopplas till hemsidan (T.ex. skapa 

konto innan köp kan göras). 
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Intervjufrågor Henrik Oscarsson, kompletterande e-postkorrespondens. 

1) Vad anser du vara en god kundrelation? 

2) Vad anser du att kundlojalitet är? 

3) Hur arbetar Discshop för att skapa kundlojalitet? 

4) Vilken är din personliga uppfattning om förhållandet mellan nöjd kund, lojal kund? 

5) Vilken är din personliga uppfattning om förhållandet mellan lojal kund, lönsam kund? 

  

 Intervjufrågor Maria Johanson, kundtjänstansvarig på Discshop 

1) Berätta lite kort om dina arbetsuppgifter som kundtjänstansvarig. 

i) Karriär på Discshop? 

ii) Antal personer och arbetsuppdelning på kundtjänst? 

iii) Hur ser arbetsfördelningen ut mellan e-post/telefon? (tid?) 

iv) Uppskattad tid per samtal? Antal samtal per dag? 

2) Vad har de anställda på kundtjänst för kunskap om era kunder (kundbehov)? 

3) Har kundtjänstmedarbetarna ett stort intresse av film, musikvideos och spel? 

4) Vad anser ni vara en god kundrelation? 

5) Vad anser ni att kundlojalitet är? 

6) Hur arbetar Discshop för att skapa kundlojalitet? 

7) Hur ser du på förhållandet mellan nöjd kund, lojal kund? 

8) Hur ser du på förhållandet mellan lojal kund, lönsam kund? 

9) Får ni många synpunkter och förslag på förbättringar från kunden? 

(Om ja, har ni realiserat detta?) 

10) I ert belöningssystem har kunden möjlighet att få en personlig kontaktperson på kundtjänst. 

i) Kan ni berätta mer om detta? (privatnummer som kunden ringer?) 

ii) Matchas kundens intresse med kundtjänstmedarbetarens intresse? Skulle det vara 

möjligt? 

iii) Hur stor andel av era kunder utnyttjar detta? 

iv) Hjälper det er att lära mer om kunden? 

11) Hur hanterar ni missnöje hos kunderna? 

i) Vid fel som orsakats av Discshop? 

ii) Vid problem som kunden själv orsakat? (skräddarsydd lösning) 
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12) På vilket sätt anser ni att Internet kan möjliggöra hanteringen av en kunddialog? 

  

 Intervjufrågor Cecilia Ekesparr, marknadskoordinator på Discshop 

1) Hur ser Discshops marknadsföringen ut mot: 

i) nya kunder? 

ii) befintliga kunder? 

2) Vilka typer av kunder har företaget som målgrupp för försäljning? (Specificera gärna de olika 

grupperna) 

3) Vad anser du vara en god kundrelation? 

4) På vilket sätt arbetar Discshop för att hitta rätt kunder? 

5) På vilket sätt arbetar Discshop för att bygga relationer med företagets kunder? 

6) Vad anser du att kundlojalitet är? 

7) Hur arbetar Discshop för att skapa kundlojalitet? Berätta om de aktiviteter som företaget 

använder för att öka kundens lojalitet till Discshop. 

8) Vilken är din personliga uppfattning om förhållandet mellan nöjd kund, lojal kund? 

9) Vilken typ av service tillhandahåller Discshop för att göra kunden nöjd? 

10) Vilken är din personliga uppfattning om förhållandet mellan lojal kund, lönsam kund? 

11) Hur ser Discshops belöningssystem ut för återkommande kunder? 

12) Berätta om eventuella synpunkter och förslag på förbättringar som Discshop får från kunder? 

i) Vilka synpunkter och förslag har Discshop realiserat? 

13) På vilket sätt sker interaktionen mellan Discshop och kunden? 

14) Hur stor andel av Discshops kunder gör endast ett köp? 

i) Har företaget någon strategi för att få dem att återkomma? 

ii) I vilken utsträckning är det lönsamt att investera i kunder som tenderar att göra 

enstaka köp? 

15) Hur stor andel av Discshops kunder återkommer regelbundet för att genomföra köp? 

(Förklara vad ni personligen eller företaget anser vara regelbundet) 

i) I vilken utsträckning är det lönsamt att investera i kunder som tenderar att återkomma 

regelbundet? 

16) Hur går Discshop tillväga för att samla in, lagra och använda information om kunden? 

17) Vilken typ av kundhistorik använder Discshop för att erbjuda kunder relevanta erbjudanden? 
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i) Hur brukar företagets kunderbjudanden vara utformade? 

ii) Beskriv eventuella kunderbjudanden som inte baseras på historik om kunden. 

 

Intervjufrågor Linda Hedström, e-handelsansvarig på Svensk Handel 

1) Svensk Handel företräder handeln i olika sammanhang och erbjuder sina medlemmar viss 

service. Kan du berätta mer om Svensk Handels verksamhet? Svensk Handels roll inom e-

handeln? 

2) Vilken befattning har du?(Många olika på internet, E-handelsexpert, omvärldsbevakare, E-

handelsansvarig) 

3) Vilka är dina arbetsuppgifter? 

4) Du har varit med och startat upp E-handelsrådet som ska underlätta för Svensk Handels 

medlemsföretag att bedriva handel på nätet. Kan du berätta mer om E-handelsrådet? 

5) Vad anser du vara en kund? 

6) Vad anser du vara en god kundrelation? 

7) Vad är din definition på kundlojalitet? 

8) När anser du att en kund är lojal mot ett företag? 

9) När anser du att en kund är lönsam? 

10) Vilken är din personliga uppfattning om förhållandet mellan lojal kund, lönsam kund? 

Kopplingen däremellan? 

11) Vilken är din personliga uppfattning om förhållandet mellan nöjd kund, lojal kund? 

12) Vad rekommenderar du för strategi för ett nyligen etablerat e-handelsföretag? 

i) På vilka olika sätt kan e-handelsföretag möjliggöra interaktion och kommunikation 

med kunder samt mellan kunder? (På vilket sätt anser ni att internet kan möjliggöra 

hanteringen av en kunddialog?) 

ii) Typ av service? 

iii) Typ av kundtjänst? 

iv) Erbjudanden? Hur bör de utformas? 

v) Hitta nya kunder –> Relationer? 

vi) Kundhistorik? 

13) Vad rekommenderar du för strategi till en nätbutik för att behålla befintliga kunder? 

i) Erbjudanden? 
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ii) Belöningsprogram? 

iii) Interaktion 

14) Vilka strategier anser du att ett e-handelsföretag bör ha för att få nöjda kunder? (Typ av 

service) 

15) Vilka aktiviteter anser du vara viktiga för att skapa kundlojalitet? 

 

Intervjufrågor Nico Sadr, marknadsföringsansvarig på Carpetvista 

1) Kan du berätta lite kort om Carpetvista 

i) Vilken är Carpetvistas affärsidé? 

ii) När grundades företaget? 

iii) Vilka länder är ni verksamma i? 

iv) Hur många anställda? 

v) Företagets omsättning? 

2) Hur ser Carpetvistas marknadsföringen ut mot: 

i) nya kunder? 

ii) befintliga kunder? 

3) Vilka typer av kunder har företaget som målgrupp för försäljning? 

4) På vilket sätt arbetar Carpetvista för att hitta rätt kunder? 

5) Vad anser du vara en god kundrelation? 

6) På vilket sätt arbetar Carpetvista för att bygga relationer med företagets kunder? 

7) Vad anser du att kundlojalitet är? 

8) Hur arbetar Carpetvista för att skapa kundlojalitet? Berätta om de aktiviteter som företaget 

använder för att öka kundens lojalitet till Carpetvista. 

9) Vilken är din personliga uppfattning om förhållandet mellan nöjd kund, lojal kund? 

10) På vilket sätt arbetar Carpetvista för att kunden ska vara nöjd under hela köpprocessen? (från 

första kontakt med företaget till det att kunden beställt, betalt och mottagit varan) 

11) Hur hanterar Carpetvista missnöje hos kunderna? 

i) Vid fel som orsakats av Carpetvista? 

ii) Vid problem som kunden själv orsakat? 

12) Vilken är din personliga uppfattning om förhållandet mellan lojal kund, lönsam kund? 

13) Hur stor andel av Carpetvistas kunder gör endast ett köp? 
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i) Har företaget någon strategi för att få dem att återkomma? 

ii) I vilken utsträckning är det lönsamt att investera i kunder som tenderar att göra 

enstaka köp? 

14) Hur stor andel av Carpetvistas kunder återkommer regelbundet för att genomföra köp? 

(Förklara vad ni personligen eller företaget anser vara regelbundet) 

i) I vilken utsträckning är det lönsamt att investera i kunder som tenderar att återkomma 

regelbundet? 

15) Hur ser Carpetvistas belöningssystem ut för återkommande kunder? 

16) Berätta om eventuella synpunkter och förslag på förbättringar som Carpetvista får från 

kunder? (t.ex. hemsidan, produktutbud, erbjudanden, service) 

i) Vilka synpunkter och förslag har Carpetvista realiserat? 

17) På vilka olika sätt möjliggör Carpetvista interaktion och kommunikation mellan företaget och 

kunden? 

18) På vilka olika sätt möjliggör Carpetvista kund-till-kund interaktion? 

19) Vad anser du om internet som ett verktyg för att möjliggöra hanteringen av en dialog med 

kunden? För- respektive nackdelar? 

20) Hur går Carpetvista tillväga för att samla in, lagra och använda information om kunden? 

21) Vilka metoder använder Carpetvista för att delge kunden olika erbjudanden? 

22) Vilken typ av kundhistorik använder Carpetvista för att erbjuda kunder relevanta 

erbjudanden? 

i) Hur brukar företagets kunderbjudanden vara utformade? 

ii) Beskriv eventuella kunderbjudanden som inte baseras på historik om kunden. 

23) Hur många personer sitter på er kundtjänst? 

24)  Hur ser arbetsfördelningen ut mellan e-post och telefon? Arbetar alla kundtjänstanställda 

med att besvara kundernas frågor via e-post och telefon? 

25) Finns det någon uppskattad tid per samtal/e-post? Hur många samtal/e-post kan kundtjänst 

svara på per dag? 

26) Vad har de anställda på kundtjänst för kunskap om Carpetvistas kunder (behov, intressen)? 

 


