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Förord 
 
Under pågående arbete av uppsatsen har handledaren Erik Borg varit som ett stöd och bollplank i 

formuleringen av innehållet och även bidragit med vägledning och nya idéer. Med detta vill vi 

tacka professor Erik Borg för hans engagemang. Ett stort tack vill vi även ge till företaget 

Salesoogle som har legat till grund för den undersökning som uppsatsen bygger på. Niklas 

Rasmusson som representerade företaget har tagit sig tid och varit behjälplig i att ge oss en ökad 

förståelse för ämnet och bidragit till givande kunskaper inom området.  

 

Emanuel Rasmusson        Shaymaa El Mahri  
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Sammanfattning 
 
Det har blivit allt viktigare för företag idag att skapa ett starkt band mellan sitt varumärke och 

kunden eftersom en mängd företag konkurrerar om marknadsandelar och lojala kunder. Den 

ökade användningen av internet och e-handel har lett till att företag bygger relationer till sina 

kunder via sina webbsidor. Internet har även öppnat upp nya vägar för konsumenterna för att de 

snabbt och enkelt ska kunna göra prisjämförelser via nätet, t.ex. www.pricerunner.se (2012-06-

01). För hemelektronikbranschen har detta inneburit att kunderna blivit mer prismedvetna, och 

detta har i sin tur medfört att priserna för hemelektronikprodukter har sjunkit. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om webbaserade butiker ökar kundens lojalitet gentemot varumärket.  

För att undersöka detta gjordes en enkätundersökning med 77 respondenter. Det gjordes även en 

intervju med Vd:n på Salesoogle, Niklas Rasmusson. Frågorna till enkäten och intervjun berörde 

bland annat konsumenternas befintliga förtroende gentemot webbhandel och fysiska butiker.  

Slutsatsen visar att användningen utav webbaserade butiker ökar kundens lojalitet gentemot 

företagets varumärke. Att vara tillgänglig dygnet runt skapar en trygghet för kunden. I 

diskussionen kan man se att mycket i tidigare forskningen stämmer överens med vårt resultat.  

 

Abstract 
 
 
It has become increasingly important for businesses today to create a strong customer 

loyalty tie between their brand and their customers. In most markets today a lot of companies 

fight for market share and loyal customers. 

The increased uses of Internet and Internet commerce have made it possible for companies to 

create relationships with their customers through their websites. The Internet has also opened up 

new ways for customers to quickly and easily price compare products on price comparison 

websites. This means that customers have become more price conscious which has lead firms to 

fall into a price war with the competitors. 

The purpose of this paper is to examine brand loyalty in the consumer electronics market and go 

into detail on how web shop role affects the creation of loyalty to companies that are either a 

shop or do not have an online store. To examine this, a survey was made online and an interview 

was made with the President on Salesoogle Niklas Rasmusson. 
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The questions and the interview of the questionnaire focused on confidence in online commerce 

and physical stores. Another question that was raised focused on how to strengthen the brand 

loyalty. 

 

The conclusion shows that the usage of web-based stores will increase the company's brand 

loyalty. Being available twenty four seven creates a sense of security for the client. In the 

discussion, we can see that past researches matches up with our results. 
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1. Inledning  
 
Arbetet inleds med en inledning i kapitel 1 följt av bakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering, avgränsning, målgrupper och avslutas med syftet.  

 
 

Det inledande kapitlet berör en generell bild av hemelektronikbranschen och dess 

konkurrenssituation. Kapitlet påbörjas med en introduktion om Internets prägel i samhället och 

att det bidragit till en teknisk utveckling som lett till webbaserade butikers uppkomst. Studien 

fokuseras på webbaserade butiker i form av e-handel och varumärkeslojalitet 

1.1 Bakgrund  
  
Idag lever vi i ett globaliserat samhälle där det pågår ständiga förändringar och där företagen gör 

allt för att ta del av den tekniska utvecklingen för att kunna anpassa sig på marknaden.  

 

Enligt studien som .se gjorde 2011 så framkom det att 86 % av den svenska befolkningen 

använder internet regelbundet. Detta är en liten ökning jämfört med 2010 års procentsats som låg 

på 85 % (Findahl, 2011 http://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf, 2012-04-14) Internet har skapat 

möjligheter i form av b.la exponering och integration.  

 

Fenomenet internet har bidragit med det informationsintensiva samhället i nutid, och de 

revolutionerade aspekter som har gjort det möjligt för företag att etablera sig på en unik 

globaliserad marknad.   

 

Hemelektronikbranschen är under ständigt hård press där priset är en avgörande faktor. Den 

hårda konkurrensen är resultatet av många konkurrerande aktörer på en stenhård marknad med 

små marginaler. Konkurrensens dynamik innebär att företaget hamnar i obalans och måste vara 

innovativa för att överleva.  

De aktörer som dominerar på den svenska marknaden inom hemelektronik har starka 

varumärken och många utav företagen har valt att etablera sig på internetmarknaden med 

nätbutiker (E-barometen Q3, 2012-04-14) 
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Enligt DIBS e-handelindex från 2011(http://www.dibs.se/nyheter/nyhed1/&newsid=239, 2012-

03-30) visar att e-handeln har växt med 17 % i Sverige sedan 2010. Elektronik står för den näst 

största kategorin inom e-handeln.  

 

1.1.1Webbutik 
 
En webbutik avser en butik som finns tillgänglig för e-handel. Med e-handel avses elektronisk 

handel av varor och tjänster på en webbplats. De centrala funktionerna i en nätbutik är en virtuell 

kundvagn eller varukorg. Idag sorteras produkter och tjänster i kategorier för enkelhetens skull. 

De önskade produkterna läggs i kundvagnen eller varukorgen, och därefter går man vidare till 

den elektroniska kassan och väljer betalningsmetod och leveransätt och slutför köpet. I vardaglig 

mening innehar begreppet olika tilltalsnamn. Några exempel är nätbutik, webbshop eller e-butik. 

(e-handlelsbutik.net, 2012-04-22) 

 

1.1.2 Hemelektronikbranchen  
 

”Det är en väldigt turbulent bransch med den situation som har uppstått de två sista åren med 

prisutvecklingen och den enorma överetableringen. Förr byggde man varumärken. Idag 

marknadsför aktörerna bara pris. Allt handlar om att få ut varor, det finns inte ett enda 

säljargument. Det är så man raserar ett varumärke" Av: Peter Öbrink, VD för Euronics. (2011-

11-18 www.it24.se) 

Den svenska branschen för hemelektronik har de senaste åren förändrats, utbudet har blivit 

betydligt större än tidigare. Småföretagen har gått från att ha ett begränsat utbud av produkter 

med lättillgängliga butiker i centrala delar av stadskärnan till att många av de utvecklats till 

större butikskedjor. Förändringarna som skett är att marknaden har expanderat och fler aktörer 

har etablerat sig inom branschen. Många av aktörerna ingår i idag i stora elektronikkedjor med 

ett flertal butiker med stora varumärken i hela Sverige. Med de stora etableringar som skett och 

utbyggnaden av butiker, har det lett till att försäljningen av elektronikprodukter ökat. Med detta 

har en priskonkurrens uppstått, samtidigt som utbudet blivit större än efterfrågan.  
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Till elektronikföretagen räknas bland annat Elgiganten, Euronics,  Expert, Media Markt, Netonet 

och Siba in.  

 

1.1.3 Företagspresentation 
 

Elgiganten ingår i International Plc, som är en brittisk hemelektronikkedja och ingår i samma 

koncern som Elkjøp. Företaget hade sin början i grannlandet Norge där Eljköp verkade och valde 

senare att expandera verksamheten till Sverige. Elgiganten etablerade sig på den svenska 

marknaden 1994 i Stockholms region. Det tog inte lång tid förrän Elgiganten expanderade i 

landet, och idag finns hela 73 butiker runt om i hela Sverige. Företaget har som målsättning att 

sätta kunden i fokus och erbjuda kända varumärken till ett lågt pris.  

Via sin etablerade hemsida som portal kan man enkelt konsumera varor direkt via 

nätbutiken.(Elgiganten.se, 2012-03-14)  

 

Media Markt är en tysk elektronikkedja som etablera sig på den svenska marknaden år 2006 på 

en redan existerande hård konkurrerad bransch. Media Markt har sedan intåget i Sverige, 

marknadsfört sig som en butikskedja med alltid låga priser. Med företagets nuvarande hemsida är 

e-handel inte möjligt. (Mediamarkt.se 2012-03-14) 

 

Siba är ett detaljhandelsföretag inom hemelektronik och startades av Folke Bengtsson redan på 

1950- talet med en mindre butik, som tio år senare togs över av Bengt Bengtsson. Under 1990- 

talet expanderande Siba sin verksamhet som elektronikkedja runt Västsverige, och har idag 59 

butiker i Sverige, Norge och Danmark. Siba har gått från att endast erbjuda glödlampor och 

kristallkronor (1951) till att öka sitt sortiment från decennier till decennier och idag består 

utbudet av kapitalvaror inom radio & TV till kök och tvätt. Siba har sedan flera år tillbaka 

upprättat en webbutik via hemsidan med möjlighet till e-handel (siba.se 2012-03-14). Enligt 

market.se växte företagets e-handel med hela 34 procent (Market.se 2012-01-12)  

 

Expert startade sin verksamhet på 1950- talet och har sedan efter expanderat till  

en butikskedja med 173 butiker i Sverige. Expert ingår i en nordisk koncern. År 2011 köpte 

Expert upp 30 butiker från Onoffs konkursbo som idag tillhör Expertkedjan 
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(http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3221162.ece, 2012-03-30). Företaget har som 

affärsidé är att de utmärker sig med personlig service, specialistkompetens och centrala 

butikslägen. Expert har för närvarande en fungerande webbutik som gör det möjligt att 

konsumera direkt via hemsidan. (Expert.se 2012-03-14) 

 

Netonnet grundades 1999 och började sin verksamhet med enbart internetförsäljning. Två år 

senare öppnades den första lagerbutiken upp och internetförsäljningen kompletterades med 

butiksförsäljning i form av lagershopar med samma pris som på nätet. Netonet gick in i den tyska 

marknaden 2007 med att upprätta en internetbutik samt en lagerbutik. Dock visade det sig att det 

inte var lönsamt, och de var tvungna att lämna marknaden lika snabbt. Affärsiden för Netonnet 

grundar sig på att erbjuda lägre priser för hemelektronik än andra aktörer på samma marknad.  

Företaget har idag ett brett sortiment där kunden erbjuds att inhandla allt ifrån ljudanläggningar 

till köksapparater. Webbutiken är heller inte begränsad och allt som finns i lagershoparna hittar 

man även på webbutiken (Netonnet.se 2012-04-25). År 2011 bekräftades det att Waldir AB som 

är moderbolag till Siba AB förvärvat 97 % av Netonnet AB (Wikipedia 2012-04-25).  

 

Euronics är ett internationellt företag och har olika säten i bland annat Belgien, Italien, 

Nederländerna, Tyskland och i övriga Europa med sammanlagt 11,028 butiker varv 152 butiker i 

Sverige. Huvudkontoret för den Svenska marknaden är belägen i Stockholm. Euronics 

International har sedan uppstartet på 1990 -talet varit Europas största distributör av 

hemelektronikprodukter.  

Trots sina stora etableringar på den internationella marknaden innehar företaget ingen webb 

baserad butik för e-handel. (Euronics.se 2012-04-25) 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Den hårda konkurrensen på elektronikmarknaden i Sverige har resulterat till att Sverige idag 

tillhör ett av de billigaste länderna i Europa där man kan handla hemelektronik. Detta gynnar 

konsumenterna då de får tillgång till ett stort utbud av hemelektronik till ett lägre pris än på den 

europeiska marknaden. De stora kedjorna gör allt som är i deras makt för att konkurrera ut 

varandra och striden om konsumenterna hårdnar (www.di.se, 2012-03-25) 

 

Hela branschen på marknaden är utsatt för den stenhårda konkurrensen och sommaren 2011 

konkurrerades Onoff ut av de resterande aktörerna efter att ha gått miljontals kronor i förlust.  Nu 

spekuleras det om vem av de resterande aktörerna som står näst på tur. 

(http://www.dagensps.se/artiklar/2011/11/04/05868151/index.xml, 2012-03-30) 

 

Den tyska elektronikkedjan Media Markt öppnade sin första butik på den svenska marknaden 

2006 (Mediamarkt.se, 2012-03-30) och har sedan dess ansetts vara den dominerande aktören på 

marknaden följt av Elgiganten. Media Markt som enbart använder sig av fysiska butiker och inte 

webbaserade butiker, har sedan öppningen redovisat vikande marginaler och resultat år efter år 

liksom de stora elektronikkedjorna Elgiganten, Siba och Expert. (allabolag.se, 2012-03-30). 

Detta uppvisar ett varningstecken inom branschen som påtalar att en förändring äger rum som 

bidrar till att nya strategiska beslut behöver tas. 

(http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/A19D410D5ECD33E6C1257A1000228C2E?op

en, 2012-04-01) 

 

Många av de stora aktörerna har verkat länge i branschen och innehar näst intill ett identiskt 

utbud av varor. Konkurrensklimatet leder till att konsumenterna dagligen utsetts av påtryck från 

marknadsföring så som TV reklam, stora reklamannonseringar, direktreklam och andra kanaler 

som de tar till för att påvisa sitt utbud till ett lågt pris. Det krävs för aktörerna att vara innovativa 

men samtidigt behålla och hitta kunderna i form av kundlojalitet.(Villas-Boas, 2004). För att 

närma sig konsumenterna och för att följa den våg av internet användande som äger rum, väljer 

många stora kedjor att balansera upp sina fysiska butiker med webbaserade butiker.  
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Det mest generella problemet inom hemelektronikbranschen, är som ovan nämnt den hårda 

konkurrensen. Fenomenet som undersöks i arbetet kan appliceras inom varje bransch och inte 

enbart på hemelektronikbranschen. Dock så är hemelektronikbranschen en intressant bransch att 

applicera och undersöka det stora fenomenet på. Priset har en stor påverkan på försäljningen, och 

i en bransch där det pågår förändring är det viktigt att skapa kundvärde. Författaren Bart el al 

(2005) anser att lojalitet är en viktig faktor för ökad långsiktig lönsamhet. Vidare diskuteras i 

tidigare forskning av Reibstein (2002) att det är viktigt med att kunna skapa långsiktiga 

relationer med kunder. Återkommande kunder är en viktig tillgång som även presenteras i 

empirikapitlet.  

Varumärkeslojalitet kan uppnås med starka konkurrensfördelar enligt Ha (2004 ) Vidare menar 

författaren att lojalitet byggs eller förmedlas med olika aspekter. Dessa aspekter kan uttryckas 

genom word of mouth, den familjära känslan, och varumärkes image som speglar företaget.  

Då företagen på marknaden konkurrerar med små marginaler och priset som faktor, krävs det att 

företagen kan skapa kundlojalitet för att få kunderna att tro på varumärket och de kvalitéerna 

som företaget besitter. Nästa steg är att föra över kunderna till e-handel (Srinivasan, 2002)  

1.3  Problemformulering 
 
Varumärke associeras till ett företags- eller produktnamn, och kan innebära stora marknads- och 

konkurrensfördelar. Ett varumärke definieras av Keller (2008) som ett namn, symbol, term eller 

en design som avser att urskiljer sig från konkurrenterna. I en marknad där varumärket inte är 

den främsta konkurrensstrategin aktörerna väljer att förmedla, finns det olika aspekter kring 

varumärket utifrån ett företags- och konsumentperspektiv som är viktiga att undersöka och 

uppmärksamma för ett lojalitetsbyggande till varumärket. Dessa aspekter kan vara 

lojalitetsbyggande genom att integrera och bygga relationer, identifiera kunder, segmentera 

kunderna och etablera kundmätningsmetoder. (Aaker, 2011) Att inneha ett starkt varumärke 

påverkar försäljningen samtidigt som fler kunder väljer att återkomma till just det företaget för 

att utföra sina köp.  
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1.4 Avgränsning 
 

En relevant avgränsning har gjorts i det syfte att belysa hemelektronikmarknaden. Valet till 

avgränsning inom hemelektronikbranschen på den svenska marknaden baseras på ett intresse för 

just den marknaden.   

 

Inom hemelektronikmarknaden förekommer det i dagsläget att flera aktörer väljer att inte 

upprätta webb baserade butiker. Det valda problemet skulle kunna gå att appliceras inom olika 

företag och marknader. Ingen fokus kommer att ligga på en specifik aktör, utan en generell bild 

kommer att ges av de företag som verkar inom marknaden med en introduktion av de ledande 

aktörerna mätt efter marknadsandelar (allabolag.se 2012-03-14) 

 

Geografiskt avser studien på nationell nivå, med ett bekvämlighetsurval på respondenter som 

tillhör köpgrupper av elektronikvaror. Stockholms region var aktuellt för intervjuobjekt, då 

personen är boende i regionen.  

 

1.5  Målgrupper 
  

Studien vänder sig till alla med ett intresse för hemelektronikmarknaden i allmänhet men även 

till de företag eller marknader studien kan appliceras på. I synnerhet betraktas termer som 

kundlojalitet, varumärke, varumärkeslojalitet och webbaserade butiker som är kopplade till 

undersökningsfenomenet.   

Undersökningen ger en berikad helhetsbild utifrån ett kund- och företagsperspektiv.  

 

1.6  Syftet 
 
Syftet med arbetet är att undersöka om webb baserade butiker ökar varumärkeslojalitet.  
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2. Metod 
 
Metodkapitlet beskriver den valda metoden, där författarna ger en redogörelse för de tillämpade 

metoderna de använt och hur informationen har inhämtats. 

2.1 Litteraturstudie  
 
Litteratur som är relevant till ämnesområde är något man måste utgå i från att använda sig av i en 

studie. För att hitta relevant material som kan appliceras på studien har olika databaser använts i 

sökning av lämpligt studiematerial, som framförallt Google Scholar samt Jstore. Förutom 

databaser har internetsökning i allmän definition använts flitigt med hjälp av att söka på 

framgångsrika ord som bidragit till att material i form av artiklar och sekundärdata har kunnat 

appliceras i studien. Väsentliga ord som använts i sökningar är b.la. brand image, brand lojalty, 

branding, kundlojalitet, webbutik, e-handel, kundnöjdhet, hemelektronikmarknaden och 

kundvärde.  

2.1.1 Val av företag 
 
Inom hemelektronik marknaden förekommer flera konkurrerande aktörer. Studien avser en 

allmän belysning på de redan existerande företagen som är etablerade på marknaden. Inom den 

kvantitativa studien tas en fråga upp från vilken aktör man gjorde sitt senaste köp ifrån, och 

välmöjligheterna är avgränsade till ett fåtal aktörer som beskrivs som ledande för att lättare 

relatera frågorna till syftet.  

2.2  Val av forskningsstrategi  
 
Val av forskningsstrategi bestäms utifrån forskningssyfte. Kvalitativa och kvantitativa metoder 

är de metodval som förekommer. Den kvalitativa forskningen utgår ifrån en metodologisk 

tradition av undersökning som utforskar sociala och mänskliga problem. Intervjuer i en kvalitativ 

ansats innehar mindre strukturering och fokus ligger på den som skall intervjuas. Studien 

genomförs i en naturlig miljö där forskaren får en komplex helhetsuppfattning. (Creswell, 2009) 

Väljer man att arbeta med en kvantitativ forskningsmetod så utgår man ifrån att samla in ”hårda” 

data. Det finns olika tekniker för detta och den vanligaste som använts är främst i form av ett 
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frågeformulär, även kallat enkätundersökningar. Det systematiskt samlade materialet 

sammanställs genom statistiska generaliseringar. (Trost, 2007) 

Det båda metodvalen kompletterar varandra. De möjliggör att ombilda kvalitativ data till 

kvantitativ data samt att kvalitativ data kan analyseras kvantitativt. (Johanessen & Tufte, 2003) 

Metodtriangulering har blivit ett allt mer användbart metodval i undersökningar. 

Metodtriangulering har betydelsen att man kombinerar en kvalitativ och kvantitativ ansats. Med 

metodvalen triangulering ser man på aspekter från olika perspektiv genom att samla in data via 

olika tekniker och därefter analysera den insamlade informationen. Metodtriangulering har sina 

fördelar enligt (Johanssen & Tufte, 2003) genom att se om de olika ansatserna ger någorlunda 

likartat resultat. I en sådan situation medför det att tilliten till resultaten stärks. I en undersökning 

där det råder att de olika ansatserna eller teknikerna medför olika resultat innebär det inga större 

problem med informationen, utan istället skapar de en grund till en mer heltäckande tolkning av 

forskningsfrågorna.  

Metodtriangulering har använts som metodval i denna studie för att lyfta fram ett 

företagsperspektiv samt ett kundperspektiv, för att belysa de båda perspektiven och utesluta att 

de primära frågorna inte lyfts fram i studien. De båda valda metodansatserna går parallellt med 

varandra. Den kvalitativa ansatsen avser att frambringa överförbar kunskap till studien medan 

den kvantitativa ansatsen ämnar göra statistiska generaliseringar genom ett bekvämlighetsurval.  

2.2.1 Datainsamling 
 
Den kvalitativa ansatsen som använts i studien kännetecknas av en mer integrerad datainsamling 

än den kvantitativa ansats som använts. Inom den kvalitativa datainsamlingen har information 

tolkats och gett grund till innovationsteorier och hypoteser.  

En kvantitativ ansats inom datainsamlingen kännetecknas av en statistik generalisering som 

använts, där man med ett bekvämlighetsurval gjort en undersökning som ger slutsatser.  

 



10 | P a g e  
 

2.3 Primärdata - Insamling av kvalitativ data 
 
Då en del av studien berör ett företagsperspektiv, har en personlig intervju valts att ha med. 

Niklas Rasmusson är grundare för företaget Salesoogle.se som arbetar med b.la. lönsammare 

processer och utveckling i företag. 

Undersökningsmetoden kännetecknas av en semi-strukturerad intervjumodell, där bestämda 

frågor gavs med utrymme att fylla från den intervjuade samt för att inte begränsa hans svar. Den 

semi strukturerande upplägget användes för att begränsa oss inom studiens referensram med att 

rätt huvudfrågor som kunde besvaras. En intervjubaserad metodik skapar förtroende hos 

företagsledarna då informationen förmedlas på ett uppriktigt sätt mellan personerna intervjun 

omfattar, detta jämfört med ett frågeformulär som skickas in till företag för att besvaras där 

tonvikten inte läggs på en personlig interaktion enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009).  

Intervjun ägde rum i Rönninge, söder om Stockholm där Niklas Rasmusson har sitt kontor och 

pågick i ca 50 minuter med 14 frågor som besvarades. De medel som användes under intervjuns 

gång var anteckningar.  

Processen bestod av att en antecknade medan den andra hade fokus på att förmedla frågorna och 

få in relevanta svar som kunde besvara frågorna som ställdes. Detta medförde att även 

följdfrågor kunde ges under den pågående intervjun inom ramen av undersökningen. Möjlighet 

fanns även till att gå tillbaka till svar som gavs för att få mer klargörande och förståelse så att 

man kunde få fram en analys genom en rättförståelig sammanställning av data.   

2.3.1 Urval  
 
Som tidigare nämnt har en metodtriangulerings metodik använts inom denna studie. Inför den 

kvalitativa metodiken har ett strategiskt val gjorts för att hitta en lämplig person som kan belysa 

ett företagsperspektiv i forskningsfrågan. Saunders, Lewis och Thornhill (2009) tar upp att man 

bör överväga en kvalitativ metod då de kan vara tidskrävande och alla som skall intervjuvas inte 

har den befogenheten att besvara på frågor som ställs. För att undvika att sådana situationer 

skulle uppstå, valdes därför att man kontaktade företag i förväg. Man upplyste dem om studiens 

syfte och gav dem en uppfattning om frågornas innebörd, och på ett ungefärligt vad som var 
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viktigt att få ut från dem. Författarna Saunders, Lewis och Thornhill (2009) refererar även till att 

systematiska fel kan uppstå på grund av att undersökningsmetoden kan vara tidskrävande.  

En personlig intervju upprättades med en konsult som arbetar inom detaljbranscher för att 

utveckla strategier för ökad lönsamhet. Niklas Rasmusson är en nyckelperson i studien till vår 

förståelse bakom det väsentliga till att inneha en webbaserad butik i en marknad där det ständigt 

pågår ett priskrig. En utförligare presentation av Niklas Rasmusson förekommer i empiri kapitlet. 

2.4 Kvantitativa undersökningen 
 
Webbenkäter har blivit allt vanligare att använda i kvantitativa metoder. Enkäterna besvaras 

elektroniskt på internet, och är ett smidigt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt att nå en större 

population. (Trost, 2007)  

Tidsbrist har varit en påverkande faktor till att använda webbenkäter. Det har underlättat arbetet 

och insamlingen av data oerhört. Enkäten skapades på en hemsida (enkät.se, 2012-04-15) där 

man med fria händer kan strukturera upp enkäten beroende på hur man vill ha de.  

Enkätundersökningen består av 17 frågor som skulle besvaras. 16 av de 17 frågorna bestod av 

fasta svarsalternativ, medan den 17:e frågan var en öppen fråga. Frågan löd: - Vad är 

kundlojalitet till varumärket för dig? Det rekommenderas att enbart använda sig av fasta frågor 

eller svarsalternativ, detta på grund av framförallt tidsbrist i form av en teknisk faktor. Olika 

stilar kan vara oläsliga samt att syftet inte lyfts fram i svaret då frågan kan tolkas på olika sätt. 

Detta medför ett internet eller sekundärt bortfall som man helst vill undvika. (Trost, 2007)  

Varför frågan då valdes att ha med, har med att göra att det åligger en viktig innebörd att se vad 

konsumenterna anser som lojalitet till varumärket. Svaret till frågan kan variera från konsument 

till konsument, men som författare samt företagare är detta en intressant aspekt att tillgodo se i 

en undersökning för både en uppfattning samt för fortsatt studie inom ämnet. Men det viktigaste i 

den öppna frågan var att låta den svarande att komplettera sina åsikter till de tidigare frågorna.  

Svarsalternativen till två av frågorna bestod av så kallade attitydfrågor som besvarades med 

jakande, nekande eller med ett neutralt svar. 3 av de 17 frågorna ombads respondenterna att 
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rangordna sitt val med ett intervall mellan 1-5, där 1 avser inte viktigt och 5 avser mycket viktigt. 

Rangordning enligt Trost (2007) är något man skall vara försiktig med då det finns typer av 

frågor som gör det omöjligt att besvara. Rangordningen valdes i denna studie för att få fram ett 

ungefärligt svar inom intervallet vart respondenten står i den frågan.  

De resterande frågorna bestod av stängda svarsalternativ, med givna alternativ att välja mellan. 

De förutbestämda alternativen användes för att konstatera från vilken butik de främst inhandlar 

ifrån och när senaste köpet gjordes både i en fysisk butik men även i en nätbutik. Möjlighet till 

att välja flera svarsalternativ fanns. Även en jämförelse gjordes för att se vart de svarande främst 

inhandlar sina produkter ifrån, om det är via en fysisk butik eller via en nätbutik. En intressant 

aspekt att undersöka från de svarande var att granska deras karaktäriserade köpbeteende och om 

webbaserade butiker hade en roll i deras köpbeslut. 

Risken med stängda frågor kan leda till att respondenterna kryssar i ett alternativ ” bara för att” 

då de förutbestämda alternativen inte passar respondentens svar till frågan. För att minska risken 

och få ut ett så ärligt svar som möjligt så har båda författarna engagerat sig tillsammans med 

respondenterna som stöd vid ifyllandet av enkäten. Med stöd menas i denna situation ifall 

respondenterna haft frågor, eller om någon eller några frågor vart oklara så har en mer 

beskrivande förklaring getts för att utesluta att frågorna inte besvarades korrekt eller ungefärligt. 

Detta genom att kontaktuppgifter fanns tillgängligt på enkäten så att de direkt kunde få svar.  

Syftet med enkäten var att göra den enkel och förståelig för respondenterna och på så sätt 

eftersträva hög reliabilitet. Ett ”vanligt” och konsekvent språk användes för att undvika 

missförstånd samt att frågorna skulle uppfattas likadant av samtliga. Enkäten var även kortfattad 

för att underlätta för respondenten att inte tröttna och för att inte samla in planlösa svar. (Trost, 

2007) 

2.4.1 Urval  
 
Den kvantitativa studien består av ett bekvämlighetsurval. Då en webbenkät var aktuell för 

studien är det självfallet att de svarande måste ha haft tillgång till en dator samt 

internetuppkoppling för att ta del och genomföra undersökningen. För att lösa eventuella 
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systematiska problem som kunde uppstå tillsattes en cookie i besökarens dator. Det gjorde det 

omöjligt för användaren att med samma IP-adress besvara enkäten mer än en gång. (Trost, 2007) 

Internet är en viktig kanal att nå en större befolkning. Facebook har valts som webbplats för att 

på ett effektivt sätt nå en större population.  

Internetstatistik.se har sammanställt statistik för år 2011 som redovisar att användare av 

Facebook som regelbundet använder sig av tjänsten är 46 % av den svenska befolkningen. 

(http://www.internetstatistik.se/artiklar/facebookanvandning-i-sverige/, 2012-04-20) 

 

   

Figur 1- (Internetstatistik.se avser användning av Facebook, 2012-04-20) 

Facebook har skapat en central plattform för användare och företag att marknadsföra sig på och 

ingår i de sociala medierna som fått stor genomslagkraft på internet. En elektronisk länk lades ut 

på två konton som länkar vidare till webbenkäten. Dessa konton tillhörde de båda författarna av 

arbetet.  
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Personer under 18 år har uteslutits från undersökningen, då de inte har rätt att ingå själva köp 

över nätet (9:1§ Föräldrabalken). Bortfall förekom i undersökningen som bortsetts. Detta beror 

på att några inte fullgjort hela enkäten med att inte besvara en eller flera frågor.  

2.5 Reliabilitet och validitet 
 
För att tillföra en hög validitet i empirimaterialet så har enkätundersökningens frågor utformats 

på ett lättbegripligt sätt. Ett bekvämlighetsurval var aktuellt redan från första början för att 

säkerställa validiteten samt reliabiliteten. Med ett säkerhetsurval så lämpar sig studien till de 

respondenter som är insatta i ämnet och är konsumenter av hemelektronik och kan besvara 

forskningsfrågan. Varje fråga är ämnat till att besvara syftet och hålla en röd tråd genom hela 

arbetet. Alla frågor är mer eller mindre relaterade till studieämnet. Det krävs flera relevanta 

frågor för att säkerställa giltigheten i alla frågor som ställs (Trost, 2007). För då kan man följa ett 

mönster som är beroende på hur de svarat i de första frågorna till de sista, men samtidigt förhålla 

sig inom de teoretiska dimensionerna och mäta det som är avsedd att mäta (Trost, 2007). En 

litteraturstudie gjordes i början av arbetet för att få ut det relevanta i teorierna. Därefter 

formulerades enkäten för att huvudsakligen basera frågorna från de befintliga teorierna och att 

teorierna till studien överensstämde med syftet.  

De primärdata som användes i metodsatserna kvalitativ och kvantitativ tillvägagångssätt tillför 

ökad reliabilitet i studiens tillförlitlighet. Inga mellanled eller sekundära källor användes i 

empirmaterialet och svaren godtogs som uppriktiga svar från varje individ som besvarade 

enkätundersökningen. En annan viktig aspekt i tillförlitligheten i uppsatsen var att vid 

intervjutillfället fanns båda observatörerna på plats.  

2.6 Objektivitet 
 
Näst in till allt som studeras i detta arbete är relaterbart till varje konsument. Som konsumenter 

och författare till forskningen kan man ha omedvetet förstärkt ens personliga förutfattade 

meningar om ämnet in på arbetet. Därför har det varit viktigt för båda parter att vara väldigt 

objektiva under arbetes gång. Genom en bra struktur som grund har arbetsprocessen lett till att se 

utanför ramarna men behålla och utgå i från de teoretiska referensramarna och det insamlade 

materialet.   
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All insamlat material framgår i empirin och möjliggör för läsarna att själva tolka den givna 

informationen utifrån perspektiv med hopp om högre objektivitet.  

2.7 Metodkritik 
 
Då marknaden är omfattande är det svårt att inkludera precis alla företag. Metodkritiken som 

riktas till detta arbete är att personliga intervjuer med ledningen hos de olika agerande företagen 

på marknaden kunde ha upprättas för att få ut värdefull information om vad dem anser om 

varumärkeslojalitet och de webbaserade butikernas betydelse till varumärket samt till 

kundlojaliteten. Detta kunde ha bidragit till att ge tolkningar ytterligare trovärdighet inom det 

studerande företagsperspektivet.  

Stora företag är även de företag som gör det näst in till omöjligt för att boka sig in på en intervju 

med någon från ledningen. I början var det tänkt att intervjua flera aktörer på marknaden men i 

tidigt skede upptäcktes den möjligheten som svår och väldigt tidskrävande, och därför valdes en 

intervju med ett företag som behandlar mycket av det valda studieämnet.  

Trots metodkritiken som riktas inom denna uppsats så anses de med de givna källorna som 

använts i undersökningen kunna besvara det syftet och en helhetsbild har fåtts utifrån ett 

kundperspektiv och företagsperspektiv.   
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3. Teoretisk referensram 
 
Detta kapitel följs av en redogörelse av de valda teorierna vi valt att använda till arbetet.  

 

 
Teorier är viktiga för att kunna applicera på olika undersökningar för att stödja påståenden och 

kunna använda de som verktyg. De teorier som använts har en innebörd och mening som kan 

relateras samt appliceras på det specifika fenomen som har studerats. Nedan följer de valda 

teoretiska referensramarna.  

3.1 Redogörelse för Michael Porters fem konkurrenskrafter 
 

 

Figur 2 (Källa: http://www.kraftprov.nu/affutvbok_v_1/3_2.asp?m_m=3&s_m=2, 2012-05-26) 

Figuren ovan illustrerar Michael Porters fem konkurrenskrafter som påverkar företagets 
konkurrenssituation. Denna modell använts flitigt vid konkurrensanalyser och i användandet av 
omvärldsanalyser. Modellen använts dagligen vid affärsstrategier som ett verktyg för att 
utvärdera företagets konkurrensposition på marknaden och analysera konkurrenterna i hela 
branschen. Teorin bygger inte enbart på de företag som finns etablerade på marknaden som utgör 
konkurrensen utan påverkas även av andra faktorer. Porter anser att man bör ha en utvidgad syn 
över konkurrenssituationen då de påverkande faktorerna kan utgöras av internerna krafter som 
kunder, leverantörer, substitut och potentiella etablerare som påverkar företaget. (Kotler, 2009) 



17 | P a g e  
 

De fem grundläggande krafterna, the five forces som ingår i modellen är etableringshot, substitut 

hot, köparnas förhandlingsstyrka, leverantörernas förhandlingsstyrka samt den interna rivaliteten 

som även ses som bransch konkurrenter. Porter förklarar att krafterna kan avgöra industrins 

långsiktiga lönsamhet men även att attraktionskraften att etablera sig marknaden som en ny aktör 

baseras på krafterna efter en kritisk analys av branschen. (Kotler, 2009) 

3.1.1 De fem grundläggande krafterna 
 

3.1.2 Potentiella etablerare - Etableringshot  
 
Etableringshot avser de hot som tillkommer i och med att nya potentiella aktörer försöker slå sig 

in på marknaden. De befintliga aktörerna på marknaden skapar hinder för nyetableringar som gör 

det svårt att etablera sig på en konkurrerad marknad. Inom olika branscher finner man olika 

hinder, stora som små. I restaurang och fastighetsmarknaden är det relativt enkelt att etablera sig 

på än exempelvis hemelektronikbranschen. Porter beskriver att det krävs viktiga resurser för att 

ta sig över de barriärer som tillkommer vid nyetableringar. Han tar upp att det krävs 

stordriftsfördelar, ekonomiska förutsättningar, investeringsbehov samt tillgång till viktiga 

distributionskanaler. (Kotler, 2009) 

 

Hoten kan komma från de befintliga företagen i branschen som konkurrerar med varandra genom 

att de skapar en fördelaktig position gentemot de andra aktörerna. Utvecklingsplaner och 

etableringsstrategier skapar nya hot. Konkurrens medför b.la stordriftsfördelar och gör det 

möjligt för aktörerna att använda sig av taktiska åtgärder som ökad sortiment, prisutspel, 

kundservice, produktlansering och strategiska reklamkampanjer inom olika 

marknadsföringskanaler. Allt detta för att hålla borta potentiella etablerare från marknaden samt 

vinna konkurrensfördelar från de agerande aktörerna. (Kotler, 2009) 

 

3.1.3 Hot från substitut  

 

Substitut i en ekonomisk mening avser produkter eller tjänster som har samma funktion och kan 

tillfredsställa behov jämlikt med en liknande produkt eller tjänst. Substitut har även 
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benämningen komplementprodukt eller tjänst. I alla branscher förekommer det substitut 

produkter som är konkurrerande med andra produkter och tjänster, vilket skapar hot.  

En fråga man måste ställa sig är, hur lätt produkter eller tjänster kan ersättas mot substitut 

produkter och tjänster ? 

Inom branschen kan komplementprodukter minska lönsamheten för aktörerna eftersom de 

reglerar de pris som är möjligt att ta ut för produkten. Vid ett lägre pris kan 

komplementprodukterna anses mer attraktiva och mindre vinster görs då inom branschen. 

Utgångspunkten för teorin är att hoten beror på om kundernas vilja att köpa 

komplementprodukten är stark samt att man bör analysera kostnaden till att ersätta till substitut 

produkter. (Kotler, 2009) 

3.1.4 Kundernas förhandlingsstyrka  

 

Att tillfredsställa köparna och deras behov ses som ett primärt mål. Kunderna är uppfinnarna 

bakom uppkomsten av efterfrågan i branschen och därför kan de använda sig av 

förhandlingsstyrkor mot säljarna. För att konkurrera ut aktörerna mot varandra, kan kunderna 

använda prissänkning och kvalité som en strategi. Inom kundernas förhandlingsstyrka bör man 

se över viktiga faktorer som kundernas lojalitet mot varumärket, priskänslighet, vilka volymer 

som kunden behöver, vilken information kunderna har, tillgång till substitut, köparnas hot att 

integrera bakåt i branschen eventuellt hur bra är produkterna differentierade. (Kotler, 2009) 

Kundernas förhandlingsstyrka är dock starkare när de förekommer få starka köpare och fler 

aktörer på marknaden, produkterna är standardiserade, hur viktig produkten är för kunden samt 

att de små vinsterna är väsentliga för konsumenten. (Kotler, 2009) 

3.1.5 Leverantörernas förhandlingsstyrka  

 

Till skillnad från köparnas förhandlingsstyrka kan leverantörerna tvinga upp priserna på de 

produkter de levererar till återförsäljarna samt minska på kvalitén på produkterna eller tjänsterna. 

De kan även påverka de kostnaderna för andra insatsvaror de levererar genom den styrka de 

innehar. (Kotler, 2009) 
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Andra faktorer som relaterade till teorin som aktörerna måste överse är de kostnader som kan 

tillkomma vid byte av leverantörer. Förkommer det monopol på marknaden? Hur mycket köps in 

från leverantörerna? Hur ser positionen för säljarna ut? Hur många leverantörer finns det i 

branschen?  

Leverantörerna kan förvänta sig en hög förhandlingsstyrka när det finns många köpare och ett 

fåtal leverantörer, när den primära målgruppen är återförsäljare och inte konsumenter, när 

leverantörerna hotar att integrera framåt i branschen och inte bakåt som kundernas 

förhandlingsstyrka samt att det förkommer värdeskapande produkter som är odifferentierade. 

(Kotler, 2009) 

3.1.6 Bransch konkurrenter - Intern rivalitet  

 

Bransch konkurrenter, även kallat intern rivalitet är den femte krafter i porters teori om 

konkurrenskrafter. Inom denna aspekt förekommer främst en helhetsbild över 

konkurrenssituationen mellan aktörerna och vilka faktorer man bör utgå i från i analysen.(Kotler, 

2009) 

Inom alla marknaden förkommer någon sorts av konkurrens. Konkurrensen i branschen påverkas 

bl.a. av antalet aktörer på marknaden. Hög - och lågkonjunktur kan ha en bidragande faktor till 

konkurrens. För att analysera branschen bör även se hur marknadsandelarna är spridda mellan de 

olika verkande aktörerna. Porter (http://tutor2u.net/business/strategy/porter_five_forces.htm, 

2012-03-30) använder sig av sex kategorier i kraften bransch konkurrenter som han beskriver är 

uppkomsten till konkurrens.  

• The structure of industry costs: Kategorin avser att industrier med höga fasta kostnader 

tenderar att se till att konkurrenterna drar ner på priserna genom att fylla oanvänd kapacitet. 

• Degree of differentiation: Aktörer som differentierar sina produkter har mindre rivalitet på 

marknaden, än de som inte kan eller väljer att inte differentiera produkterna.  
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• Strategic objectives: Rivaliteten ökar genom olika strategiska val aktörerna gör. Detta kan 

exemplifieras med att en aktör använder sig av en aggressiv marknadsföringsstrategi för att 

vinna konkurrensfördelar.    

• Switching costs: Switching cost avser att rivaliteten minskar när konsumenten har höga 

omställningskostnader. 

• Structure of competition: Inom denna kategori kan man utesluta att rivaliteten mellan 

aktörerna är minde när det finns en dominerande aktör på marknaden, än om det vore flera små 

aktörer som konkurrerade mot varandra.  

• Exit barriers: Inom vissa branscher är det svårt att lämna marknaden på grund av hinder. Detta 

tenderar till att rivaliteten ökar.  

3.2 Beteende segmentering 
 

Kotler (2009) tar upp i sin bok Marketing management att det finns olika variabler som är början 

för ett marknadssegment. Dessa variable är: Occasion, benefits, user status, usage rate, loyalty 

status, buyer-readiness stage and attitude. 

 

Occassions: Porter menar att occasion, under en livstid kommer konsumenter ha varierande 

konsumtionsbeteende beroende på vilken bransch de handlar ifrån, enligt Porter (2009) Det kan 

även vara vilken månad, man handlar under t.ex. (kläder m.m.), eller vilket år man handlar 

varorna exempelvis (bilar m.m.). För dessa inköp triggas ofta när en köpare, t.ex. anser att hans 

bil är för rostig och han känner att han bör byta den. Man kan ta t.ex. hemelektronikmarknaden 

som är beroende av säsonger; när nya varor släpps, högtider som jul och bröllop eller när 

kundernas varor slutat fungera. (Kotler, 2009) 

 

Benifits: Inom branscher kan man som företag klassificera sig med t.ex. pris, service eller stort 

sortiment. Som kund går man oftast till det företaget som ger bäst fördelar för en själv. För i 

hemelektronik branschen så kommer kunder välja den butik som de anser kommer att ge dem 

vad de söker. Nedan finns exempel på vad kunden kan tänkas välja: (Kotler, 2009) 
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• Elgiganten: Har en webbhandel och fysiska butiker med låga priser. 

• Expert: Har trovärdig personal och små butiker 

• Media Markt: Har stort sortiment och låga priser. 

• SIBA: Har medlemskort som ger rabatter. 

 

User status: Som företag är det viktigt att kunna segmentera sin marknad, för att erhålla en bild 

av vilka kunder som inte längre köper företagets varor. Man får då även reda på vilka som är före 

detta användare av varan och kan då fråga dessa konsumenter varför de lämnat varumärket. Sen 

finns det kunder som kan tänka sig handla företagets varor. Dessa kunder är viktiga då man 

ganska enkelt kan få till försäljning. Andra kunder som testar varan för första gången är även 

viktiga för företaget, eftersom de ger möjlighet till återkommande försäljning. (Kotler, 2009) 

 

Usage rate: I en marknad så finns det flera olika typer av konsumenter. Företag måste veta vem 

konsumenterna är för att kunna välja ut vilka kunder man ska koncentrera sig mot och detta 

bidrar till ökad lojalitet hos dessa kunder. Lättanvändare av produkter är konsumenter som inte 

handlar så ofta från företaget. Det finns även medium användare som handlar normalt. Sen har vi 

de tunga användarna som står för den största procentuella andelen varuinköp. Är man inte alltid 

billigast är det svårt att hålla en tung användare i företaget då de letar efter låga priser. (Kotler, 

2009) 

 

Buyer-Readiness stage: Som företagare måste man veta när man ska t.ex. lansera produkterna, då 

marknaden innehåller flera olika stadier i köpprocessen hos människor. För att köpa produkten så 

måste man få kunden förbi vissa stadier, de som inte alls känner till produkten ligger längst bort 

och det är svårare att få dem att handla. Sen finns det några som känner till produkten men 

handlar inte, dessa måste man ge mer information, och då kommer de kanske att bli intresserade 

av produkten. Slutligen finns det några kunder som längtar efter produkten men inte har de 

ekonomiska resurser. Några kommer att köpa produkten och det är hit man ska ta kunden. 

(Kotler, 2009) 
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Loyalty status: Man kan dela in konsumenter i olika fack menar (Kotler, 2009); 

 

• Hard-coreloyals – Detta är de konsumenter som och inte byter varumärke.  

• Split loyals – Är konsumenter som har flera företag de är lojala till. 

• Shiftingloyals – Dessa konsumenter skiftar runt mellan olika märken.  

• Switcher – Dessa är konsumenter som aldrig kommer att vissa någon lojalitet till ett varumärke.  

Som företag är det ett viktigt val att börja analysera sina kunder för att erhålla kunskap om deras 

köpbeteende och varumärkeslojalitet för att kunna stärka lojaliteten. Genom att studera Hard-

core loyals, så får man fram produktens styrkor genom att fråga kunderna varför de alltid köper 

just vår produkt. På så sätt kan man stärka produkten och öka dess lojalitetskraft. Man får även 

kunskap vid en analys av Split loyals. Här kan man se vilka faktorer och svagheter som finns för 

specifika produkter, genom att ställa frågan. Varför byter ni varumärke hela tiden? (Kotler,2009) 

 

3.3 Märkesvärdeökning  
 

3.3.1 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom är väsentligt för företag och kan vara nyckeln till ett framgångsrikt 

företagande och kan skapa stora konkurrensfördelar för företaget gentemot sina konkurrenter, 

menar (Aaker, 2011). Nedan tar Aaker upp olika fördelar med varumärkeskännedom:  

1. Aaker (2011) menar att konsumenten ibland kan känna en familjär känsla till ett 

varumärke. Denna känsla är viktig för företag att skapa gentemot konsumenten.  

2. Ta t.ex. produkter som mjölk och läsk, där kunden ofta väljer det varumärke som de har 

mest kännedom om. Vid val av olika läskedryck blir det ofta att konsumenten väljer Cola 

eller Pepsi som idag är marknadsledare inom sin bransch.  
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3. Aaker (2011) menar att namnkännedom kan få kunder att känna sig delaktig till sitt 

varumärke, denna delaktighet skapar en större hängivenhet från kundens sida. Dessa 

faktorer är viktiga för alla företag även de marknadsledande och genom detta kan man få 

konsumenter att fortsätta köpa produkter eller tjänster från dem. Det finns ofta en 

anledning till varför ett varumärke blir igenkänt. Ett exempel är Apple som blev 

framgångsrika på att skapa värdebaserade produkter, detta har inneburit att Apple inte 

behövt marknadsföra sina produkter i så hög grad som skulle behövas, för andra företag 

med lägre varumärkeskännedom. 

 

4. Aaker (2011) menar att man kan se hur kunder påverkas under sitt köp. Man kan 

påverka kunden genom att använda en säljare eller andra metoder. Det viktigaste 

steget här är att få kunden att välja det märke han kommer att föredra. Detta görs 

exempelvis genom att låta kunden testa produkten eller tjänsten.  

Har man som företag dominans på marknaden, så medför det fördelen att kunden ofta 

tänker på sitt varumärke när en produkt eller tjänst nämns. Märkeskännedom är en viktig 

tillgång för företag, p.g.a. att varumärket kommer att ha samma värde en längre tid. Att 

utmana ett varumärke som har dominans på marknaden är väldigt svårt och man måste 

ofta lägga ner stora summor i marknadsföring för att bli ett lönsamt företag.  

 

3.3.2 Märkeslojalitet 

För företag är det viktigt att bibehålla sina kunder. Man måste hela tiden vara uppdaterade och 

bevaka sin marknadsandel. För att konkurrenterna aldrig är sena med att efterlikna ens produkter 

och de kanske till och med skapar en bättre produkt. Även om företaget skapade en bättre 

produkt, så finns det ännu ett hinder som kan stoppa företagets framgång. Hindret består i att 

man måste vinna över kunden till sin sida, för att kunden ska kunna byta eller bryta sin köpvana. 

(Aaker, 2011). 

Varumärkeslojalitet är väldigt positivt menar Aaker (2011), då kostnaden för att behålla de 

befintliga kunderna är lägre än att försöka vinna över nya kunder. Man skappar även ett starkare 

band mellan företag och leverantörer. För vet leverantörerna att bolaget har en lojal kundbas så 

kan man få bättre priser på stora volymerna vid inköp. Kunder anser det är viktigt att välja ett 
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varumärke som redan har existerande lojala kunder för att på så sätt minska riskerna (t.ex bli 

lurad etc.), då det annars medfört större risker att välja ett varumärke med icke trogna kunder. De 

trogna kunderna förmedlar en bild som skapar ett inflyttande för nya kunder till ett varumärke 

menar Aaker (2011). 

Att ha lojala kunder ger konkurrensfördelar;  

1. Med hjälp av trogna kunder kan man dra ner på marknadsföringskostnaderna pga. att 

trogna kunder kan använda sig utav ”word of mouth” och detta genererar en låg kostnad 

för företaget avseende marknadsföringskostnaden. Detta medför att de nya kunderna får 

kännedom om varumärket och eftersom människor är bekväma av sig så stannar de oftast 

kvar hos det nya varumärket, vid byte. Ett annat mål som företaget ska eftersträva är att 

få kunden nöjd varje gång de handlar, och på så sätt kan man få dem att stanna kvar vid 

sitt varumärke. (Aaker 2011). 

2. Företag får stakare ställning varje gång de får en ny lojal kund. För att med hjälp av de 

lojala kunderna kan man få en så kallad lojalitetsbarriär mot sina konkurrenter, som gör 

det svårare för konkurrenterna att beträdda eller få lönsamhet på marknaden. Om man vill 

gå in på en sådan marknad måste man vara beredd att investera stora summor för vinst 

potentialen är väldigt låga för nya inträden (Aaker, 2011).   

 

3.  Det är viktigt för företag att få kunden att känna sig delaktig och skapa ett starkt 

förtroende, så att konsumenter känner trygghet av att veta att andra konsumenter köper 

produkter eller tjänster ifrån företaget.  

 

4. Som företag så ska man stärka sin märkeslojalitet till kunderna. För att detta skapar en 

längre tidmöjlighet för företaget att planera strategier för att kunna möta konkurrenternas 

förflyttningar och ger försprånget man behöver för en motstrategi.. Skulle det vara så att 

konkurrenten utvecklar sin produkt så att de får bättre egenskaper och lättare att tillämpa, 

så kommer oftast de lojala kunderna ge företaget tid att komma i fatt med sin egen 

utveckling av sina produkter. Företag ska även belöna sina lojala kunder. (Aaker, 2011). 
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3.3.3 Märkesassociation 

 

En varumärkesassociation är när konsumenter länkar en association till själva varumärket. Om 

man tar till exempel Volvo där länkar kunder till antingen att det är en bilkedja, säkra bilar, 

hållbara eller svenskt. Associationer får Volvo att se mer intressant i konsumenterna ögon, de 

blir även mer ihågkommande och mer tilldragande för konsumenterna. Det som ofta kommer 

upp som mest relevant inom association för företag idag är att man behöver som företag ha bra 

produktattribut och bra konsumentfördelar, detta för att ge kunden en anledning att köpa ens 

produkt. Om kunden inte skulle ha en orsak till det så skulle han inte köpa den och detta skulle 

bevisa att man har låg varumärkeslojalitet. 

 

Några företag som har starka associationer är Kelloggs knapriga flingor, Mercedes står för stil, 

Burger King grillat och snabbt, och NK står för värdebaserade produkter. Detta är det bästa sättet 

för företag att förmedla sitt varumärke och ett sätt för kunden att kunna värdera företagets 

produkter. Detta kan göras genom att t.ex. man möter andra konkurrenter i ett så kallat skrikkrig, 

där man försöker som företag att övertala konsumenterna att den mest värdefulla och attraktiva 

produkten är från företags egna produktutbud.(Aaker, 2011). 

 

 

Bibehålla relevansen  

Att bibehålla relevansen är viktigt för företag. Förlorar man den så spelar det ingen större roll hur 

mycket man ens försöker att differentiera sina produkter eller varumärken. Hur en firma ska 

kunna bibehålla sin relevans för konsumenterna under en längre period kan göras enligt följande: 

 

Trend Negelectors är de företag som har problem med trender och de missar eller missförstår 

ofta de viktigaste trenderna inom sin bransch. Detta kan bero på att de är för fokuserade att följa 

de modeller de tidigare har gjort och inte uppdaterar sig. Sådana företag utmärks ofta i kunders 

och företagets ögon, på så sätt att de inte räcker till i sin strategiska analysförmåga, att de är 

oorganiserade, eller har en svag varumärkesstrategi. Dessa företag märker ofta försent att deras 

företag eller produkterna inte längre är relevanta. Sen har vi de företag som är trend drivers. 

Dessa företag är oftast trendsättarna i sin bransch. De är innovativa och skapar en starkare 
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bransch med nya möjligheter. Det finns även företag som är trend followers, dessa är firmor som 

ligger i hasorna efter de innovativa företagen och försöker så snabbt som möjligt plocka upp de 

trender de anser passa bäst till deras företag. De utvecklar trenderna och ser sen till att man får en 

mer aktuell produkt än trend drivarnas. Apple är en trend driver. De kom med innovationen Ipod, 

Iphone och Ipad som utvecklade en trend. Trend responder är de företag som urskiljer och 

bedöma trender, de skapar varan så att de kan hålla sin framgång. Att vara en framgångsrik trend 

responder är inte lätt, för att det kan vara svårt att identifiera och bedöma trender och separera 

dem från de dåliga. För t.ex. snabbmats kedjorna är det svårt att gå från onyttigt till nyttigt. 

(Aaker, 2011).    

 

Emotionella fördelar 

Att som företag ha emotionell fördel är väldigt bra. Om kunden känner något emotionellt under 

sina inköp eller när de använder varan, så är detta en av de bästa förmågorna ett företag kan ha. 

Det är på det emotionella som spelföretag lever. Blizzard är ett exemplariskt exempel, som måste 

hela tiden få sina kunder att stanna genom att skapa nya ”världar” som ger de spelande nya 

upplevelser, så de stannar kvar. Det starkaste varumärket skapar oftast emotionella fördelar; t.ex. 

så känner köparen sig trygg i en Volvo, exalterad i en BMW, stimulerad av att titta på Viasat 

osv. Emotionell fördel handlar om ”Jag känner” känslan. (Aaker, 2011) 

 

Being Global 

Att vara framgångs rik globalt gör det lättare för företag att konkurrera världen över. Som 

exempel kan man ta Chrysler för vet man att den är populär i USA blir det lättare att etablera den 

i Europa. (Aaker 2011).    

3.4 Word of mouth 
Word of mouth definieras som en social kommunikation mellan två eller fler parter. Författaren 

Philip Keller (2008) förklarar relevansen i att använda fenomenet word of mouth och vilken 

betydelse den har för företag som bör utnyttja den på ett strategiskt sätt. Word of mouth anses 

vara ett av de många mätinstrument för varumärkeslojalitet. Förutom ett mätinstrument har word 

of mouth en påverkande effekt på företagets tillväxt samt lönsamhet. Keller (2008) talar även om 

att fenomenet har digitaliserats i och med Internets globala anslutning och fått benämningen 
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eWOM (electronic word of mouth) eWOM kan exemplifieras med dagens teknik där många 

företag valt att integrera facebook till sina hemsidor. Genom Facebook kan man enkelt diskutera 

företaget eller de utbud som erbjuds. Man kan även ta del av ny information och erbjudanden. 

Meningen är att kunna skapa en dialog med kunder och inte enbart bygga sitt varumärke genom 

en envägskommunikation.  

 

 

    
 

 

 

 

 
Figur 3 Illustrerar Word of mouth. (Källa: http://www.cirqlemedia.com, 2012-05-26)  

 

Keller poängterar att man bör ha i åtanke att word of mouth har både en positiv och negativ 

effekt, detta beror på förhållandet man har till varumärket (Keller, 2008). 

 

3.5 Konsumentens beslutsprocess 
 

Människor handlar varje dag någon slags vara eller tjänst, när de gör det så går de in i något som 

kallas för en beslutsprocess. Olsen (2003) ( http://www.guuui.com/issues/02_03.php,2012-05-
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25) tar upp i beslutsprocessen att för en kund så finns det flera olika steg som man måste ta sig 

igenom. Det första steget är att man ska komma till klarhet att nu är jag i behov av en ny produkt. 

Även fast man har en bild eller tanke om vilken produkt som kan vara de bäst tänkbar för en 

själv eller är medveten om vilka komponenter som man kan tänkas vilja ha i sin produkt. Så 

kommer man ändå vilja söka information om själva produkterna. För att det kanske finns en 

annan produkt man inte visste om, som passar in bättre. För att hitta produkten man letar efter 

går man in på internet och söker efter sin produkt på söksidor. Man kan även gå in till 

återförsäljarna till produkterna, sen kan man titta på de som tillverkar produkterna, om de har 

några nyheter. Nästa steg är att man ska jämföra de alternativen som man funnit under sökningen 

och då väljer man ofta de produkterna som bäst passar in på sina förväntningar. 

När man tar hem varan och testar den kommer man få svar på om den håller vad den utlovade. 

Antingen höll den vad den lovade eller så gjorde den det inte. Om den inte höll vad den lovade så 

kommer man kanske inte handla från det varumärket längre.  

  

 
Figur 4- Beslutsprocessen. Källa: (http://www.guuui.com/issues/02_03.php, 2012-05-26 

 

 

Beslut kan fattas på olika sätt. Ett sätt som ofta förekommer i mathandeln är det impulsiva köpet. 

Impulsköpet sker utan att man utvärderar köpet. (Olsen, 2003) 

3.5.1 Kunden i sikte 

 

Idag är personer medvetna om vad Internet har att erbjuda. En sak Internet erbjuder är att det är 

ett smidigt sätt att söka information på. Olsen (2003) beskriver i exemplet (Paw Internet 
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&America Life Project, 2012-05-25) som avser en undersökning som visar att just Internet är det 

första alternativet för folk när de ska hitta viktig information.  

 

Många befintliga kunder finns på nätet och som företag är det alltid viktigt att locka dessa kunder 

till deras webbhandel. Man måste få kunderna att fastna, så att de handlar sina varor hos sitt 

företag. Men Olsen (2003) menar att de flesta webbhandlarna är dåligt utformade. De får ofta 

avhopp från kunder som istället går till en fysisk butik och handlar. I konsultföretaget UIE studie 

såg man att av 100 kunder var det endast 34 som gjorde ett köp.  

 

 
Figur 5- Resultat från UIE studien. Källa: (http://www.guuui.com/issues/02_03.php, 2012-05-26) 

 

 

 

 

Det fanns olika faktorer som ledde till att kunderna inte genomförde sitt köp.  Bland dessa var 

att kunderna inte hittade det de sökte, vissa gav upp på grund av produktlistorna inte gav 

tillräckligt med information, att man inte ville registrera sig, att man lämnade tillbaka 

produkten pga. missnöjdhet, fick inte produkten alls eller fick fel produkt. Olsen (2003) 

 

3.5.2 Att känna kundernas besluts process 

 

Som företag måste man designa och utformar sin webbhandel på rätt sätt . För det är viktigt att 

webbsidan är användarvänlig, så att alla klarar av att hantera och handla ifrån den. Några saker 
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man bör göra är att förhindra att det uppstår problem för konsumenten när de försöker hitta 

produkten de söker, att ha enkla kassor som inte är för komplicerade och att 

produktinformationen får inte vara otillräcklig.  

Det är svårt att veta vad kunden vill ha för information när de handlar på nätet. För att kunna 

vara till hjälp för kunderna på webbhandeln måste man samla information från kunden och se 

vilka behov och problem de möter när de gör ett köpbeslut. 

Detta kan göras på flera sätt, ett sätt är att fråga säljare som är kontakt med kunder dagligen och 

vet vad kunder frågar om, man kan även använda användarprofiler eller så kan man intervjua 

kunderna och analysera deras inköpsbeteende. Olsen (2003). 

 

3.5.3 Informationssökning 

 

Olsen (2003) menar att kunder ska lätt kunna informationssöka på webbhandelsidan, så att man 

kan hitta produkten som söks. Man ska även ha en e-handels produktlista för att simplefiera för 

kunden.  

 

3.5.4 Utvärdering av alternativ 

Olsen (2003) menar att ett problem som kunder ofta ogillar med webbhandel, är att man inte kan 

fråga någon om produkter eller tjänsterna som man letar efter. Därför hoppar många kunder av i 

detta stadium och handlar i en fysisk butik istället. Detta kan undvikas genom att alltid ha svar 

till kunden på webbhandelsidan. Därför bör man utforma webbhandeln till att vara som en 

skicklig säljare. 

 

 

 



31 | P a g e  
 

3.5.5 Köpbeslut 

 

När kunden har kommit så här långt ska man underlätta för kunden så mycket som möjligt. För 

kunden är oftast ute efter att det ska vara så smidigt som möjligt och hoppar oftast av om det blir 

för komplicerat att göra sin beställning. Olsen (2003). 

3.5.6 Köputvärdering 

 

Detta är en viktig del i beslutsprocessen. Här får man veta om kunden blev missnöjd eller nöjd 

med sitt köp. Det kan man få fram genom en undersökning av kunden, vad de ansåg om varan, 

och fråga om vad som kunde förbättras med den. En sak som ger stor missnöjdhet och bör 

undvikas är att misslyckas med att få ut produkten till kunden eller att man av misstag skickar fel 

produkt till kunden. I UIE rapporten fanns många kunder som inte skulle återvände till butiken 

för man har svikit deras förväntningar och detta har minskat förtroendet för företaget. Därför är 

det viktigt att ha rätt information så att kunden kan ha förtroende för varumärket. Olsen (2003). 

 

3.6 Lojalitetsfaser 

Oliver (1997) skriver i en vetenskaplig artikel (http://www.jstor.org/stable/1252099?seq=3, 

2012-05-25), om fyra stycken lojalitetsfaser; kognitiv lojalitet, affektiv lojalitet, konativ lojalitet 

och den sista action lojalitet. Han argumenterar om kunder är lojala. Där menar han att man kan 

definiera en lojalkund om de uppfyller någon av lojalitetsfaserna.  

3.6.1 Kognitiv lojalitet 

I denna fas skriver Oliver (1997) att kundens intresse för ett varumärke är väldigt högt och anser 

att varumärket är mer attraktivt än andra varumärken. Att kunden har fått den känslan av 

varumärket kan dels bero på tidigare erfarenheter av användandet av produkten. Men denna 

lojalitet har inte satt sig lika djupt i folks medvetande. Lojaliteten är endast riktat mot 

informationen kunden har fått om varumärket. En rutinbaserad lojalitet.  
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3.6.2 Affektiv lojalitet   

I fas två inom lojalitetsutvecklingen så skriver Oliver (1997) att kundens nöjdhet av ett 

varumärke har börjat öka. Konsumenten börjar få mer vetskap om varumärket. Men man måste 

ändå vara på sin vakt. För att kundens lojalitet har ännu inte blivit tillräckligt djupt, och kunden 

kan snabbt ändra uppfattning om varumärket och byta varumärke.  

3.6.3 Konativ lojalitet 

 

I denna fas som är kognitiv lojaliteten tar Oliver (1997) upp att konsumenterna även här har en 

positiv känsla gentemot varumärket men en starkare sådan än den affektiva lojaliteten. Så här är 

konsumenten nöjd med varan och kommer troligtvis att göra återkommande köp av varumärket. 

Dock finns det ändå liten risk att kunden kan ändra sitt köpbeteende och börja handla ett annat 

varumärke i denna fas. 

3.6.4 Action lojalitet 

 

I den sista lojalitetsfasen ska man eftersträva action lojaliteten. Oliver (1997) beskriver 

konsumenterna i denna fas går in i ett stadium, där syftet är att köpa till en eller flera produkter 

samt att man gör återkommande besök hos företaget 
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4. Empiri 
 
I kapitlet sammanställs empirin utifrån de undersökningar som  

4.1 Salesoogle 
 
Salesoogle är ett företag som etablerade sig på marknaden 2010. Företaget bedrivs av Niklas 

Rasmusson som är grundaren och VD till företaget. Innan etableringen av Salesoogle har han 

arbetet som konsult inom ledarskap och försäljningsutveckling i över 12 år. Företaget 

kännetecknas som nytänkande och hjälper företag att alltid ha försäljning och utveckling i fokus. 

Salesoogles affärside är ”Att utveckla kundens långsiktiga lönsamhet med utgångspunkt i 

kundens affär, företagets strukturkapital och dess medarbetare”(Salesoogle.se 2012-04-30). Som 

kunder har de bland annat arbetat med Bauhaus, Jula, Teknik Magasinet, M3 Bygg och 

Broadband by ownit. Salesoogle har hjälpt Bauhaus med att etablera deras e-handel för att de ska 

kunna nå lönsamhet med olika försäljningsstrategier. (Salesoogle.se 2012-04-30) 

Sammanställning av intervjun med Niklas Rasmusson, Salesoogle 

Tabellen avser de uppdelningar som gjorts och vilka frågor som besvarats av intervjuobjektet 

under varje rubrik.  

1. Företaget syn på webbutiker  2. Företagets syn på kundlojalitet  3. Etableringshot & Hot från 
substitut  

Lönsamhet med webbutik. Strategier för ökad lojalitet. Hot med webbutiker. 

Webbutikers innehåll.  Hot från substitut. 

4. Webbutikers inverkan på 
varumärket  

5. Kundlojalitet med webbutik  6. Association till ett varumärke  

Egenskaper med webbutiker. Word of mouth. Hur man associerar till ett 
varumärke. 
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7. Varumärke  8. Synen på Media Markt & 
Euronics  

7. Fysiska butiker över nätbutiker  

Egenskaper som skapar ett 
starkt varumärke. 

Vad Salesoogle anser om 
aktörerna. 

Fördelar som finns med 
fysiska butiker.  

De svårigheter som finns att 
förmedla ett varumärke. 

Orsaken till att de inte innehar 
webbutiker.  

 

Tabell 6 – Sammanställning av empirin för varje kategori.  

 

4.1.1 Företagets syn på webbaserade butiker  
 
Som konsult inom försäljningsutvecklingen i 12 år har Niklas Rasmusson syn på webbaserade 

butiker blivit en allt mer självklarhet att underhålla, för att utvinna lönsamhet beroende på 

företag samt tjänster som erbjuds. Företaget uppfattar att lönsamhet är den grundläggande 

faktorn man kan utvinna med e-handel. Med lönsamhet avser framförallt personalkostnader och 

onödiga transaktionskostnader som man slipper. En annan viktig faktor som kan användas i en 

bransch där det ständigt pågår priskrig är att hålla nere priserna på webbutiken då många andra 

kostnader minskar för företaget jämfört med att uppehålla en fysisk butik. Man kan leverera 

direkt från tillverkningen utan mellanled. Lokalhyran försvinner och distributionen kan ske 

direkt från det allmänna lagret butiken använder sig av, så med en bra logistik i företaget så 

genererar det lönsamhet till webbutiken.  

Vid upprättandet av en webbutik är det som mål att ha en klar bild på hur hemsidan skall se ut. 

Den skall vara navigerbar och lättanvänd. Man skall utgå ifrån att nybörjare inom e-handel skall 

förstå hur den är uppbyggd för att känna en trygghet till att återvända till sidan. Betalsystemet 

ska vara enkelt med flera alternativ. Bilder utgör det första intrycket av en produkt på en 

hemsida, men även att man snabbt kan se om det är varan man letar efter. Substitutvaror bör vara 

ett alternativ till båda dyrare och billigare produkter. Som webbaktör är merförsäljning även 

kallat anknytningsvaror i den bemärkelsen som avser att man kan välja till fler varor eller 

tillbehör för en specifik produkt. För att skapa en trygg e-handel för kunderna är det viktigt att 

man som företag avspeglar sitt varumärke, för att kunderna skall kunna relatera företaget till en 

fysisk butik med samma namn och innehåll. Man bör överväga sin returpolicys, informationen 
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som finns tillgänglig, produktinformationen, sortimentet som erbjuds samt att man finnas 

tillgängliga för kundservice inom webbutiken för att uppnå förtroende för varumärket.  

 

4.1.2 Företaget syn på kundlojalitet  
 

Kundlojalitet bidrar till att ett varumärke förstärks och använts inom många branscher som en 

konkurrensfördel. Bemötandet av kunden, som att säga hej är en viktig faktor och skapar ett 

första intryck om service hos kunden. Det visar att man ser kunden och ger möjligheten till att 

man kan fråga om det finns något man kan hjälpa kunden med. Av detta får kunden en positiv 

känsla av butiken och varumärket. Man blir nöjd med sitt köp och efterföljden blir oftast att han 

blir lojal till varumärket. På webbutiker finns ingen möjlighet att använda sig av frasen ”hej” 

utan här är det viktigt att man redan på första sidan kan skapa ett säljande välkomnande och få 

kunden att stanna inne på nätsidan och slutföra med ett köp.  

 

Man bör även anstränga sig att behålla sina befintliga kunder, än satsa på kunder som kanske inte 

kommer att börja handla varor från varumärket. Att få sina befintliga kunder mer lojala, gör så 

att kunderna talar positivt om varumärket och skapar word of mouth och själva säljer in 

varumärket till sina nära och kära. Med en hemsida som nätbutik kan de effektivast se och läsa 

om de produkter som företaget erbjuder och uppleva liknande service som de som fick de att 

besöka butiken eller webbutiken.  

 

Ett annat sätt att se kundlojalitet är att efter kunden har lämnat kassan så kan man ha en lapp där 

kunden kan fylla i en utvärdering i vad de tyckte var bra eller dåligt med besöket. Om kunden ser 

att förändringar har gjorts så ser kunden att hans åsikter räknas.  

Kundlojalitet inkluderar närhetsprincipen som avser att företag skall eftersträva att sin 

verksamhet skall byggas på närhet till sina kunder. Närhet kan ha olika betydelser och i detta 

sammanhang menar Niklas att man säkrast uppnår kundlojalitet med bonuskort eller kundkort 

som får kunder att återkomma till företaget och välja just det företaget framför ett annat 

varumärke. Kunden känner en trygghet till varumärket och att kundkortet eller bonuskortet 

uppfyller en ”speciell” känsla till närhet för varumärket.  
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Närhet kan i annan bemärkelse avse att butiker finns tillgängliga där kunder finns, exempelvis i 

köpcentrum, handelsplatser etc. Dock är inte passande öppettider för varje kund något som 

eftersträvas. På hemelektronikmarknaden är ofta butikerna anpassade efter konkurrenterna eller 

efter köpcentrumets regler gällande öppettider. I detta mån kan webbutiker vara ett 

kompletterande alternativ. Webbutiker har en plattform som gör det möjligt att vara i bruk 

dygnet runt utan uppehåll. Det underlättar för företag och privatpersoner som befinner sig 

utomlands och gör inköp direkt via webbutiken oavsett var de befinner sig i världen och 

klockslaget har ingen betydelse.  

Vid tidiga stängningar av butiker får man räkna med att förlora kunder till andra företag om de 

skulle välja att ha längre öppettider, då utbudet är näst intill identiskt oavsett vart produkten 

inhandlas ifrån.   

 

Lojala kunder utgör en viktig grund som man inte kan förbise. Det förstärker ett varumärke och 

kunden genomför återkommande köp som är en lönsamhetsaspekt som företag inte kan vara 

utan.  

Lojala kunder är även en ekonomisk tillgång, då de är billigare och svårare att ersätta med nya. 

De säljer in hela varumärket samtidigt som de bidrar med nya kunder för företaget. Nya kunder 

som än inte skapat ett lojalt förhållande till ett varumärke tenderar att bryta med företaget 

snabbare och ersätta företaget med ett annat företag. Detta kan leda till att kunderna skapar en 

misstro hos varumärket och en missvisande bild sprids om företaget.    

 

4.1.3 Etableringshot och hot från substitut  
 

Som försäljare av elektronikprodukter är det främsta målet att sälja, det vill säga få ut så många 

produkter som möjligt. Men det handlar egentligen om att sälja hela lösningar som avser hela 

konceptet, att man inte enbart säljer en produkt utan att man säljer helheten. Niklas refererar till 

bygghandeln där han exemplifierar med att man säljer en färdig altanpaketering inklusive 

hantverkare mm. Detta koncept är svårt att applicera på e-handeln. Inom vissa företag på 

marknaden kan installatörer erbjudas kostnadsfritt eller mot en mindre betalning. Detta gör det 

svårt att erbjuda på en immateriell sida, då kunder oftast eftersträvar en direkt dialog mellan 

säljaren men även att få uppleva produkten. 
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Att man fokuserar på servicetänk är viktig för att konkurrera mot e-handeln. Men det är tveksamt 

om det finns i dagsläget något hot inom hemelektronikbranschen.  

Euronics skulle vara framgångsrika om det skulle lyckas sälja hela tjänster som känslan, 

ljudupplevelsen, fixa kablar och göra installationen i hemmet ha garantier att efter en månad om 

de inte är nöjda när de kommer tillbaka, så kan kunden lämna tillbaka varan. Webbutiker skulle 

då vara chanslösa. Men då är frågan om folk är villiga att betala för det? Med stor sannolikhet är 

svaret nej på den frågan. I framtiden så kan de vara det.  

 

Företag utan webbutiker konkurrerar inte på samma nivå. Media Markt som är en väldigt stark 

aktör och marknadsför sig som en, skulle kunna vinna stora konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenterna om de valde att utgå ifrån samma strategier som de använder i de fysiska 

butikerna. Försäljningen av varor hade ökat då varumärket finns att konsumera online samt i 

butiker.  

Med nya etableringar på en hård pressad marknad medför självfallet konkurrenshot i alla former.  

Beroende på hur man ser näthandel som en ny marknad eller submarknad så konkurrerar man 

med varumärket om priserna är de samma hos alla företag. Så är inte fallet idag då priset beror 

på vilket företag man köper in sina produkter ifrån. Det skiljer sig väldigt lite prismässigt från 

aktör till aktör men utbudet kvarstår detsamma.  

 

Lagändringar kan vara ett hot. För om kontouppgifter blev stulna på e-handelservrar och de blev 

betalningsskyldiga för dem skulle bli ett hot. Men sådana lagändringar är tveksamma att de 

skulle inträffa.  

 

Enligt Niklas förekommer hot från substitut produkter i nästan varje bransch. Substitut 

produkterna medför inte bara ett hot utan även en alternativprodukt till ett lägre eller högre pris 

och ses som service som företaget erbjuder. Det största hotet från substitut produkterna avser om 

produkterna kan hittas hos ett annat företag i en butik eller på webbutiken. Därför anser Niklas 

att det är viktigt att kunna anpassa sitt utbud efter konkurrenterna men även vad kunden 

efterfrågar och samtidigt upprätthålla ett starkt varumärke.  
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4.1.4 Webbutikers inverkan på varumärket  

 

Salesoogle arbetar med många starka varumärken inom olika branscher och anser att webbutiker 

har en påverkan till att förhållande kan knytas till varumärket. Ett starkt varumärke måste inneha 

en stor och tillgänglig position för att hitta och tillfredsställa kunder. Enbart en hemsida utan 

information om produkter skapar inte lika mycket inverkan på varumärket som en webbutik 

enligt Niklas. Med en webbutik finns möjlighet till prisjämförelse och lagerstatus. Som kund är 

det viktigt att veta om en vara finns inne på lager eller inte och därefter besluta om man skall 

genomföra köpet via butiken eller via webbutiken. Men om hemsidan säger inget om lagerstatus 

eller produktinformation så finns det en risk att kunden åker helt i onödan in till butiken och 

produkten finns inte kvar i lager. Som företag vill man kunna dela med sig av information man 

tillhandahåller för att underlätta det för kunder och erbjuda de en självservice de enkelt kan 

använda sig av. Detta är något som förstärker inverkan på varumärket enligt Niklas.  

 

Niklas beskriver att webbutiker kan öka förtroendet för varumärket då det skapar 

varumärkeslojalitet i den mening att de bidrar till att man som kund har ständigt tillgång till 

butiken och sortimentet, och prisjämförelser kan enkelt göras på prisjämförelsesajter.  

För att göra det enkelt för kunder men samtidigt behålla relationen mellan butik och webbutik 

har några företag inom elektronikkedjorna gjort så att man smidigt kan konsumera på nätet och 

hämta ut produkterna i butiken. Returpolicyn förändras då det nu finns möjlighet att lämna 

tillbaka varan i butiken istället för att frakta den. Denna service har fått kunder att förlita sig på 

företaget och de blir därmed av med leverans och returkostnaden.  

 

4.1.5 Kundlojalitet med en webbutik 
 
Webbutiker har en tendens att skapa kundlojalitet då det innebär för konsumenterna att de inte 

behöver handla ifrån konkurrenterna. Tillgängligheten är en viktig aspekt menar Niklas. Att 

kunna få en vara direkt levererad hem innebär en stor möjlighet för merförsäljning. Som kund 

kan man se det utbud företaget har, och man är mer tillgänglig för kunden att tycka till. Att 

fortsätta behålla kundlojaliteten så anser Niklas att man som företag bör kunna göra det möjligt 

att använda lojalitetskort och bonuskort även på webbutiker. Idag finns inte den möjligheten än.  
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Termen ”word of mouth” använts flitigt och relateras mycket till kundlojalitet då lojala kunder 

förmedlar informationen vidare. Termen kan dock påverka ett varumärke negativt.  

Som företag är man mer benägen att titta och arbeta på internet och besvara konstigheter och 

kritik där direkt. Men om informationen som förmedlas är enbart mellan individer utan att 

företag har möjlighet att besvara, uppfattas varumärket mer eller mindre efter individers 

ensamma bild av ett företag. Med detta sagt menar Niklas att man som företag behöver sociala 

verktyg för att synas i olika medier och på så sätt bearbeta marknaden utefter det.  

4.1.6 Association av ett varumärke för elektronikkedjor  
 

Niklas beskriver som företagare hur viktigt det är med att associera till ett varumärke. Det finns 

sätt det kan göras på beroende på företag. Inom elektronikkedjor kan man bli bättre på att 

associera till varumärket genom att komma på en bra ide som ingen tidigare har uppfunnit. 

Denna variant är dock svårare att applicera då många väljer att implementera för att hålla igång 

konkurrensen. Marknadsföringen är det säkra kort många företag väljer att satsa extra mycket på 

genom få med produkterna i TV sändningar, ha kampanjer osv. Här gäller det att man väljer rätt 

kanaler för marknadsföring och att man träffar rätt målgrupp. Niklas menar att en spetsig 

marknadsföring blir dyrt då man riktar sig till enbart en målgrupp. Det gäller som varumärke att 

hitta det man vill lyfta i företaget, vilka produkter som skall genomgå en intensiv 

marknadsföring. Dock bidrar en mer spetsigare marknadsföring till att man får sitt varumärke att 

växa för den specifika målgruppen man riktar sig mot. Enligt Niklas kan man idag se att 

elektronikkedjorna väljer att positionerna sig brett inom alla segment, då många företag inte 

vågar att nischa sig exempelvis mot alla ljud och spelnördar.  

 

Överlag ligger en viktig faktor på personalen att stolt kunna uppvisa att de arbetar för ett företag 

samt att det syns i presentationen. Då företagen inom elektronikkedjorna vanligtvis innehar 

många anställda så måste företagsledningen ta tid till att tala med de anställda så att de känner 

samhörighet till hela organisationen och att de ständigt blir påminda att de representerar ett 

varumärke. Employed branding är en term som använts inom association till varumärket och 

man talar då ofta om b.la. service i butik och upplevelsen som sker när man väl är inne i butiken. 

Dessa bitar är viktiga att man utgår ifrån.  
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4.1.7 Varumärke 
 
Ett varumärke måste vara igenkännande och ha en förankring hos målgruppen. De faktorer man 

väljer att associerar med måste vara något unikt som starkt sticker ut och kontrar omgivningen 

som Niklas tidigare betonade. Det är allt vanligare att använda och skapa trender i att skapa ett 

starkt varumärke. Dock måste man anpassa sig efter miljön då den förändras över tid.  

Många företag på hemelektronikmarknaden använder sig av offentliga personer för att 

representera varumärket samtidigt som de associerar till det. Detta är en trend som kan hittas och 

ses i många företag. Elgiganten använder sig av Doggelito i sina kampanjer medan Siba väljer att 

representera Fabian Bengtsson som en offentlig person samtidigt som han är VD för Siba AB.  

Konkurrenter förekommer alltid och man måste alltid arbeta strategiskt för att övervinna eller för 

att vara en del av strömmen. Då konkurrenterna gör bort sig bör man ta i akt att utnyttja 

situationen. Många misslyckanden från konkurrenternas sida leder till att andra företag lyfts 

fram.  

För att skapa ett starkt och stort varumärke berör det ofta internationalisering. Att vara del av en 

global marknad skapar en marknadsposition som några av elektronikkedjorna besitter. Att 

förmedla varumärket enbart via en hemsida är tveksamt till att det leder till lönsamhet då mycket 

av informationen kan missuppfattas. Niklas rekommenderar att använda sig av media, reklam 

och nyhetsartiklar.   

De svårigheter man har när det gäller att förmedla ett varumärke är den ekonomiska biten. 

Information är dyrt.  

Sociala medier har en positiv men samtidigt har de en negativitet ställning inom alla branscher. 

Niklas tar upp Sibas reklam ”världs - kampanj” som florerade i alla mediekanaler och ledde i 

slutändan till att Fabian Bengtsson var tvungen att be om ursäkt i media. Det Niklas menar i detta 

är att sociala medier kan snabbt påverka, och minsta fel som uppstår i något led kan innebära en 

förlust på flera miljoner i investering för något företag. Snabbheten är ett problem och det värsta 

är att det är offentligt så att alla kan ta del av det.  
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För att tackla de svårigheter som kan uppstå inom den bransch som avser hemelektronik med 

flera anställda, är tilliten till personalen. Man kan förhindra att intern kommunikation kommer ut 

från ett företag genom regler och avtal och att enbart utbildad personal inom mediehantering har 

hand om media. Man kan även se till att lita på personalen så att informationen sprids på rätt sätt 

genom att arbeta och utbilda personalen så att samma mål eftersträvas.  

4.1.8 Företagets syn på Media Markt och Euronics  
 
Niklas börjar med att besvara frågan med att poängtera att det förekommer många mindre aktörer 

som inte har webbutiker på marknaden. Dock är Euronics och Media Markt bland de största 

synliga varumärken som inte har det. Niklas fortsätter med att för Euronics skulle det bara skada 

deras renommé. Euronics är en fackhandel som har målet att alltid ha kunnig personal som kan 

hjälpa kunderna i butiken och på så sätt erbjuda en expertis som inte finns hos andra kedjor. 

Media Markt var tidiga ute med sin onlineverksamhet MediaOnline. I slutet av 90-talet 

öppnade de sin shop.mediamarkt.de butik. Man kunde även nå butiken via företagets 

huvudwebbplats. Men i början av 2000-talet blev prissättningen alltmer problematisk. Vid högre 

onlinepriser sökte kunderna efter mer prisvärda onlinehandlare på prisjämförelsesidor, och om de 

var för låga skadade koncernen den självutnämnda prisledarens varumärkesidentitet i 

retailbutiken. 

Då valde Media Markt att dra en skiljelinje mellan Media Markt och MediaOnline. Man skapade 

ett eget varumärke för onlinebutiken, vars utformning dock påminde om Media Markts logotyp, 

vilket de hoppades skulle ge en ”spillover” effekt. Media Markt hade som ursäkt när företag 

frågade varför de inte hade en egen e-handel, var att den talade mot deras koncept att nätet ska 

locka kunder till varuhusen, där varje butikschef är delägare. På så sett skulle näthandeln bli en 

intern konkurrent. 

 

Att Media Markt inte har en webb butik i Sverige är att de är relativt nystartade i Sverige. Så de 

måste bygga upp sitt renommé som är ”att de alltid har bra utbud, service och låga priser i 

butiken”innan etablering av e-handel. Men en annan orsak till att de inte finns etablerade på 

internet på den Svenska marknaden har förmodligen med att deras varumärken inte har en lika 

stor marknadsposition som de har i övriga världen.  
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Båda Media Markt och Euronics är internationella och verkar i ett flertal länder där webbutiker 

är upprättade. I Sverige finns de endast ett fåtal marginaler som kan utvinnas på marknaden och 

kan vara orsaken till varför. Niklas är dock inte så insatt på den utländska 

hemelektronikmarknaden men han anser att det ligger något bakom till varför de fortfarande inte 

finns i Sverige.  

 

4.1.9 Fysiska butiker över nätbutiker  
 

Då marknaden kantas av hårdkonkurrens och produkterna som erbjuds är mesta dels elektroniska 

så är det primära att inneha fysiska butiker bl.a. för distribution och lagerverksamhet. Att ha 

webbutiker innebär ytterligare kostnader för att underhålla systemet om man redan har fysiska 

butiker. Inom vissa branschen bidrar webbutiker till lönsamhet, beroende på hur bra det säljs 

samt om kunderna är villiga att konsumera online från företaget. Hemelektronik är produkter 

som behöver demonstreras, oftast kännas på och få en självuppfattning om produkten och dess 

funktion. Genom service och rådgivning från de kunniga anställda är det möjligt i en fysisk 

butik. Varor som köps hos elektronikkedjor är kvalitetsvaror och ingår i dyra prisklasser. Som 

företagare och konsult ser Niklas att man främst etablerar fysiska butiker och därefter expanderar 

varumärket med webbutiker.  

4.2 Konsumenternas syn  
 
I detta avsnitt presenteras sammanställningen för den kvantitativa metodansats som använts för 

att få fram ett kundperspektiv i undersökningen.  

I tabellen har en indelning gjorts för att enkelt kunna relatera enkätsammanställningen till varje 

underrubrik med utgångspunkt för frågornas karaktär.  

1. Egenskaper hos 
konsumenterna  

2. Företagets egenskaper  3. Konsumenternas 
anseende 

 

4. Konsumentbeteende  

Kön Vilken butik man 
främst inhandlar ifrån.  

Hur viktigt det är att 
känna till varumärket 
sedan tidigare. 

Köpbeteende som 
karaktäriseras av 
konsumenten.  
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1. Egenskaper hos 
konsumenterna  

2. Företagets egenskaper  3. Konsumenternas 
anseende 

 

4. Konsumentbeteende  

Ålder  Rekommendation av 
företaget man 
konsumerar ifrån.  

Hur viktigt det är att 
ha förtroende för ett 
företag vid e-handel. 

 

Vart sker inköp av 
elektronikvaror.  
 

Egenskaper som ledde 
till rekommendation. 

Förtroendet för 
webbutiker med 
fysiska butiker.  

 

Senaste inköp i butik Viktigt/oviktigt med 
att nätaktörer har 
fysiska butiker. 

Förtroendet för företag 
utan webbutiker.  

 

Senaste inköp i 
webbutik 

Om konsumtion hade 
gjorts från webbutiker 
som idag ej är 
upprättade.  

Vad kundlojalitet till 
ett varumärke avser  

 

 
Tabell 7 – Sammanställning av empirin för varje kategori  

4.2.1 Egenskaper hos konsumenten  
 

Totalt besvarade 77 personer enkäten på nätet. Könsfördelningen var relativt jämn, dock förekom 

en liten procentskillnad med 53 % kvinnor och 47 % män som valde att besvara enkäten. 

Personer mellan åldrarna 18-28 utgjorde majoriteten i undersökningen med hela 69 % 

Respondenterna mellan 29-39 år utgjorde ca 25 % och det sista alternativet som fanns med att 

fylla var 40< och bestod av 6 %.  

Mer än hälften av de svarande konsumerar sina elektronikprodukter via butik i förstahand som 

utgjorde 58 %. En kombination av att både konsumera i butik och på en webbutik var populärt 

och sammanlagt svarade 23 personer av 75 att de utgjorde den målgruppen (30 %).  

Att i första hand konsumera i webbutik var dock mindre populärt med enbart 9 % som följd. 

Bortfallet i denna fråga utgjorde 3 %, dvs. respondenter som inte besvarade frågan.  
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Respondenternas svar på frågan när de senast gjorde sitt inköp i en butik hos någon 

elektronikaktör blev svaret att majoriteten på 45 % hade gjort sitt inköp det senaste halvåret. 30 

% utgjorde den senaste månaden och 17 % senaste året. Minoriteten låg på 8 % som gjorde sitt 

senaste inköp för flera år sedan.  

På frågan när senaste inköpet gjordes på en webbutik blev svaret väldigt jämnfördelat mellan de 

olika alternativen med minimala skillnader. 28 % hade gjort sitt senaste inköp på en webbutik 

hos någon aktör det senaste året, 22 % avsedde det senaste halvåret och 19 % senaste månaden. 

10 % hade aldrig handlat på en webbutik medan 21 % representerade att inköpet gjordes för flera 

år sedan.  

När det kommer till elektronikprodukter visade en stor majoritet av de som besvarade enkäten att 

de har främst förtroende för en stormarknad med elektronikprodukter än fackhandel för 

elektronik. 66 % ansåg att förtroendet ligger främst på stormarknader medan minoriteten ansåg 

att förtroendet låg på fackhandel. Med fackhandel menas företag som specialiserar sig på mindre 

varuområden och exemplifieras med b.la. Euronics. De som valde att svara på fackhandel 

uppkom till 14 % och 19 % ansåg att det inte spelade någon roll vid förtroendet på typ av 

elektronikbutiker som finns.  

4.2.2 Företagets egenskaper  
 

Ett företag kan inneha olika egenskaper som attraherar och påverkar konsumenter till att välja 

just det varumärket att konsumera ifrån. Även förtroendet har en betydande roll för 

konsumenterna för företagen.  

På frågan från vilka eller vilken butik man inhandlar sina elektronikprodukter ifrån blev svaren 

på undersökningen att två av de ledande företagen i branschen, Elgiganten och Media Markt var 

de som gick hem hos de svarande. Frågan hade flera svarsalternativ man kunde välja mellan. 

Båda Media Markt och Elgiganten fick flest röster med 30 % respektive 29 %. Netonet utgjorde 

14 %, Siba 10 %, Expert 8 % och övrigt låg på 8 %. Euronics fick minst antal med en procentsats 

på 1 %. Bortfall förekom även på denna fråga och avsedde 3 %.  
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Frågan efter avsedde om de hade rekommenderat de företag de handlade ifrån gällande 

elektronikprodukter och 70 % svarade att Ja till att de hade rekommenderat och 27 % svarade 

Nej på frågan. Då bortfall förekom redan på den överta frågan medförde det att denna fråga fick 

ett ytterligare bortfall på 3 %.  

För att få reda på vilka egenskaper som gällde till varför de valde att rekommendera företaget 

blev utslaget att egenskapen pris ansågs som den avgörande faktorn. 40 % valde pris och 26 % 

ansåg att andra egenskaper som inte var nämnda i undersökningen var valet till rekommendation. 

Det tredje största alternativet var service 16 % som många ansåg som en egenskap följt av 

kvalité och utbud på 6 % vardera. Tillgänglighet och reklam var en mindre egenskap till att 

rekommendera ett företag, och även de fick 3 % vardera på undersökningen.  

Undersökningen som gjorts tyder på att konsumenterna har en delad bild på vad de tycker om 

nätaktörer och om de skulle ha en eller flera fysiska butiker. Frågan löd om de anser att det är 

viktigt eller inte. En jämn fördelning förekom mellan svarsalternativen och 24 % antydde att det 

var ”oviktigt” med att en webbutik för hemelektronik inte hade en eller flera fysiska butiker.  21 

% svarade att det var viktigt med att inneha fysiska butiker utöver webbutiken medan 19 % 

svarade att det var mycket viktigt. Ytterligare 21 % antydde ett mellanläge mellan inte viktigt 

och mycket viktigt. Av de 73 som besvarade frågan tyckte 12 % att det inte var så viktigt. 

Bortfall på frågan avsedde 3 % med 2 som inte besvarade.  

58 % av de svarade är villiga att köpa produkter från de varumärken som än idag inte har 

upprättat webbutiker fast de innehar stora varumärken. 27 % ansåg att de delvis kunde tänka sig 

att konsumera medan 12 % inte hade gjort det. 3 % utgjordes av bortfall.  

4.2.3 Konsumenternas anseende  
 

Vid butikshandel kan konsumenternas val av företag baseras på b.la igenkänning eller på 

förtroendet för ett varumärke.  Svaren på frågan var ganska sprida och tenderar att skilja sig från 

konsument till konsument. De största grupperna bestod av de som ansåg att det var viktigt att 

känna till varumärket sedan tidigare, de som hade en delad bild med varken eller samt de som 

tyckte att det var mycket viktigt med att känna till varumärket sedan tidigare. Procentansatsen för 
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”mycket viktigt” var på 37 %, ”viktigt” 30 % och ett delat anseende avsåg 22 %. De mindre 

grupperna hittade man de som tyckte att det var ”inte viktigt” på 5 % och ”inte så viktigt” på 6 

%.  

Inga markant skillnad gick att avläsa i vad kunderna ansåg om det var viktigt för de att ha 

förtroende för företaget sedan tidigare vid e-handel. Förtroendet ansågs att vid e-handel ligga på 

en gräns mellan ”irrelevant” och ”relevant” som de flesta svarande tyckte. Detta följdes av 

svarsalternativen ”viktigt” och ”mycket viktigt”. Båda svarsalternativen avsåg 21 % respektive 

18 %. Det förekom heller ingen större skillnad i de som antydde att förtroendet” inte är viktigt” 

vid e-handel med 18 % och 12 % för ”inte så viktigt”.  

Resultatet för undersökningen gällande om det finns förtroende för varumärket med webbutiker 

svarade 51 % att förtroendet ökar medan de som ansåg att det minskar blev utfallet endast 4 %. 

45 % av de tillfrågade ansåg att det inte gjorde någon skillnad för förtroendet för ett varumärke 

om de redan har en fysisk butik.  

Hur förtroendet påveras av de företag som inte har webbutiker kan man se en att en stor skara 

med hela 52 % besvarade frågan med att det finns ett förtroende. Minoriteten utgjordes av de 

som antydde att utan webbutiker skapas mindre förtroende med 19 %. Av de totalt 77 personer 

som besvarade frågan avsåg 29 % tillhöra den grupp som anser att det inte förekommer någon 

skillnad med eller utan webbutiker för variabeln förtroendet.  

Av de samtliga som besvarade enkäten valde enbart 38 av 77 att svara på den enda öppna frågan 

som fanns med i enkäten. Frågan avsedde att själva få definiera vad kundlojalitet innebär för ett 

varumärke. Personliga svar efterfrågades för att få en uppfattning i vad konsumenterna anser som 

kännetecknar kundlojalitet. Svaren som bearbetades och sammanställde gav varierande utslag 

och många svar upprepades då kundlojalitet har en liknande innebörd för många. De liknande 

svar som inkom berörde att man känner ett visst band till ett specifikt varumärke som man 

återkommer för att genomföra fler köp i andra kategorier. Förtroende för varumärket var en 

viktig faktor enligt de svarande. I Appendix 2 finns en mer genomgående svarsmall på alla de 

svar som respondenterna gav.  
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4.2.4 Konsumentens köpbeteende 
 

Köpbeteendet hos konsumenten visar en tydlig majoritet att de använder information som kan 

hittas på nätet för att sedan slutföra sina köp i fysiska butiker enligt 67 % av de svarande. 

Andelen av de som prioriterar information på nätet och därefter genomför sina köp på nätet 

klassas som den andra största kategorin i frågan. 16 % av de tillfrågade säger att det alternativet 

karaktäriserar deras köpbeteende vid handel av elektronikprodukter. Det tredje köpbeteendet 

avsåg om man väljer att söka information i butik och köpa i butik och besvarades av sammanlagt 

9 respondenter och fick en procentsats på 12 %. Ingen stor skillnad påträffades mellan det 

sistnämnda köpbeteendet och det sista som utgick i från att söka information i butik och köpa på 

nätet som bestod av 5 % av de svarande.  
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5. Analysen  
 
 

I detta kapitel analyseras den insamlade informationen av intervjun och enkätundersökningen 

som introducerades i empirin kapitlet. Empirin från intervjun analyseras först med teorin som 

presenterades i teoretiska referensramen. Därefter presenteras enkätundersökningen mot 

teoridelen.  

 

5.1 Etableringshot och substitut 
 
Enligt teorin om de fem konkurrenskrafterna Kotler (2009) etableringshot och substitut, är det 

svårt att etablera sig på hemelektronikbranschen och Porter beskriver att det krävs stora resurser 

för att ta sig över de barriärer som tillkommer vid nyetableringar. I enlighet med teorin anser 

Niklas att det finns svårigheter att etablera sig på elektronikbranschen både som fysisk butik och 

webbutik pga. den priskonkurrens som branschen befinner sig i. Man behöver investera stora 

summor för att ens ha chans att nå lönsamhet i denna bransch. Hoten från nya etablerare här 

anses därför vara väldigt låga pga. den höga inträdesbarriären. Hot som kan tänkas komma är 

företag som nischar sig och säljer t.ex. hela lösningar där allt ingår installation, kablar m.m.  

 

Substitut utgör inte enbart ett hot utan än även en fördel då alternativa produkter kan erbjudas 

och skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna menar (Kotler, 2009) hot från substitut. 

Niklas menar i likhet med Porters teori (Kotler, 2009) hot från substitut, att man kan konstatera 

att det är bra för företag att skaffa sig substitut varor för det skapar alternativa produkter som 

genererar så att kunden anser att företaget tänker på service. Man kan även anpassa sig efter sina 

konkurrenter så man får bra utbud, som skapar förtroende och ett starkare varumärke för 

företaget.    
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5.2 Word of mouth 
 

Ingen relevant skillnad kan dras till Kellers teori (2008) word of mouth, och Niklas påstående om 

word of mouth. För båda menar att företag strävar efter att nå denna kundlojalitet, då kunder 

hjälper till att marknadsföra företaget. Företaget får en påverkad effekt genom detta och som kan 

bidra till tillväxt och lönsamhet. De anser även att det kan finnas nackdelar med denna metod. 

Man kan få en motvänd effekt, som att kunderna kan börja prata illa om företaget och detta 

påverkar företagets renommé. Denna negativitet kan ge företaget mindre lönsamhet menar de.       

 

5.3 Lojalitetsfaser 
 
I de olika lojalitetsfaserna så skriver Oliver (1997), att företag strävar efter att nå action lojalitet. 

För här kommer konsumenterna köpa produkten eller tjänsten. Niklas stödjer denna teori då han 

menar att företag ska satsa mer på den befintliga kunden, de som redan gör återköp från 

varumärket. Men Niklas menar även att man ska lägga ner tid och pengar på kunden som är 

kognitiv lojal. För kostnaderna för företaget blir minimal om man har kvar kunder som dem. 

För om man misslyckas att skapa en kundbas av actionlojala, så minskar chanserna till 

lönsamhet. För utan action lojala måste man leta nya potentiella kunder och detta skulle bara 

innebära förhöjda kostnader för företaget.   

5.4 Märkesvärdeökning 
 

5.4.1 Varumärkesassociation 
 
I teorin om varumärkesassociation så tar Aaker (2011)  upp att det är viktigt att positionera sig 

rätt, så man får fram hur företaget ska bli associerad. Niklas menar att Media Markt 

positionerade sig rätt när de etablerade sig i Sverige genom att ha billiga priser. På en sådan 

konkurrensutsatt marknad är den bästa strategin anser Niklas. Han menar också att Media Markt 

skulle få starkare association till varumärket om de skulle etablera en webbhandel, så att man är 

tillgänglig dygnet runt för att få tillgång till sortimentet. Aaker (2011) nämner i sin teori 

varumärkesassociation att som trend respondenter måste man behålla relevansen genom att 

bedöma trender och bibehålla implementering av företaget. Niklas menar i likhet med teorin att 
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det är viktigt att få association till sitt varumärke. Att man måste hela tiden implementera för att 

kunna behålla sin konkurrens både i butik och i webbutik. Niklas menar även i motsvarighet med 

teorin Aaker (2011) varumärkesassociation att kunder föredrar butiker hellre än nätbutiker pga. 

den emotionella biten. För att i butikerna så får kunderna känna och se på varorna. Kunden får 

mer utav den emotionella biten i butiken än i en webbutik. Niklas nämner även att i framtiden, då 

man kan få fram 4D format på sina varor på ett lätt sätt. Så kan man komma ikapp butikernas 

emotionella försprång. Men just nu kan endast webbutiker slås med tillgänglighet, mindre 

transaktionskostnader, och pressade priser. För att öka associationen så måste kunden känna att 

värdet av produkten var till belåtenhet menar Aaker (2011) i teorin varumärkesassociation. 

Niklas menar i enlighet med teorin att man måste ha något som sticker ut och som ingen annan 

har och på så sätt kan kunden få en positiv känsla när han köpt något från webbutiken eller i 

butiken. Det Niklas tar upp och som inte tas upp i teorin Aaker (2011) om association är employ 

branding där man ska få personalen att prioritera bra service genom att bland annat använda sig 

av frasen hej och lägga märke till kunden. 

5.4.2 Varumärkeskännedom 
 

Man tar ofta varumärkeskännedom förgivet, men den kan vara nyckeln till framgång för företag 

menar (Aaker, 2011). Varumärkeskännedom kan tillföra värde som ger konkurrensfördelar. 

Niklas anser i likhet till teorin (Aaker, 2011), att ha ett välkänt varumärke eller en bra idé kan ge 

framgång för företag. Han anser även att det är viktigt för företaget att välja de produkter som 

kunderna vill ha och marknadsföra dem så att det når den målgruppen som får 

varumärkeskännedom om produkten. Vidare i samma teori (Aaker, 2011) stödjer Niklas 

argument om att man redan har ett välkänt varumärke kan man rida på den vågen ett tag och 

behöver inte lägga ut lika mycket i marknadsföringen som mot konkurrenterna. Detta genererar 

för företag en stabilitet, för att kunna vidare utveckla sina produkter eller tjänster. Så att man 

alltid får ett försprång att ligga steget före sina konkurrenter.  

Niklas tar upp i likhet med Aakers teori (2011) att företag ska satsa på Employ Branding. Med 

detta menas att man ska ha bra service i butik och webbutik. Så man kan skapa en trevlig 

upplevelse för kunden när de besöker butiken eller webbutiken. På så sätt menar Niklas att man 

skapar kundlojalitet, genom att få kunden att känna en familjärkänsla när man besöker butiken 

eller webbutiken.  
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5.4.3 Märkeslojalitet 
 
Niklas syn på varumärkeslojalitet för webbutiker och butiker stämmer överens med det som 

presenterades i teorin (Aaker, 2011) märkeslojalitet. Niklas menar att ha en fysisk butik medför 

en trygghet och förtroende, så folk vågar handla de dyrare produkterna från webbutiken. Han 

menar även att man ska skapa ett starkt varumärke genom att använda sig utav bonussystem eller 

bygga lojalitetsprogram, detta för att minska på marknadsföringskostnaderna och behålla kunder 

inom en långsiktig framtid.  Det som skiljer sig från teorin (Aaker, 2011) märkeslojalitet är; att 

Niklas menar att om de inte har en butik, endast en webbutik så kommer kunder endast köpa 

billigare produkter för att de vet att de inte förlorar så mycket om de inte får varan. Företag som 

enbart har webbutik måste bygga ett förtroende till kunden för att få kunden att våga ta steget till 

konsumtion.  

5.5 Beslutsprocessen 
 
I Olsen (2003)  teori om konsumentens beslutsprocess, förklaras att de största problemen med e-

handel är att de inte når kunderna på rätt plan och därför brukar de ofta misslycka med att hjälpa 

sina kunder i beslutsprocess på deras hemsida. Niklas säger att man måste ha en webbutik som 

har en klar bild på hur hemsidan ska se ut, bra kundservice och ett lätt betalningssystem m.m. 

Niklas menar utan dessa komponenter i en webbutik så kommer den inte bli lönsam och man 

missar att nå kunderna på rätt plan. Så Niklas stödjer Olsen (2003) teori om konsumentens 

beslutsprocess, då även Olsen (2003)  säger att det är viktigt med utformningen av en webbplats 

och att det är viktigt att den är användarvänlig och inte komplicerad t.ex. att användare har 

problem med att hitta produkterna de letar efter eller att kassorna var dåligt utformade. I teorin 

köp beslutet (Olsen, 2003), skrevs också att de flesta avhoppen blev på grund utav den 

otillräckliga produktinformationen.  Så de menar att om företag missar att hjälpa kunder i deras 

besluts process och att produktinformationen inte är tillräcklig, så missar företaget potentiella 

kunder och på så sätt tappar företag kundlojalitet. Båda menar att det är viktigt att kunderna ska 

ha möjligheter att välja mellan flera liknande produkter. Niklas ger ett bra exempel, att man som 

kund alltid ska ha möjlighet att klicka in på en bättre vara. Så att kunder får den produkt som 

passar dem bäst. Då får kunderna de specifika produkter som de letat efter. Båda menar även att 
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kunden måste få möjligheten att utvärdera köpet och kunna få möjlighet att lämna tillbaka 

produkten, om den inte uppfyller ens förväntningar.  

Niklas menar i att Media Markt skulle vinna på att starta en webbutik. Men för tillfället menar 

Niklas att de bygger upp sin renommé i Sverige genom att erbjuda ”låga priser”. I likhet med 

teorin så skapar en webbsida kundlojalitet, då kunden kan söka information o.s.v. Därför lönar 

det sig för Media Markt att etablera en webbutik i Sverige.  

 

5.6 Analys enkätundersökning 
 
Här jämförs det insamlande materialet från enkätundersökningen med teorin. 

 

5.6.1 Egenskaper hos konsumenten  
 
I en av frågorna frågades vart ifrån konsumenter införskaffar sina elektronikvaror. Man kan se i 

likhet med teorin varumärkesassociation (Aaker 2011), att majoriteten av kunderna inom 

hemelektronik branschen föredrar att handla i butik. Teorin säger att kunden får en annan 

upplevelse utöver det vanliga när de handlar i butik. I butiken får de röra och lyssna på 

produkterna. Man kan även se att mindre än hälften utnyttjar sig av att handla från webbhandeln. 

Man kan dra paralleller till Olsens (2003) teori om Konsumentens beslutsprocess, att det är 

lättare att hitta och söka information om produkten om de är lättillgängligt. Det nämns även i 

teorin varumärkesassociation (Aaker, 2011), möjlighet för konsumenten att köpa den globalt om 

den produkten inte finns i svenska butiker ännu. Detta gör så att webbutiker blir förtroende 

skapande då kunden alltid kommer veta att produkten kan beställas.  

Man kan se en skillnad på hur ofta konsumenterna gör sina inköp från en hemelektronikaktör.  I 

enlighet med teorin (Kotler, 2009) Usage rate, att majoriteten gjorde sina inköp senaste halvåret, 

kan placeras in som medium konsumenter från hemelektronikaktörer. Medium konsumenter 

avser de kunder som sällan gör köp. Man kan se enligt teorin att det fanns en mindre majoritet 

som var tunga konsumenter. Tunga konsumenter utgör de konsumenter som inhandlar ofta 

elektronikvaror och är stora konsumenter. En mindre majoritet var lätta konsumenter som inte 
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inhandlar elektronikvaror ofta enligt Porter (Kotler, 2009) i Usage rate. De respondenter som 

företagen ska satsa på är de som är tunga användare och få dem att bli lojala till sitt märke.  

I frågan när det senaste inköpet gjordes på en webbutik kan man dra likheter till Kotlers (2009) i 

usage rate teori. Majoriteten utgjordes av medium konsumenter som hade gjort sitt senaste på en 

webbutik det senaste året samt så tillhörde även konsumenter för gruppen det senaste halvåret 

medium konsumenter. Kotler (2009)  nämner att gruppen för lätta konsumenter utgörs främst av 

de som ses som sällan köpare i en bransch, vilket enkätundersökningen stödde.   

I Kotler (2009) Loyalty status, kan man analysera att de förtroendegivande butiker är främst de 

med stort sortiment och lägre priser. Enkätsvaren överensstämmer med detta då respondenterna 

vänder sig till stormarknader vid köp av elektronikprodukter än en mindre fackhandel. För vissa 

spelade det ingen roll vilken av dem man handla på. Dessa är enligt teorin shifting loyals. De har 

förtroende för alla varumärken inom hemelektronikbranschen och är svåra att vinna över. Dessa 

ska man enligt Aaker (2011) i teorin om varumärkeslojalitet, inte i förstahand välja dessa kunder 

för att de kostar mer att vinna över. Men det positiva är att man kan använda sig utav shifing 

lojyals fär att se varför de byter från ens märke till ett annat och på så sätt kan man utveckla sin 

produkt till det bättre. 

Konsumenterna kan tänkas konsumera från webbutiker hos de aktörer som ännu inte etablerat sin 

verksamhet på internetmarknaden. Man kan se i likhet med intervjun som gjordes med Niklas att 

det lönar sig med webbhandel för många företag. Ingen teori kan riktigt appliceras på att fler 

kommer att konsumera från varumärken som inte finns tillgängliga på webbhandeln idag. Teorin 

(Olsen, 2003) Kunden i sikte säger dock att webbhandel både kan öka förtroendet och hjälpa 

företaget med att få lojalare kunder då de har en större tillgänglighet till företaget. Men har 

webbföretag skapat ett starkt varumärke och har en säker logistik så ser man på enkätfrågans 

svar att detta skapar förtroende hos kunden.   

5.6.2 Företagets egenskaper  
 
Majoriteten av respondenterna har rekommenderat någon att handla från ett specifikt varumärke. 

Den positiva effekt som word of mouth bidrar med, har lett till att kunders rekommendationer 
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skapar bland annat att företaget får nya kunder och långsiktiga relationer med de befintliga 

kunderna. 

Priset låg till grund för rekommendation. Detta påvisar enligt Kotler (2009) i kundernas 

förhandlingsstyrka, att priset är en viktig konkurrens medel som kunderna kan förhandla med. 

Därför ser vi att priset är viktigt i denna bransch och ska man behålla befintliga kunder måste 

man försöka skaffa sig skalfördelar för att få ner marginal kostnaderna.  

På frågan som avsåg vad respondenterna tycker om webbutiker som inte har fysiska butiker kan 

man se att det förekommer en delad mening på hur viktigt och oviktigt det är för webbutiker att 

ha en fysisk butik. De som svarade att det inte var viktigt med fysiska butiker känner sig säkra att 

handla från företag som inte har en webbutik och behöver inte tryggheten att veta att de kan gå 

och lämna tillbaka varan till en fysisk butik som de som tyckte att det var viktigt och mycket 

viktigt att ha en fysisk butik. De känner inte samma trygghet från företaget. I likhet med teorin 

(Olsen, 2003) Kunden i sikte, där man påvisar att det är viktigt att visa att man är ett seriöst 

företag. För att kunna sälja på webben och förmedla det till sina kunder. Misslyckas man med det 

tappar man förtroendet från kunden och som enkätsvaren påvisar så är det flera som inte har 

förtroende för webbutiker om de inte har fysiska butiker.  

5.6.3 Konsumenternas anseende 
 
För konsumenter som konsumerar online är det viktigt att känna till företaget sedan tidigare. 

Likheterna är stora och kan stödjas med Aakers teori (2011) varumärkesökning.  

 

Man kan även se att förtroendet för att handla på webben är viktigt för majoriteten av 

respondenterna. I teorin varumärkesökning (Aaker, 2011), och i Olsens (2003) teori Kunden i 

sikt, kan appliceras på enkätsvaret att webbutik är viktigt för att skaffa sig förtroende från sina 

kunder för att kunna öka sin varumärkeslojalitet. Detta genom att man kan få återkommande 

kunder att handla på webben och även i butiken. Det skapas förtroende från webbhandeln enligt 

teorierna och att de kunderna även besöker den fysiska butiken.  

 

En säker uppbyggd webbhandel och logistik leder till att kunderna får den förtroende känsla man 

behöver för att få kunden att e-handla hos företaget, enligt teorin konsumentens beslutsprocess 
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(Olsen, 2003). Enkätundersökningen överensstämde med utfallet då en stor del av majoriteten 

hade förtroende för e-handel som de hade för fysisk handel.  

I Olsens (2003) Informationssökning, kan man avläsa att man kan få kunderna att känna sig 

trygga och ökat förtroende för företaget genom att information finns tillgängligt för 

konsumenterna. Enkäten visar på att förtroende finns för de företag som inte hade webbutiker 

idag, så teorin och enkäten skiljer sig på så sätt att för vissa behövs ingen webbutik för att ha ett 

förtroende för ett varumärke.  

 

De olika metoderna för varumärkesökning enligt Aaker (2011), är viktiga för företag att 

tillgodose. Enligt Aaker (2011), är det viktigt att skapa förtroende för sitt varumärke och på så 

sätt kan man se att de företag som har fysiska butiker gjort rätt i att skaffa webbutiker. Då mer 

hälften anser att webbutiker utgör förtroende kan paralleller dras till de olika teorierna om 

(Aaker, 2011) varumärkeslojalitet samt (Olsen, 2003) Konsumentens beslutsprocess som avser 

att informationssökning tillkommer vid en beslutsprocess.   

 

I Konsumentens beslutsprocess (Olsen, 2003), tar upp de olika steg som görs från att fånga eller 

hitta ett intresse till att slutligen köpa produkten. Detta kan relateras mångt och mycket till 

kundernas köpbeteende i det utfall enkäten gav. Kunderna identifierar ett behov, vänder sig 

därefter till att söka information om produkten eller tjänsten via hemsidor, webbutiker. 

Prisjämförelse kan göras för att försöka hitta det lägsta priset, men då är det givet att 

informationen finns tillgänglig för att kunna utvärdera och slutligen köpa produkten eller 

tjänsten. Enkätundersökningen stödde detta påstående då en näst intill överlägsen majoritet 

karaktäriserar sina köpbeteenden genom att vända sig till informationsgivande sidor på nätet för 

att hitta lämplig information att studera om produkten innan beslutet att genomföra köpet var 

aktuellt. 
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6. Slutsats  
 
I kapitlet sammanställs slutsatsen för undersökningen relaterat till syftet med uppsatsen 
 
 
Syftet med hela uppsatsen var att undersöka om webb baserade butiker ökar varumärkeslojalitet. 
Slutsatsen utifrån intervjufrågorna och enkätundersökningen visar på att webbutiker ökar 
förtroende till ett varumärke. Webbaserade butiker använts för att bland annat söka information 
om existerande utbud men även som en prisjämförelsesida. Mer information finns tillgängligt om 
företaget som är viktiga att tillgodose kundbehoven och överbrygga de geografiska gap som 
förekommer. Samtidigt ger det aktören möjlighet att expandera sin verksamhet och få nya 
kunder. En tydlig majoritet använder webbaserade butiker för att söka information och därefter 
vända sig till en fysisk butik för att handla. Det tydliga beteendet hos konsumenten säger mycket 
om innebörden för en webbaserad butik och vilken tillgång aktörerna kan dra nytta av. 
Kundlojalitet är relaterat till webbutiker som är relaterat till ett ökat förtroende till varumärket. 
Därmed utvecklas ytterligare en variabel till förtroende, webbaserade butiker.  

    

Figur 8 – Köpbeteende 

Fortsättning på slutsats 

Kundlojalitet är som tidigare nämnts en viktig faktor för att skapa lojalitet till varumärket. Då 
företag innehar lojala kunder har dessa kunder en tendens att på ett personligt plan att 
marknadsföra varumärket till sin omgivning genom rekommendationer. Rekommendationerna 
leder sedan vidare till att företaget införskaffar sig nya kunder som kanske i framtiden blir lojala 
kunder. Detta är en möjlighet för företag att expandera sina kundbaser och bygga kundlojalitets 
program.  

Branschen för hemelektronik är en svår marknad att etablera sig på, om man inte som företag 
kan pressa priserna för att konkurrera med de befintliga aktörerna. Pris är en avgörande faktor 
och är den främsta egenskapen som får kunder att rekommendera företaget. Den slutsats som kan 
dras i detta utfall är att pris är den faktorer som gör att kunder rekommenderar företaget till 

Söka information på nätet   Slutföra köp i en fysisk butik  
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andra. Övriga egenskaper som inte finns med i studien utgjorde en stor del av undersökningen. 
Dessa faktorer kan vara baserade på tidigare erfarenheter som kunder har om företaget, där 
egenskapen pris inte är den avgörande faktorn. Och om dessa inte träffar kunden på rätt 
emotionella nivå kan detta ha en negativ prägel på företaget. Kunder kan bli olojala och prata illa 
om företag. Detta är en olönsamhet som företaget skall undvika. Därför behövs employ 
brandning så att de anställda alltid försöker få kunden att se företaget på ett positivt sätt än ett 
negativt som kan skada varumärkets image. En annan viktig aspekt är att man ska bevara 
förtroendet hos lojala kunder i första hand. Sen kan man gå efter de kunder som inte handlar hos 
en. 

Något som teorin inte diskuterar är om det är viktigt för en nätaktör att även ha fysiska butiker. 
Det som menas i frågan är om man som företag börjar sin verksamhet som nätaktör eller enbart 
har en nätbutik. Detta kan exemplifieras med Netonnet som startade sin verksamhet med att 
etablera sin första butik via nätet och därefter valde de att expandera till att inneha fysiska 
butiker. Detta indikerar på att varumärket måste finnas etablerade med även fysiska butiker för 
att uppfattas som seriöst. Dock resonerar kunderna att förtroende finns för ett varumärke om de 
inte hade webbutiker. På en utsatt bransch är webbutiker inte det mest avgörande enligt kunder 
utan det är att inneha fysiska butiker.  

Fysiska butiker är förtroendeingivande jämfört med fackhandel och är det första alternativet som 
väljs vid konsumtion av hemelektronik.  

Konsumenterna är väldigt måna om att känna till och skapat sig ett förtroende till varumärket 
sedan tidigare. Detta ligger till grund för ökad konsumtion både i en fysisk butik som i en 
webbutik. För att få konsumenterna att känna till företaget krävs marknadsföring och utstickande 
strategier för att synas på marknaden och möta kunderna.  

Det är viktigt för företag att få kunder att associera till sitt varumärke när de ska köpa en produkt. 

Man måste kunna hitta något speciellt som får kunden att associera till varumärket. Man kan 

exemplifiera med företag som marknadsför sig med låga priser, de vill då självfallet bli 

associerade till att folk ska se dem som ett billigare alternativ. Lyckas man med detta så tänker 

kunderna att de går till det billigare alternativet om de är ute efter låga priser.  Kunderna vänder 

sig till företag som riktar sig mot service i förstahand om de vill ha special hjälp.  
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7. Diskussion 
 

I kapitlet återfinns en diskussion kring ämnet med grund för tidigare forskning inom ämnet. 

Diskussions kapitlet avslutas med egna reflektioner och  förslag till vidare forskning 

 

I tidigare forskning av David J. Reibstein (2002) så menar han att hitta information på internet 

går snabbt idag. Konsumenten kan genom prisjämförelsesidor hitta nästan alla företag som är 

återförsäljare, för den produkt de söker. Denna enkla jämförelse har lett till att kunder har blivit 

mer prismedvetna. Vi kan se att den tidigare forskningen överensstämmer med vår analys, då vi 

såg i analysen att kunder använder sig utav internet för att hitta information om produkter och 

tjänster. Vi såg även att priset var en viktig faktor för respondenterna och prismedvetenhet är stor 

hos dem, för att större delen av respondenterna sökte information först på nätet innan de 

konsumerade varan.  

 

I artikeln tar David J. Reibstein (2002) även upp att om produkter och tjänster har attribut som är 

jämförbara med varandra, så kommer priset att spela en större roll, i valet av konsumtion av 

varumärke. Om det finns produktdifferentiering i marknaden och produkt kvalitet så kommer 

priset att spela mindre roll i valet av varumärke. Här kan man se i likhet med analysen att man 

behöver differentiera produkter för att skapa ett produktvärde som i sin tur skapar lojalitet.   

Vidare menar Reibstein (2002) att även konsumenter oftast skaffar sig en vana när de handlar i 

en och samma e-handelsplats. Detta kan man även se i den dagliga handeln i en fysisk butik 

menar han. Därför kommer priset vara viktigt även här för att kunna behålla sina kunder för att få 

dem att göra återköp. I analysen så ser vi att det inte är endast priset som är viktig 

konkurrensmedel. För känslan när du handlar, tillgängligheten eller snabbleverans kan vara det 

som får kunden att göra återkommande köp från butik.      

Författaren (2002) såg att kundens val av e-handel sida var beroende av priset. Men han såg även 

att kunder som är prismedvetna kan ha tendens att vara olojala mot sina varumärken.  

I vanlig fysisk handel så är det t.ex. service och skyltning, som är de väsentligaste för att öka 

lojaliteten hos ett varumärke. Men Srinivasan (2002) menar att e-handel har andra sätt att nå 

kundlojalitet på. Denna e-lojalitet skapas av attribut som kundanpassning, kontakt interaktivitet, 
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bearbetning, bry sig om kunden, gemenskap, val, förmån och egenskaper. Man kan se från denna 

tidigare forskning gentemot vårt reslutat att de har likheter. Som exempel tas det upp i resultatet 

att man måste anpassa sin webbhandel så att kunderna snabbt får vetskap om hur man använder 

sig utav hemsidan, en annan är att vara kontaktbar dygnet runt, man måste även ta hand om sina 

kunder och bearbeta dem genom bra service och skapande av gemenskap genom att ha klubbkort 

eller skapa en familjärkänsla. Dessa attribut skapar varumärkeslojalitet för företag och är de 

byggstenar som behövs för ett framgångsrikt företagande.  

Cai (2005) menar att priskonkurrens på marknaden enbart kommer ge en tillfredställelse för 

kunden men inte skapa den kundlojalitet som man som företag är ute efter att skapa. Men 

differentierar man sin produkt och skapar ett starkare värde kan man med hjälp av 

priskonkurrens skapa lojalitet. Att skapa värde för kunden är viktigt för att kunna konkurrera 

menar Cai (2005). Med likhet med slutsatsen så är differentiering av produkter och tjänster 

viktigt för att skapa konkurrenskraft. För att skapa hela lösningar som företag så kan man få den 

differentiering man behöver för sitt skapande av lojalitet.  

Villas-Boas (2004) säger i sin forskning att man som företagare kan bygga långsiktiga relationer 

med sina kunder, och på så sätt få ett starkare varumärke. Detta menar han kan göras genom att 

ha en öppen kommunikation med sina kunder, man måste ge kunden information om varumärket 

och man måste som företag ha bra värderingar som passar med kundens. Att inte endast ha ett 

bra pris på varan utan att ha bra attribut på sin produkt ger att kunden får mer tillit till varumärket 

och skapar ett förtroende. Han menar även att om en kund har stort förtroende för företaget så 

kommer inte prissättningarna på deras produkter och tjänster att spela någon roll för kunden. I 

likhet med vårt reslutat så ska man se att företag måste skapa starka relationer med sina kunder 

och enligt Niklas kan man göra det med klubbkort eller bonussystem. Man kan även skicka ut 

reklam till sina kunder och skicka dem elektroniska nyhetsbrev. Detta är viktigt för företag för att 

få kunder att fortsätta vara lojala till varumärket.  Man måste även ha kundens värderingar att 

man t.ex. ska ha öppet på rätt tider eller att ha bra garantier och öppet köp. För detta är 

förtroende skapande.  
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7.1 Egna reflektioner  
 
Vi vill börja med att inleda detta kapitel med att förklara att studien har vart en otrolig upplevelse 
i sig. Marknadsföring är ett mycket brett forskningsområde och samtidigt väldigt intressant.  

Att skriva en uppsats är tidskrävande samtidigt som man är tidsbegränsad. Många timmar har 
lagts ner för att presentera ett svar med en grund för syftet. Det har vart ett krävande arbete men 
det går inte att beskriva vilka kunskaper man får ut av att skriva en c-uppsats med syftet att 
undersöka ett fenomen. Branschen för hemelektronik är ständigt under press och vi får öppet ta 
del av det priskrig som pågår genom de olika marknadsföringskanalerna. Trots att branschen är 
väldigt förändring så finns de områden som gör att ett intresse uppstår. Då arbetet var 
tidsbegränsat har alla faktorer inte kunnat undersökas och därav avgränsningen som gjorts.  

Webbaserade butiker är ett relativt fenomen som har uppstått och ligger till grund för 
undersökningens syfte.  

Man kan se att webbhandel är positivt för företag som har utformat den rätt. Den ökar både 

förtroendet och kundlojalitet även ens varumärke stärks utav den. Dock beror det också på vilken 

bransch det är, men i elektronikbranschen så är det positivt att etablera webbhandel. För kunder 

kan enkelt skaffa sig kunskap om företaget, vilka produkter de har, information om produkterna, 

och man kan även se priset. Man blir även tillgänglig dygnet runt med en webbhandel.  

 

7.2 Vidare forskning 

  
De faktorer som vi utgått ifrån i denna uppsats berör främst nyckelorden kundlojalitet och 

varumärkeslojalitet, och om dessa kan förstärkas genom webbaserade butiker. För vidare 

forskning hade vi med stor sannolikhet velat hålla oss till samma bransch då intresset är väldigt 

stort och branschen är intressant i sig. Då begränsningen var relativ stor, hade vi sett att 

undersöka fler bakomliggande faktorer för varumärkeslojalitet, interna samt externa faktorer. Ett 

internationellt perspektiv hade kunnat vara aktuellt för att utveckla arbetet samt att fokusering 

hade förekommit på enbart företag. Då många av kedjorna innehar internationella varumärken 

hade en intressant studie kunnat göras med en jämförelse.   
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Appendix 1- Enkätfrågor  
Denna enkät avser en undersökning för branschen hemelektronik.  
 
Fråga 17 i denna enkät är en öppen fråga, där har ni fria händer att definiera vad lojalitet har för 
innebörd för er.  
Vi hoppas med denna enkät få ut svar som kan underlätta arbetet i vår studie.  
 
Vid frågor kontakta gärna oss på chayma.elm@gmail.com 
 
Med vänliga hälsningar Chayma & Emanuel  
 
Tack för er medverkan! 
 
1. Kön 
 
Man  
Kvinna 
 
 
2. Ålder 
 
18-28  29-39  40< 
 
 
3. Vart inhandlar du dina elektronikvaror i förstahand? 

Butik  
Nätbutiker   
Eller en kombination  
 
4.Vilken typ av elektronikbutik har du störst förtroende för? 
 
Stormarknad med elektronikvaror  
Fackhandel inom elektronik (butik som specialiserar sig på vissa varuområden)  
Ingen skillnad 
 
 
5. När gjorde du ditt senaste inköp från en elektronikbutik? 

Senaste månaden  
Senaste halvåret   
Senaste året  
För flera år sedan 
 

6. När gjorde du ditt senaste inköp från en nätbutik för elektronikprodukter? 

Senaste månaden  
Senaste halvåret   
Senaste året  
För flera år sedan 
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7. Från vilken/vilka butiker inhandlar du främst dina elektronikprodukter? *(Flera alternativ är möjliga) 

Elgiganten  
Expert   
Euronics   
Media Markt  
Netonnet  
Siba  
Övrigt 
 

8. Har du rekommenderat andra att köpa varor från det företaget du handlar ifrån? 

Ja  
Nej 
 
9. Om JA, vilka faktorer har fått dig att rekommendera företaget till andra? 
 
 
1. Inte viktigt  
2.  
3.  
4.  
5. Mycket viktigt 
 
 

10. Hur viktigt är det för dig att känna till varumärket innan du köper en produkt i butik eller via nätet? Intervall 1-5. 
1 avser inte viktigt och 5 avser mycket viktigt. 

1. Inte viktigt  
2.  
3.  
4.  
5. Mycket viktigt 
 

11. Vilket är det primära associationen som DU anser kännetecknar de olika företag som finns etablerade på 
elektronikmarknaden? 

Reklam  
Pris  
Service   
Utbud   
Övrigt  
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12. Ökar ditt förtroende för företagets varumärke ex: Elgiganten, Siba om de har nätbutiker? 
 
Ja  
Nej  
Delvis  
 
 
13. Är det viktigt för dig som konsument att vid e-handel av elektronikvaror känna till företaget sedan tidigare? 
 
Ja    
Nej   
Delvis 
 

14. Vad anser du om de elektronikföretag som INTE har nätbutiker idag? Intervall 1-5. 1 avser inte viktigt och 5 
avser mycket viktigt.  

1. Inte viktigt  
2.  
3.  
4.  
5. Mycket viktigt 
 
15. Skulle du konsumera mer än vanligt på nätbutiker hos exempelvis Media Markt eller Euronics om de hade 
upprättat nätbutiker? 

Ja  
Nej   
Delvis 
 

16. Vad karakteriserar ditt köpbeteende? 

Söka information på nätet --> Köpa i butik 
Söka information på nätet --> Köpa på nätet 
Söka information i butik --> Köpa i butik 
Söka information i butik --> Köpa på nätet 
 

17. Vad innebär kundlojalitet till ett varumärke för dig? 
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Appendix 2 – Enkätresultat 
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Appendix 3 - Intervjufrågor 

1. Vad anser ni är det mest lönsammaste med en webbutik? 
 

2. Vilka faktorer/strategier bör man ta till för att öka lojaliteten hos kunder?  
 
3. Anser ni att det är viktigt med lojala kunder? 

 
4. Finns det några etableringshot eller hot från substitut för webbutiker? 

 
5. Vilka är de främsta faktorerna att utgå i från i upprättandet av en webb baserad butik? 

 
6. Kan ett varumärke förstärkas utav webbutiker? Vad bidrar webbutiker till? 

 
7. Word of mouth och negativitet, hur påveras företag av det?  

 
8. Skapar en webbaserad butik kundlojalitet av något slag till varumärket hos en aktör? 

 
9. Förstärks lojalitet/förtroende genom att ha en webbutik? 

 
10. Hur kan man bli bättre på att associera elektronikkedjor till ett varumärke? 
 
11. Vilka egenskaper skapar ett starkt varumärke enligt er? 
 
12.  Vilka är svårigheterna i dagsläget med att förmedla ett lojalt varumärke?  Hur kan man gå 
till väga att tackla dessa svårigheter?   
 
13. Vad anser du om Media Markt och Euronics som inte har upprättat en webb baserad butik 
trots att de är väletablerade på en marknad med hårdkonkurrens? Anser du att det påverkar 
varumärket för företaget? 
 
14. Är det primära i en hård utsatt marknad som elektronikkedjor befinner sig i att ha fysiska 
butiker än nätbutiker? 

 


