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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to describe how the electronic customer relationship is depicted 
by marketing literature within traditional-, direct- and relationship marketing. The thesis also 
intends to explore whether there are any patterns in the way the marketing literature describes 
the electronic customer relationship. 
 
The last 50 years of technical advancement has brought a conclusive component for the 
development of the electronic customer relationship – e.g. data communication. This 
innovation has paved the ground for the development of information technology which we 
today refer to as the Internet – possibly the most important invention in the history of modern 
information technology.  
 
This development has also affected the relationship between companies and customers. Much 
of the direct contact that was previously used has now been replaced by electronic 
relationships.  The electronic market that has been created has also forced companies to take 
the electronic customer relationship seriously. 
 
With this thesis about the electronic customer relationship we hope to contribute a larger 
understanding for this new type of customer relationship. Development will progress and 
companies will be able to use new ways to communicate with its customers which will in 
return create new fields for marketers to work in.  
 
In order to more easily identify the electronic customer relationship within the marketing 
literature a structural model consisting of the traditional-, direct- and relationship marketing 
approaches has been used. Relevant literature within subcategories of the different approaches 
that only deal with electronic customer relationship has been collected and mapped out. We 
have been able to see numerous patterns within the depiction of the electronic customer 
relationship and following conclusions have been made: 
 
Within e-marketing (traditional marketing) the electronic customer relationship is depicted as 
a complement to physical customer relationships. Within computer based direct marketing 
(direct marketing) the electronic customer relationship is depicted as a measurable asset the 
company invests in for future returns. Within CRM (relationship marketing) the electronic 
customer relationship is depicted as an analyzable and manageable object that can be 
controlled in advanced analysis software.  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Denna uppsats syftar till att kartlägga hur elektroniska kundrelationer skildras av 
marknadsföringslitteraturen inom klassisk-, direkt- och relationsmarknadsföring. 
Kartläggningen har även för avsikt att undersöka eventuella mönster i litteraturens skildring 
av den elektroniska kundrelationen.  
 
De senaste 50 åren av teknisk utveckling har medfört en avgörande innovation för 
utvecklingen av elektroniska kundrelationer - nämligen datakommunikation. Tekniken bakom 
datakommunikation har legat till grund för vad vi idag kallar Internet, den kanske mest 
betydelsefulla uppfinningen inom modern informationsteknik.  
 
Utvecklingen har även påverkat relationen mellan företag och kund. Mycket av den direkta 
kontakt som tidigare fanns har idag ersatts av elektroniska relationer. Den elektroniska 
marknaden som skapats tvingar även företag att ta den elektroniska kundrelationen på allvar. 
Kundens totala upplevelse av företaget och därmed konsumtionsbeslut kan avgöras i den 
elektroniska relationen till företagen.  
 
Genom att kartlägga hur den elektroniska kundrelationen skildras i 
marknadsföringslitteraturen önskar vi bidra till ökad förståelse för denna nya typ av 
kundrelation. Utvecklingen stannar inte av och företagen får ständigt nya sätt att 
kommunicera med sina kunder, vilket i sin tur skapar nya områden för marknadsförare att 
arbeta i. 
 
För att lättare identifiera den elektroniska kundrelationen i marknadsföringslitteraturen har en 
strukturell modell bestående av synsätten klassisk-, direkt- och relationsmarknadsföring 
använts. Relevant litteratur inom underkategorier till varje synsätt som bara arbetar med 
elektroniska kundrelationer har sedan samlats in och kartlagts. Vi har kunnat se flera mönster 
i skildringen av den elektroniska kundrelationen och drar följande slutsatser:  
 
Inom e-marknadsföring (klassisk marknadsföring) skildras den elektroniska kundrelationen 
som ett komplement till fysiska kundrelationer. Inom datorbaserad direktmarknadsföring 
(direktmarknadsföring) skildras relationen som en mätbar tillgång företaget investerar i för 
framtida avkastning. Inom CRM (relationsmarknadsföring) skildras relationen som ett 
analyserbart och hanterbart objekt som kan kontrolleras i avancerade analysprogram.  
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1. Inledning 
 

 

År 1965 presenterades en ny förutsägelse som kom till att förändra sättet vi uppfattar teknisk 

utveckling. Mannen bakom förutsägelsen var ingen annan än dataföretaget Intels grundare 

Gordon Moore. Han förutspådde redan år 1965 att antalet komponenter i ett datachip skulle 

öka med det dubbla varje år. År 1975 reviderade Gordon Moore denna förutsägelse till att 

antalet komponenter i ett datachip skulle fördubblas vartannat år. Detta kom att bli Moores 

lag - antalet transistorer på en given yta fördubblas på två år. Denna tämligen enkla lag har 

sedan år 1965 blivit en ledande princip för elektronikindustrin som ständigt utvecklar nya 

datachips samtidigt som kostnaderna för elektronik sänks.1 

 

Vad är då kopplingen mellan Moores lag från år 1965 och modern marknadsföring? 

 

Sedan begreppet myntandes har det skett en radikal förändring i hur vi dels kommunicerar 

men även sköter vårt arbete. Att använda datorer är en självklarhet idag men det var inte lika 

självklart för ungefär 25 år sedan. Det var först år 1981 som IBM introducerade den första 

datorn för hemmabruk, den personliga datorn, även kallad PC.2 Sedan dess har användningen 

av datorer runt om i världen ökat lavinartat. År 2002 rapporterades det ha sålts en miljard 

datorer runt om i världen.3 Enligt analysföretaget Forrester förväntas den siffran ha ökat till 

två miljarder datorer år 2015. Det tog 27 år att nå en miljard datorer men Forrester förutspår 

att det endast kommer att ta fem år att nå nästa miljard. Detta främst på grund av lägre priser 

och ett ökat intresse runt om i världen allt eftersom människor blir mer tekniskt medvetna.4  

 

I takt med utvecklingen av Internet har vanliga människors dator- och Internetanvändande 

fullständigt exploderat. År 1999 var antalet Internetanvändare i världen strax under 200 

miljoner. Idag uppgår den siffran till ungefär 1,6 miljarder och ökningen spås fortsätta.5 Även 

i Sverige har datorer och användandet av Internet slagit igenom stort. År 2004 beräknas det ha 

funnits 763 012 datorer per en miljon invånare vilket placerade Sverige på tredje plats i 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, http://ne.se/kort/mooreslag 2009-02-11 
2 IBM Archives, http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/pc25/pc25_intro.html 2009-02-11 
3 BBC News, http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2077986.stm  2009-02-11 
4 Techworld, http://www.techworld.com/news/index.cfm?NewsID=9119 2009-04-09 
5 Mindpark, http://mindpark.se/2008/08/19/14-miljarder-internetanvandare/ 2009-02-11 
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världen över flest datorer per invånare.6 Enbart Sverige med en total befolkning på ungefär 

9,1 miljoner människor hade cirka 6,9 miljoner Internetanvändare år 2007.7  

 

Med en sådan bakgrund är det inte särskilt förvånande att en del av vår ekonomi idag utgörs 

av elektronisk handel, så kallad e-handel. I Skandinavien omsatte e-handeln 90 miljarder SEK 

under år 2007 varav omsättningen i Sverige var 37 miljarder SEK. Enligt en aktuell 

undersökning konsumerar en skandinavisk konsument i genomsnitt 7 500 kr per år via e-

handel. Nästan hälften av dessa konsumenter tror sig öka denna konsumtion, en uppfattning 

som även stöds av företagen där hela 88 procent av de skandinaviska e-handelsföretagen tror 

på ökad omsättning.8 

 

Den elektroniska utvecklingen, förutspådd av Gordon Moore, har alltså påverkat mer än bara 

utvecklingen av datachips. Hela samhället har påverkats av denna tekniska utveckling; 

däribland ämnet marknadsföring.  Med en teknisk utveckling där fler och fler potentiella 

kunder konsumerar, kommunicerar och interagerar via Internet har även marknadsföringen 

varit tvungen att flytta in i det digitala formatet.  

1.1 Problembakgrund 

År 1999 hävdade Kotler att marknadsföringen stod inför en total omvandling det närmaste 

decenniet. Kotler beskrev hur informationstekniken skulle förändra vår uppfattning om tid, 

rum och massa. På sikt skulle teknologins framväxt förändra hela vårt dagliga liv.9 Idag, tio år 

senare, lever vi i den verkligheten. Låga kostnader för dataöverföring, tillgång till billiga 

persondatorer med hög kapacitet samt nya former för interaktion mellan människa och maskin 

har öppnat vägen för en strukturomvandling med stora konsekvenser för arbets- och 

samhällslivet.10  Ett företags storlek är inte längre beroende av dess fysiska storlek, det kan i 

huvudsak vara virtuellt och befinna sig överallt där en Internetuppkoppling finns. Dagens 

företag interagerar med varandra och med kunder över Internet, sekundsnabbt till låg 

kostnad.11  

                                                 
6 Nationmaster, http://www.nationmaster.com/graph/med_per_com_percap-media-personal-computers-per-
capita 2009-02-11 
7 Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/eu/se.htm 2009-02-11 
8 Newsdesk, http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/skandinavisk-e-handel-omsaetter-90-miljarder-sek-131-
miljoner-skandinaver-handlar-paa-naetet-183878 2009-02-11 
9 Kotler, Philip, Kotler on Marketing, New York, The Free Press, 1999, s. 205f 
10 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.db.ub.oru.se/long/informationsteknik/211496, 2009-01-16 
11 Armstrong, Gary. & Kotler, Philip, marketing: an introduction 7/e, Upper Saddle River, Pearson, 2005, s. 
481ff 
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Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom 

framsteg inom datateknik och telekommunikation.12 Alla nya innovationer som ger avtryck i 

vårt samhälle möter även marknadsföraren. När tryckta tidningar introducerades skapades en 

helt ny plattform för marknadsföring. Plötsligt fanns ett kraftfullt verktyg för att sprida 

information om nya produkter. Tryckta tidningar skapade också en arena för opinion och 

diskussion relaterad till företag och produkter.13 Idag är det informationstekniken som skapar 

nya möjligheter för marknadsföraren. Internet är vår kanske viktigaste och mest betydelsefulla 

innovation inom modern informationsteknik. Internet kompletterar järn-, bil-, och 

vattenvägar, flyglinjer, tidningar, post, telefoni, radio och TV som sedan tidigare bildat 

infrastrukturen för marknadsföring.14 

  

Kotler förutspådde att företag som inte anpassar sig till den digitala tidsåldern kommer 

försvinna.15 I rädsla för konkurrens har de flesta företag ökat och utvecklat sin Internetnärvaro 

under det senaste decenniet. Resultatet är att närvaro på Internet inte längre utgör någon 

konkurrensfördel. Istället har en bristande Internetnärvaro blivit en konkurrensnackdel.16 I 

boken Entrepreneurial marketing diskuterar Bjerke & Hultman begreppen sales drivers och 

sales requirements. Sales drivers är faktorer som skapar merförsäljning och sales 

requirements är kriterier som måste vara uppfyllda för att överhuvudtaget få sälja.17 Att finnas 

på Internet har under senaste decenniet gått från att vara en sales driver till att bli ett sales 

requirement. Företag som vill skapa konkurrensfördelar genom sin närvaro på Internet måste 

idag erbjuda överlägsen nytta, användarvänlighet och tillgänglighet.18 Porter menar att frågan 

inte är om ett företag vill vara på Internet, utan att de måste vara det för att behålla sin 

konkurrenskraft.19    

 

Till en början använde företag främst Internet till annonsering, PR och informationsspridning. 

Phillips menar att syftet var att stärka varumärket genom att visa sin närvaro på Internet och 

                                                 
12 Nationalecyklopedin, http://www.ne.se.db.ub.oru.se/long/informationsteknik/211496, 2009-02-14 
13 Frankelius, Per, Kirurgisk marknadsföring, Malmö, Liber, 1997, s. 39 
14 Gummesson, Evert, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Malmö, Liber, 2002, s. 130f 
15 Kotler, 1999, s. 205f 
16 Samiee, Saeed, ”Global marketing effectiveness via alliances and electronic commerce in business-to-business 
markets”, Industrial Marketing Management, Nr. 37, 2008, s. 3-8, s. 5  
17 Bjerke, Björn. & Hultman M. Claes, Entrepreneurial Marketing, Cheltenham, Elgar, 2002, s. 221f 
18 Samiee, 2008, s. 5 
19 Porter, Michael E. ”Strategy and the Internet”, Harvard Business Review, March, 2001, s. 64 
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skapa publicitet.20 Från att framförallt varit en informationsplats utvecklades Internet till en 

marknadsplats för köpare och säljare, för att sedan vidareutvecklas till en scen för upplevelser 

och social kontakt.21 Ur ett marknadsföringsperspektiv anser Blomqvist, Dahl & Haeger att 

det är mest intressant att använda informationsteknik i syfte att utveckla befintliga 

kundrelationer och nätverk. Internet är på många sätt det ideala medlet för direkt 

kommunikation mellan företag och kund. Parterna kan interagera i realtid och Internet är 

därför ett möjligt alternativ till det fysiska mötet. Med hjälp av Internetbaserade lösningar kan 

företag utveckla nya kommunikationssätt och mer flexibla relationer till sina kunder.22 

 

Samtidigt som Internet skapat stora möjligheter för företaget har det även medfört nya hot. 

Eftersom det blivit enklare att få tag i information har en maktförskjutning skett från företaget 

till kunden. Kunder blir allt mer medvetna, har allt mer att välja emellan och kan ställa allt 

högre krav.23 Företag måste anstränga allt sig hårdare och hårdare för att behålla sina kunder. 

Företag som inte kontinuerligt överträffar sina kunders förväntningar riskerar att konkurreras 

ut.24 Dels tillkommer nya aktörer på Internet och dels ökar aktiviteten från befintliga aktörer 

med målet att vara innovativa och effektiva.25 Enligt D´Aveni är det svårare än någonsin för 

ett företag att bli marknadsledare eller försvara en marknadsledande position.26 Lahiri et al 

menar att informationsteknikens utveckling och högre konsumentförväntningar skapar allt 

hårdare konkurrens.27  

 

Vid hård konkurrens försöker företag ständigt bryta ner varandras konkurrensfördelar.28 I en 

sådan situation blir det allt viktigare att utveckla och stärka företagets befintliga 

kundrelationer. Att vinna nya kunder på marknader med hård konkurrens innebär mycket 

                                                 
20 Phillips, Paul, E-Business Strategy, Berkshire, McGrawHill Education, 2003, s. 42 
21 Gummesson, 2002, s.130f 
22 Blomqvist, Ralf., Dahl, Johan. & Haeger, Tomas, Relationsmarknadsföring, Göteborg, IHM Förlag, 2000, s. 
97 
23 LaForge W. Raymond., Morris H. Michael. & Schindehutte Minet, “Entrepreneurial Marketing: A Construct 
For Integrating Emerging Entrepreneurship And Marketing Perspectives”, Journal of Marketing Theory And 

Practice, 10:4, 2002, s. 1f 
24 Lahiri, Somnath., Pérez-Nordtvedt. & Renn, W Robert, “Will the new competitive landscape cause your firm´s 
decline?”, Business Horizons, nr.52, 2008, s. 311-320, s. 311f   
25 Blomqvist, Ralf., Dahl, Johan. & Haeger, Tomas, Relationsmarknadsföring, Göteborg, IHM Förlag, 2004, s.87 
26 D´Aveni, R.A, ”Leaders of the pack: A look at strategies for securing market domination – and keeping it”, 
The Wall Street Journal, March 3, 2007, s. 9 
27 Lahiri, 2008, s. 314 
28 Veliyath, R. & Fitzgerald, E, ”Firm capabilites, business strategies, customer preferences, and 
hypercompetitive arenas: The sustainability of competitive advantages with implications for firm 
competitiveness”, Competitiveness Reviee, nr.10, 2001, s.56-82 
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höga kostnader.29 Grant & Schelsinger menar att företag kan skapa vinster på tre sätt. Det 

första är skaffa nya kunder och på så sätt öka totala antalet kunder. Det andra är att få 

befintliga kunder att köpa mer. Det tredje sättet är att skapa så långvariga relationer med varje 

kund som möjligt.30 Flertalet studier visar att kostnaden att skaffa en ny kund är fem gånger så 

hög som kostnaden att behålla en befintlig kund.31 Befintliga kunder har även visat sig vara 

mindre priskänsliga. Lojala kunder är ett kostnadseffektivt sätt att säkra framtida vinster på 

osäkra marknader. Därför ligger det i företagens intresse att skapa långvariga 

kundrelationer.32 

 

För att skapa långvariga kundrelationer måste företagen interagera med kunderna på deras 

egna villkor. Konsumenterna har under årens lopp tröttnat på en aldrig sinande ström av 

reklam som inte har några kopplingar till deras liv eller intressen.33 Grönroos hävdade redan 

för tio år sedan att konsumenterna inte längre vill behandlas som anonyma och utvecklar ett 

allt mer sofistikerat köpbeteende.34 Liao et al. menar att konsumenter idag kräver en mer 

personlig form av marknadsföring. Som ett led i att stärka kundrelationer arbetar företagen 

allt mer med att individualisera erbjudanden och möta skilda kunders preferenser.35 

Frankelius berättar hur avståndet mellan kund och företag har ökat ända sedan lanthandelns 

dagar. Datorer skapar nu möjligheten att minska detta avstånd.36 Informationstekniken är 

revolutionerande därför att det skapats möjligheter för företaget att etablera personliga 

relationer med ett stort antal kunder oavsett geografiskt avstånd.37  

 

Av ovanstående skäl har direkt kundkontakt i stor utsträckning ersatts av elektroniska 

relationer.38 Det har blivit allt mer självklart för företagen att interagera direkt med kunder 

över Internet. Företagen tar den elektroniska relationen på allvar eftersom virtuella 
                                                 
29 Gilbert, David., Lee-Kelley, Liz. & Mannicom, Robin, ”How e-CRM can enhance customer loyalty”, 
Marketing Intelligence & Planning, 21/4, 2003, s. 239-248, s. 240ff  
30 Grant, Alan W.H. & Schlesinger, Leonard A, “Realize Your Customer´s Full Profit Potential”, Harvard 
Business Review, 73 (4), 1995, s. 59-79, s. 59ff  
31 Chan, Hui-Chun., Shih, Hsi-An. & Wu, Yih Wann, “A Study of Customer Relationship Management 
Activities and Marketing Tactics for Hypermarkets on Membership Behavior”, The Business Reviw, Cambridge, 
vol.10, nr. 1, 2008, s. 89-95, s. 90 
32 Gilbert, 2003, s. 240ff  
33 Nunes, P.F. & Merrihue, J, ”The continuing power of mass advertising”, MIT Sloan Management Review, 48 
(2), 2007, s. 63-71, s. 63 
34 Grönroos, Christian, In Search of a New Logic for Marketing: Foundations of Contemporary Theory, West 
Sussex, John Wiley & Sons, 2007, s. 126  
35 Chen,Chyuan-Meei., Hsiao, Shih-Chung., Hsieh, Chia-Lin. & Liao, Shu-Hsien, ” Mining information users´ 
knowledge for one-to-one marketing”, Expert Systems with Applications, nr.36, 2009, s. 4967-4979, s. 4968  
36 Frankelius, 1997, s. 52 
37 Chen et al. 2009, s. s. 4968  
38 Blomqvist et al. 2004, s. 97 
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mötesplatser som hemsidor kan vara avgörande när kundens totala upplevelse om företaget 

skapas.39  Mohammed et al. gör den viktiga iakttagelsen att det bakom all elektronik 

fortfarande finns en relation mellan människor. Informationstekniken förändrar egentligen 

inte några grundläggande förutsättningar för den relationen. Det handlar mer om att 

informationstekniken skapat nya möjligheter för relationen att utvecklas och blomstra.40 Alla 

sorters relationer mår bra om det finns en interaktiv dialog mellan parterna.41 En definition av 

en relation beskriver att en relation existerar först när två parter utövar effekter på varandra 

över en längre tid.42 Informationstekniken skapar möjligheten till en interaktivitet mellan 

företag och kund som inte funnits på länge, med andra ord har den elektroniska 

kundrelationen potential att efterlikna den naturliga relationen mellan två människor.43 

1.2 Problemdiskussion 

Akademiker har arbetat hårt under åren med att utveckla beskrivande och normativa ramverk 

för hur marknadsföringen kan utvecklas med hjälp av informationsteknik. Det enda som varit 

riktigt självklart är att informationsteknik och marknadsföring har en tät koppling som skulle 

komma att bli allt viktigare i framtiden. Både akademiker och praktiker var delaktiga i att 

namnge utvecklingen. Termer som ”web-based marketing”, ”one-to-one marketing” och 

”permission marketing” konkurrerade med termer som ”e-commerce”, ”e-business” och ”e-

marketing”. De sistnämnda syftar på att det skulle handla om en helt ny e-affärsmodell. Brady 

et al. gick kanske längst och menade att stavningen av marketing skulle ändras till 

MarkITing.44 

 

Marknadsföringslitteraturen speglar följaktligen den utveckling som skett mot elektroniska 

kundrelationer och individualiserade produkterbjudanden. När vi började läsa in oss på 

området elektroniska kundrelationer såg vi tydligt hur författarnas perspektiv skilde sig åt. Det 

finns flera olika uppfattningar om vad Internet innebär för företagets kundrelationer.  Även 

om det råder stor enighet om att informationsteknik är ett kraftfullt verktyg för att stärka och 

                                                 
39 Blomqvist et al. 2004, s. 87 
40 Mohammed et al., Internet Marketing: Building Advantage in a Networked Economy, New York, McGraw-
Hill, 2002, s. 256 
41 Duncan, Tom. & Moriarty, Sandra E, ”A communication-based marketing model for managing relationships”, 
Journal of Marketing, Vol.62, pp.1-13, 1998, s. 8 
42 Reis, Harry T. & Rusbult, Caryl E, Close Relationships, London, Taylor & Francis Ltd, 2004, s. 4 
43 Evans, Philip. & Wurstner, Thomas S, ”Strategy and the new economics of information”, Harvard Business 
Review, September – October, pp.71-82, 1997, s. 71ff 
44 Brady, Mairead & Fellenz, Martin R, “Researcging the role of information and communications technology 
(ICT) in contemporary marketing practices”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 23, Nr. 2, pp. 
108-114, 2008, s. 108f 
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utveckla kundrelationer råder det mindre enighet om hur det bästa tillvägagångssättet ser ut. 

Det är inget konstigt med att ett fenomen beskrivs utifrån olika perspektiv, snarare helt 

normalt. I detta fall hänger det dels samman med att nya användningsområden för 

informationstekniken kontinuerligt skapas.45 Och dels hänger det samman med att både 

akademiker och praktiker inom marknadsföring har skilda referensramar och perspektiv på 

såväl marknadsföringsämnet som tekniken i sig.46 Följaktligen är det svårt att få ett konkret 

svar på hur denna möjlighet bäst utnyttjas. Kanske finns det heller inte ett bästa sätt.47 

 

Följande beskrivning utgör exempel på hur perspektiven kan gå isär. Porter hävdar å ena sidan 

att Internet enbart är en ny marknadskanal, med vilken man kommunicerar med kunder precis 

som med telefon eller fax. Porter menar att värdet ligger i att företaget och kunden kan 

kommunicera på flera sätt, varav Internet är det senaste tillskottet.48 Å andra sidan hävdar 

Lowy, Tapscott & Ticall att Internet är mer än en ny marknadskanal. De menar att Internet 

förändrar betydelsen av alla existerande sätt att kommunicera med kunder.49 Samtidigt 

beskriver Liao et al. att den stora möjligheten med Internet är att bygga upp en avancerad 

databas med kundinformation från vilken elektroniska kundrelationer kan utvecklas.50 

Slutligen målar Sterne upp hemsidan som det centrala i företagets relation med kunder på 

Internet.51 Fyra författare där alla beskriver samma fenomen utifrån olika perspektiv.    

 

Trots att elektroniska kundrelationer behandlas återkommande inom modern marknadsföring 

och är ett populärt område saknar vi en närmare diskussion om de olika perspektiven kring 

fenomenet. Vi har utfört en litteraturgenomgång men inte lyckats finna någon studie som 

diskuterar ur vilka perspektiv marknadsföringslitteraturen skildrar elektroniska 

kundrelationer. Vi anser att en översikt av hur elektroniska kundrelationer skildras kan bidra 

med ytterligare förståelse för det populära och viktiga området. Elektroniska kundrelationer 

handlar inte bara om en extra marknadskanal eller avancerade databaser för 

informationsinsamling eller en hemsida. Det är mycket lätt att fastna i det perspektiv på 

Internet och kundrelationer som man helt enkelt råkat läsa mest om, har mest praktiskt 

                                                 
45 Frankelius, 1997, s. 63ff 
46 Holme, Idar Magne. & Solvang, Bert Krohn, Forskningmetodik, Lund, Studentlitteratur, 1991, s. 31 
47 Frankelius, 1997, s. 21 
48 Porter, 2001, 63ff 
49 Lowy, Alex., Tapscott, Don. & Ticoll, David, Digital Capita: Harnessing the Power of Business Webs, 

Boston, Harvard Business School Press, 2000, s. 189ff 
50 Chen,Chyuan-Meei., Hsiao, Shih-Chung., Hsieh, Chia-Lin. & Liao, Shu-Hsien, ” Mining information users´ 
knowledge for one-to-one marketing”, Expert Systems with Applications, Nr. 36, pp. 4967-4979, 2009, s. 4968 
51 Sterne, Jim, Customer Service on the Internet, 2th ed. New York, Wiley, 2000, s. 43f 
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erfarenhet av eller utbildats mest inom. En kartläggning av hur elektroniska kundrelationer 

skildras handlar egentligen om att studera flera dimensioner av samma fenomen, eller lägga 

samman flera bitar av pusslet. Vår avsikt är att utföra en fördjupande studie som ska bredda 

såväl vår egen som läsarens förståelse inom området.  

 

Vi har för vår studie valt att göra en grov indelning av marknadsföringsämnet i tre 

övergripande synsätt: klassisk marknadsföring, direktmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring. Bakom dessa synsätt finns skilda teoretiska modeller och 

referensramar. Följaktligen existerar olika perspektiv på elektroniska kundrelationer inom de 

tre övergripande synsätten. En anledning till vårt val är att det inom dessa synsätt ligger en 

skild syn på kundrelationer som följer med när dessa tar sig elektronisk form.52 

  

Inom klassisk marknadsföring har det fokuserats mer på marknaden än den individuella 

kunden. Kundrelationer har ansetts vara ett resultat av starkt varumärke och 

marknadskännedom. Direktmarknadsföringen ser istället marknaden som individuella 

konsumenter och strävar efter att upprätta en dialog med enskilda personer. Grundtanken är 

att budskap och erbjudande anpassas till varje kund. I relationsmarknadsföringen läggs vikten 

vid utveckling av företagets befintliga kundrelationer och omgivande nätverk. Företaget och 

kunden anses tillsammans skapa värde i långsiktiga relationer.53  

 

Inom varje av dessa tre marknadsföringssynsätt finns en mängd litteratur som behandlar 

kundrelationer på ett eller annat sätt. Eftersom vi är intresserade av den elektroniska 

kundrelationen är det nödvändigt att avgränsa studien till de underkategorier inom respektive 

synsätt som arbetar med Internet. Klassisk marknadsföring som använder sig av Internet kan 

betecknas som e-marknadsföring.54 Direktmarknadsföring som använder sig av Internet kan 

beskrivas som datorbaserad direktmarknadsföring.55 Inom relationsmarknadsföring talar man 

om eCRM när det handlar om att utveckla kundrelationer med hjälp av Internet.56  

 

                                                 
52 Frankelius, 1997, s. 17 
53 Frankelius, 1997, s. 17ff 
54 Armstrong & Kotler, Principles of Marketing 11

th
 ed., Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, 2006, s. 

567 
55 Frankelius, 1997, s. 64 
56 Nenad et al, ”Implementing Polyinstatiation as a Strategy for Electronic Commerce Customer Relationship 
Management, ” International Journal of Electronic Commerce, Vol. 7, No. 2, 2002, s. 10 
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Med den här uppsatsen vill vi kartlägga hur dessa tre marknadsföringssynsätt skildrar den 

elektroniska kundrelationen utifrån respektive referensram. En bakomliggande tanke genom 

hela uppsatsen är att vi förstår mer av ett fenomen om vi tar in flera perspektiv. Vi tror att en 

diskussion om de olika skildringarna av elektroniska kundrelationer är viktig för att förstå 

både nutidens och framtidens perspektiv på området. Och utvecklingen står verkligen inte still 

utan accelererar snarare snabbare än någonsin. Korsbefruktningen av våra två snabbast 

växande informationstekniska innovationer, mobiltelefonen och Internet, öppnar nya dörrar. 

Företaget får nya sätt att kommunicera med sina kunder och det skapar nya arenor för 

marknadsföraren när konsumenter världen runt loggar in på Internet med sina 

mobiltelefoner.57  

1.3 Problemformulering 

Ovanstående problemdiskussion leder till följande problemformulering vilken kommer 

besvaras i uppsatsen: 

 

• Hur skildras den elektroniska kundrelationen i marknadsföringslitteraturen med 

utgångspunkt i de tre synsätten: klassisk-, direkt- och relationsmarknadsföring? Finns 

det några eventuella mönster i litteraturens skildring?  

 

Kommande syfte hjälper författarna att precisera arbetsuppgiften och leda uppsatsarbetet på 

rätt väg.  

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att kartlägga hur marknadsföringslitteraturen inom klassisk-, direkt- 

och relationsmarknadsföring skildrar den elektroniska kundrelationen. Detta för att undersöka 

om det finns eventuella mönster i litteraturens skildring.  

1.5 Avgränsningar 

Elektroniska kundrelationer kan betyda mycket. Alla relationer mellan företag och kund som 

uteslutande använder någon form av elektronik ryms inom definitionen. I denna studie har vi 

valt att fokusera enbart på elektroniska kundrelationer som har sin utgångspunkt i 

informationsteknik. Med informationsteknik menar vi de tekniska möjligheter som skapats 

                                                 
57 Phillips, Paul, E-Business Strategy, Berkshire, McGrawHill Education, 2003, s. 11 
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genom kombinationen av datorteknik och telekommunikation.58 I denna studie handlar det om 

följande tekniker: uppkopplade databaser och programvara59 för marknadsföringsanalys samt 

Internet och mobil telekommunikation. Informationsteknik likställs ofta med Internet på 

grund av dess stora betydelse i sammanhanget. Det är vanligt att begreppen används 

synonymt inom marknadsföringslitteratur. Internet ser vi som en betydande teknik som ryms 

inom begreppet informationsteknik. När vi talar om Internet under studien ses det alltid som 

underordnat det övergripande begreppet informationsteknik. Vi kommer att försöka vara 

tydliga med vilken specifik teknik inom begreppet informationsteknik vi diskuterar vid olika 

tillfällen genom vår studie. 

1.6 Definition av begrepp 

För att läsaren ska få en så överskådlig bild som möjligt presenteras här kort utvalda begrepp 

varpå mer omfattande definitioner presenteras i följande kapitel. Genom att definiera valda 

begrepp ur det teoretiska ramverket skapas en plattform inom vilken studien kommer att röra 

sig inom. 

 

Elektronisk kundrelation – Interaktionen mellan företag och kund med informationsteknik 

som utgångspunkt.60  

 

Informationsteknik – Ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom 

kombinationen av datorteknik och telekommunikation.61 I följande studie: uppkopplade 

databaser och programvara för marknadsföringsanalys samt Internet och mobil 

telekommunikation. 

 

Klassisk marknadsföring – Den dominerande skolbildningen inom marknadsföring under 

1900-talet, främst efter andra världskriget. Mest kända begrepp är marknadsföringsmixen, 

4P.62 

 

                                                 
58 Nationalencyklopedin, http://ne.se/kort/it/1033584 - 2009-02-11 
59 Med uppkopplade databaser eller programvara menar vi en uppkoppling till antingen andra databaser, 
organisationer eller Internet så ett informationsutbyte sker, alltså en kombination av datorteknik och 
telekommunikation.  
60 Kuo, Wen-Liang., Huang, Yu-An., Lin, Chad. & Lin, Koong, “Evaluation of Electronic Customer 
Relationship Management: The Critical Success Factors”, The Business Review, Cambridge, Vol. 6, Nr. 2, 
pp.206-212, 2006, s. 206 
61 Nationalencyklopedin, http://ne.se/kort/it/1033584 - 2009-02-11 
62 Frankelius, 1997, s. 21 
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E-marknadsföring – Marknadsföring som sker över Internet.63  
 

Direktmarknadsföring – Strategi för kommunikation med befintliga eller blivande kunder 

med syfte att uppnå mätbar respons i form av försäljning, besök på hemsida et cetera från 

kunden.64 

 

Datorbaserad direktmarknadsföring – Direktmarknadsföring som använder sig av modern 

informationsteknik för att kommunicera med befintliga eller blivande kunder.65 

 

Relationsmarknadsföring – Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter 

relationer, nätverk och interaktion i centrum.66  

 

Customer Relationship Management – CRM är relationsmarknadsföringens värderingar 

och strategier – särskilt avseende kundrelationer – omsatta i praktisk tillämpning.67 

 

eCRM – CRM som använder Internet eller andra elektroniska kanaler för att utveckla 

kundrelationer.68  

1.7 Målgrupp 

Vi har fyra huvudsakliga målgrupper. Dessa är studenter, akademiker verksamma inom 

marknadsföring, praktiserande marknadsförare och chefer. Med dessa målgrupper i åtanke har 

vi valt att anpassa studien i den mån möjligt så att de enskilda målgrupperna kan nyttja 

studien på ett fördelaktigt sätt. För målgruppen studenter hoppas vi studien leder till ökad 

lärdom såväl som inspiration till fortsatt lärande inom ämnet elektroniska kundrelationer. 

Studien har anpassats så till vida att studenter enkelt kan uppnå en hög grad av förståelse. 

Således har studien genomgående både enkelhet och pedagogisk presentation som ledstjärnor.  

 

För akademiker med marknadsföring som disciplin önskar vi kunna erbjuda en förenklad men 

samtidigt rikt sammanfattande översikt över ett fragmenterat område. Studien tillhandahåller 

                                                 
63 Armstrong & Kotler, 2006, s. 555 
64 Mitchell, Shena, ”Direct marketing in the UK: Trials and Tribulations”, Journal of Database Marketing, Vol. 
8, pp.17-27,2000, s. 21f 
65 Frankelius, 1997, s. 64 
66 Gummesson, 2002, s.16 
67 ibid.  2002, s. 17 
68 Nenad et al., 2002, s. 10 
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därför en översiktlig genomgång av publicerad litteratur i både bok- och artikelform vilket 

bidrar till ett större djup kring ämnet elektroniska kundrelationer. Vår önskan är att även den 

praktiserande marknadsföraren kan få ökad insikt i marknadsföringens utmaningar med hjälp 

av uppsatsen. Följaktligen har vi ämnat skapa ett underlag för reflektion, en plattform som i 

sin tur kan hjälpa den mer erfarna marknadsföraren i en teknikintensiv värld.  

 

För chefen hoppas vi studien kan bidra till att skapa en mer aktuell överblick gällande 

informationsteknik och kundrelationer samt hur dessa interagerar med varandra. Enligt 

relationsmarknadsföringens tankegångar är marknadsföring en verksamhet som genomsyrar 

hela företaget.69 Chefens övergripande perspektiv på verksamheten är därför mycket viktig 

även ur marknadsföringssynpunkt och således önskar vi kunna bidra till att utöka just det 

perspektivet.  

1.8 Disposition 

Kapitel ett – Inledning 

Det inledande kapitlet introducerar läsaren till problematiken kring marknadsföring i dagens 

teknikintensiva samhälle. Vi presenterar vår önskan att uppsatsen ska kartlägga hur 

elektroniska kundrelationer skildras eftersom vi ämnar undersöka om det finns eventuella 

mönster i litteraturens skildring. I problembakgrunden presenteras en bakgrund till 

utvecklingen av informationssamhället och dess konsekvenser för marknadsföringen. Vidare 

beskriver vi hur marknadsföringsämnet grovt kan delas upp i klassisk-, direkt-, och 

relationsmarknadsföring och att synen på kundrelationer är olika inom synsätten.  Kapitlet 

mynnar ut i själva frågeställningen samt syftet för denna studie. 

 

Kapitel två – Metod 

Den metod vi valt för att uppfylla studiens syfte presenteras i detta kapitel som inleds med en 

diskussion om vilka metoder som är lämpliga för vår studie. Ett källkritiskt arbetssätt med 

fokus på kategorisering, insamling och granskning av textmaterial presenteras. Studien är av 

kvalitativ inriktning och våra personliga referensramar samt hur dessa kan påverka studien 

diskuteras. Kärnan i kapitlet är vår genomgång av tillvägagångssättet för att strukturera och 

kategorisera det stora och fragmenterade marknadsföringsämnet. Avslutningsvis diskuterar vi 

källkritiska frågor i anslutning till vårt område. 

                                                 
69 Blomqvist et al., 2004, s. 26 
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Kapitel tre – Relationer 

I detta kapitel definieras vad en relation egentligen är eftersom vi är övertygad om att en 

förståelse av relationer bidrar till en djupare förståelse av kundrelationer. Stöd för denna 

argumentation finner vi hos Clark & Mills som konstaterar att samma relationstyper 

återkommer i alla möjliga sammanhang.70 Således inleds vår översikt av relationer med 

inriktningen på sociala relationer människor emellan. Forskning kring relationer, hur de 

uppstår och varför människor stannar i dem presenteras. Vi tittar sedan på vilka specifika 

egenskaper som utmärker kundrelationer och vad som skiljer dem från sociala relationer. När 

en kund etablerar en relation med ett företag sker det vanligen i ett antal steg, vi förklarar 

avslutningsvis vad som egentligen händer i dessa steg. 

 

Kapitel fyra – Marknadsföring 

I marknadsföringskapitel tittar vi närmare på de tre synsätt som utgör vår struktur för 

marknadsföringsämnet. En djupare förklaring för varje synsätt, vad de innebär och hur de 

skiljer sig alternativ liknar varandra presenteras. Strukturen vi valt att använda oss av 

möjliggör att lättare identifiera den elektroniska kundrelationen inom 

marknadsföringsområdets olika delar. Ett fragmenterat område som marknadsföring behöver 

en tydlig struktur för att mönster i olika skildringar av elektroniska kundrelationer lättare ska 

kunna identifieras.71 Efter att vi delat in marknadsföringsämnet i tre synsätt identifierar vi 

vilka områden inom dessa som behandlar elektroniska kundrelationer. Dessa identifierade 

underkategorier använder vi för att söka relevant litteratur inom respektive synsätt. 

Underkategorin till klassisk marknadsföring är e-marknadsföring, underkategorin till 

direktmarknadsföring är datorbaserad direktmarknadsföring och slutligen är underkategorin 

till relationsmarknadsföring eCRM.    

 

Kapitel fem – Elektroniska kundrelationer 

I detta kapitel sammanställer vi relevant litteratur som samlats in inom varje underkategori till 

de tre marknadsföringssynsätten som vi behandlar. Vi beskriver hur författare inom e-

marknadsföring ser möjligheter att med hjälp av Internet komma i direkt kontakt med kunder 

och individualisera erbjudanden. Inom datorbaserad direktmarknadsföring finns också en 

                                                 
70 Batson, Daniel C, ”Communal & Exchange Relationships: What is the Difference?”, Personality and Social 
Psychology Bulletin, Vol. 19, No. 6, 1993, s. 677-683, s. 677ff   
71 Gummesson, Evert, “Marketing-Orientation Revisited: The Crucial Role of  The Part-Time Manager, 
European Journal of Marketing, Vol. 25, Nr. 2, pp.60-75, 1991, s. 62 
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fokusering på det individualiserade erbjudandet till kunden, men ett annat arbetssätt ligger till 

grund. Vi beskriver här hur man arbetar med avancerade databaser där information om kunder 

samlas och analyseras på olika sätt. I eCRM har man rent tekniskt gått längst och har som mål 

att med hjälp av avancerad informationsteknik möta kunden med rätt information, i rätt 

mängd och i rätt tid. 

 

Kapitel sex – Tre skildringar av den elektroniska kundrelationen  
 

I kapitel sex diskuterar vi hur den elektroniska kundrelationen skildras i våra tre synsätt av 

marknadsföring. De mönster vi hittat i litteraturens skildring presenteras.  Vi finner att 

författare inom e-marknadsföringen skildrar den elektroniska kundrelationen på en rad olika 

sätt beroende på deras syn på Internet. Inom datorbaserad direktmarknadsföring finner vi att 

författarna är mer överens och relativt tydliga i sin skildring av elektroniska kundrelationer.  

När det gäller eCRM visar det sig att författarna är väldigt medvetna om kundrelationen men 

samtidigt koncentrerar sig väldigt mycket på den rent tekniska biten. Att dessa författare inom 

våra tre synsätt skildrar samma fenomen på olika sätt är en intressant iakttagelse.  

 

Kapitel sju – Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattar vi de slutsatser som vi kommit fram till i vår studie. Den 

frågeställning som vi inledde med att presentera i kapitel ett angående om det finns några 

eventuella mönster i marknadsföringslitteraturens skildring av den elektroniska 

kundrelationen, med utgångspunkt i klassisk-, direkt-, och relationsmarknadsföring besvaras. 

Av vår studie har det kommit fram att det finns mönster i litteraturens skildring. Dessa 

mönster har vi funnit under vår kartläggning av den litteratur som vi samlat in inom varje 

marknadsföringssynsätt. De mönster vi funnit och de slutsatserna vi kan dra av studiens 

resultat presenteras i detta kapitel.  

 
Kapitel åtta – Diskussion/reflektion 
 
I uppsatsens sista kapitel diskuterar vi de slutsatser som vi kommit fram till under något mer 

friare former.  Under vårt arbete har det väckts en hel del tankar om hur elektroniska 

kundrelationer skildras och vad innebörden egentligen är. Vad resultatet av vår studie innebär 

samt vilka förändringar som kan ske i ett framtida skede diskuteras. Vi avslutar detta kapitel 

med att ge förslag på vad som skulle kunna bli intressant framtida forskning.  
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2. Metod 
 

 

Vilken metod som är lämplig att använda för att utföra en studie är beroende av dess syfte, 

kontext och målgrupp. Olika metoder passar till olika typer av studier. Inga förutbestämda 

regler kan heller föreskriva vilken typ av data som ska samlas in för att undersöka ett 

problem. Patton menar att design av en studie har klara likheter med konstnärens arbete. Han 

påpekar att det i forskning liksom konst inte kan finnas en dominerande bästa standard. Alla 

metoder har sina starka och svaga sidor. Forskaren måste göra en avvägning beroende på 

problemets art.72 Vår studie handlar om att kartlägga och finna mönster i 

marknadsföringslitteratur. Därför har vi koncentrerat oss på ett källkritiskt arbetssätt med 

fokus på kategorisering, insamling och granskning av textmaterial. 

2.1 Kvalitativa data 

All forskning och vetenskapligt arbete förbinder sig vid någon slags metodik. Att utomstående 

kan se hur forskningen utförts är ett grundkriterium för trovärdighet och därmed för 

vetenskapligt arbete. Frågeställningen är avgörande för vilken metod som är lämpligast.73 

Metod kan helt enkelt beskrivas som det vetenskapliga sätt som används för att undersöka ett 

ämne.74 Inom företagsekonomi talas det vanligen om kvantitativ eller kvalitativ metod. Med 

kvantitativ metodik utgår man från att den sociala verkligheten kan mätas med hjälp av 

metoder och instrument som ger oss information i siffror. Slutsatser skapas sedan med hjälp 

av statistiska metoder. Kvalitativ metodik motsätter sig detta resonemang och menar istället 

att vi måste få fram hur människor tolkar den sociala verkligheten för att förstå sociala 

fenomen. Det enda sättet att skapa kvalitativ förståelse är att observera vad människor gör och 

säger, alltså låta dem tala med egna ord.75  

 

För att förstå vår verklighet behöver vi använda oss av både siffror och ord. Avgörande för 

vilket verktyg vi ska använda är vad vi vill förstå. Vill vi ha svar på en frågeställning i form 

av siffror är kvantitativ metodik önskvärd. Vill vi istället ha ett beskrivande svar i att form av 

ord är kvalitativ metodik att föredra. Alla våra insamlade data är av kvalitativ sort vilket leder 

till att kvalitativa egenskaper ger avtryck i vår uppsats. Vår undersökningsmetodik kan också 

                                                 
72 Patton Quinn, Michael, Qualitative research and evaluation, London, SAGE, 2002, s. 12 
73 Holme & Solvang, 1991, s. 12 f 
74 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Lund, Studentlitteratur, 2003, s. 31 
75 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför, Lund, Studentlitteratur, 2002, s. 38f 
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sägas vara kvalitativ eftersom vi samlar in och arbetar med data i form av ord, meningar och 

berättelser.76 

2.2 Personlig referensram 

Varje människa har en personlig referensram i vilken det ingår de samlade kunskaper, normer, 

fördomar, handlingsregler och värderingar som en individ tillägnat sig genom sitt liv. 

Referensramen påverkar vilken litteratur och metod en forskare väljer, samt hur insamlad data 

bedöms och tolkas.77 Det är viktigt att vara medveten om att helt neutral forskning, fri från 

tidigare erfarenheter och värderingar, inte existerar. Följden blir att all forskning kan sägas 

vara normativ, vilket innebär att den förmedlar hur något bör vara. Genom att vara medveten 

om detta kan det förhoppningsvis skapas större objektivitet och distans till det som ska 

undersökas.78 Ovanstående resonemang leder till insikten att våra egna värderingar, 

övertygelser och bakgrunder kommer att påverka forskningsresultaten i denna uppsats.79  

 

Vi har liknande utbildningsbakgrund på Handelshögskolan i Örebro, faran i detta är att vi 

genom att ha studerat samma kurser och läst samma kurslitteratur ser den företagsekonomiska 

världen med samma glasögon. På grund av vår liknande referensram kan vi missa relevanta 

iakttagelser som ligger utanför denna. Under arbetets gång har det ständigt utbytts 

erfarenheter genom diskussioner i ämnet och på så sätt har referensramen förhoppningsvis 

breddats. Eftersom vi sammanfattar tidigare publicerad litteratur så påverkar framförallt vår 

referensram urval och tolkningen av denna. Personer med annan referensram skulle möjligen 

ha gjort ett annat urval av litteratur och kanske en annan kategorisering av 

marknadsföringsämnet, vilket skulle ge studien en annan utformning, till det bättre eller 

sämre. I en studie som denna är det även viktigt att beakta referensramen hos författarna vars 

litteratur vi samlar in. Det diskuteras vidare under rubriken källkritik.  

   

Vår ambition är att presentera en helhetsbild av hur elektroniska kundrelationer skildras i 

marknadsföringslitteraturen. Det är viktigt med en medvetenhet om att vi själva bidrar till en 

subjektiv sållning av det material och data som samlats in och presenterats i uppsatsen. Det är 

dessutom den andra sållningen som görs eftersom författarna till vårt insamlade material 

redan gjort ett urval. Detta medför en risk att relevant material blivit försummat på grund av 

                                                 
76 Jacobsen, 2002, s. 185 
77 Eriksson & Wierersheim-Paul, 1991, s. 16 
78 Holme, 1991, s. 31 
79 Denscombe, Martyn, Forskningens grundregler, Lund, Studentlitteratur, 2004, s. 192 
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att det inte fanns tillgängligt eller inte ansågs bidra till uppsatsens syfte. Dessa risker och 

svagheter är generella för kvalitativ metodik. Kvalitativ forskning tenderar av sin natur att 

vara subjektiv och kritiseras för det. Vi har i möjligaste mån ställt oss kritiska till vår 

insamlade information för att kunna bedöma trovärdigheten i dess innehåll.80 

2.3 Tillvägagångssätt, struktur och kategorisering 

Marknadsföring är ett stort och fragmenterat akademiskt område.81 Den elektroniska 

kundrelationen som vi ämnar studera går att återfinna inom hela detta område. För att 

kartlägga hur den skildras har det varit nödvändigt att skapa en struktur av 

marknadsföringsämnet. I huvudsak skapar två problem behovet av en sådan struktur. Det 

första är hur elektroniska kundrelationer identifieras inom marknadsföringsområdet? Det 

andra är hur skildringen av den elektroniska kundrelationen analyseras när dessa relationer väl 

identifieras?  

 

Beträffande det första problemet var det svårt att finna lämpliga sökord för databaser och 

bibliotek. Vid sökningar på ”Customer Relationships AND Electronic, Digital, Information 

technology OR Internet” fann vi litteratur med uteslutande inriktning mot Customer 

Relationship Management. Även om forskare och praktiker som arbetar med CRM är 

specialister inom ämnet elektroniska kundrelationer så kan inte fenomenet vara isolerat till 

deras teori. Elektroniska kundrelationer är något som i dagens samhälle borde beröra all typ 

av marknadsföring. Och därför borde finnas representerad i litteratur inom ämnets hela bredd. 

Vi avfärdade därmed vårt resultat som sökordsproblematik och förstod att vi skulle behöva 

starta från andra hållet, utgå från olika synsätt inom marknadsföringsämnet. 

Tillvägagångssättet skapar även en lösning på vårt andra problem.  

 

Med utgångspunkt i olika synsätt skapas möjligheten att kartlägga och se mönster i hur den 

elektroniska kundrelationen skildras genom litteraturen. Tydligt avgränsade kategorier av 

marknadsföringsämnet behövs för att urskilja hur den elektroniska kundrelationen skildras i 

exempelvis fyra olika artiklar. Ett vanligt alternativ för analys och jämförelse är att 

kategorisera i kronologisk ordning. Gällande elektroniska kundrelationer har en stor mängd 

litteratur med helt olika infallsvinklar och synsätt producerats parallellt i tid. Det innebär att 

skildringen av olika synsätt lätt skulle suddas ut med en kronologisk kategorisering. Eftersom 

                                                 
80 Bryman, Alan, Social research method, Hampshire, Oxford, 2004, s. 272ff 
81 Gummesson, 1991, s. 62 
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flera synsätt existerar samtidigt inom marknadsföringsämnet blir det intressantare att 

kategorisera utifrån synsätt. 

 

Att utgå från olika synsätt inom marknadsföringsämnet skapar en möjlighet att bestämma hur 

den elektroniska kundrelationen skildrats med utgångspunkt i författarens referensram snarare 

än verksamma tid. Dessutom är det irrelevant att göra en kronologisk kategorisering eftersom 

tidsperioden som informationsteknik varit aktuell inom marknadsföring är alltför kort. Olika 

marknadsföringssynsätt eller paradigm har helt enkelt inte på något tydligt sätt avlöst 

varandra sedan informationsteknikens intåg. Snarare har de samexisterat med olika 

tyngdpunkt beroende på tradition i aktuellt land och lärosäte.82  

 

Följaktligen bestämde vi oss för att utgå ifrån kategorier inom marknadsföringen. Inte heller 

en kategorisering av synsätt inom marknadsföringen är lätt. Ämnet består av ett stort antal 

synsätt som har växt fram parallellt och överlappar varandra. Vi ställdes först och främst inför 

valet hur heltäckande vår indelning av marknadsföringsämnet skulle vara. Vi bestämde oss 

tidigt för att försöka vara heltäckande, och därmed finna ett sätt att dela in hela 

marknadsföringsämnet. Detta var ett resultat av vår ambition att kartlägga hur elektroniska 

kundrelationer speglades genom hela marknadsföringsämnet. Följaktligen började vi söka 

tydliga marknadsföringssynsätt med vars hjälp vi kunde dela in ämnesområdet.  

 

Frankelius diskuterar och utgår från tre marknadsföringssynsätt i sin bok ”Kirurgisk 

marknadsföring”. Dessa är klassisk marknadsföring, direktmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring. Enligt Frankelius handlar det om tre överlappande synsätt i form av 

idealtyper. 83 Klassisk- och relationsmarknadsföring var för oss två givna synsätt på grund av 

deras allmänt erkända betydelse inom marknadsföringsområdet. Samtidigt visade våra tidiga 

litteraturstudier att det fanns mycket skrivet om elektroniska kundrelationer inom vad som 

kallas direktmarknadsföring. Direktmarknadsföring har under lång tid använt sig av 

informationsteknik för att skapa och utveckla kundrelationer. Därför kändes området mycket 

relevant i en komplett genomgång av hur marknadsföringslitteraturen skildrar elektroniska 

kundrelationer.84  

 

                                                 
82 Tufvesson, Ingmar, Hundra år av marknadsföring, Lund, Studentlitteratur, 2005, s. 59 
83 Frankelius, 1997, s. 17 
84 Frankelius, 1997, s. 18 
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Även möjligheten att tydligt avgränsa de tre synsätten vid litteratursökningar i databaser 

verkade lovande. Kombinationen av tre marknadsföringssynsätt som täcker in större delen av 

ämnesområdet och en tydlighet i områdesgränserna vid litteratursökningar tilltalade oss. Vi 

bestämde oss då för att ta med direktmarknadsföring som komplement till klassisk- och 

relationsmarknadsföring. Vår valda indelning av marknadsföringsämnet i klassisk-, direkt- 

och relationsmarknadsföring är mycket övergripande och grov men skiljer samtidigt 

huvuddragen inom marknadsföring åt.85 

 

Eftersom denna uppsats enbart handlar om den elektroniska kundrelationen har vi lokaliserat 

underkategorier till varje synsätt som enbart fokuserar på användning av informationsteknik. 

Vi vet då att alla kundrelationer som behandlas inom underkategorierna är elektroniska 

kundrelationer. För att finna lämpliga underkategorier sökte vi i litteratur som behandlar 

respektive synsätt. När det gäller klassisk marknadsföring skapade vi underkategorin e-

marknadsföring med inspiration av Armstrong & Kotlers terminologi.86 Vi ser den som en 

bred underkategori där traditionell marknadsföring med hjälp av informationsteknik ingår. 

Underkategorin till direktmarknadsföring kallar vi datorbaserad direktmarknadsföring efter 

Frankelius benämning.87 Inom relationsmarknadsföring talar man om eCRM (Electronic 

Customer Relationship Management) när det handlar om att utveckla kundrelationer med 

hjälp av informationsteknik, vilket fick bli vår underkategori.88 

 

Vår indelning av marknadsföringsämnet i synsätten klassisk, direkt- och 

relationsmarknadsföring med underkategorierna e-marknadsföring, datorbaserad 

direktmarknadsföring och eCRM kan ses som en strukturell modell för vår studie. I utbyte 

mot denna förenklade bild ökar möjligheten att se hur den elektroniska kundrelationen 

skildras i de tre synsätten inom marknadsföring. Vår förenkling hjälper oss att sammanfatta 

forskningsproblematiken och vägleder vårt arbete. Ett mål är att vår kartläggning och den 

slutliga uppsatsen i sin helhet ska få en tydlig struktur med hjälp av vår indelning.89 En 

ofrånkomlig begränsning med vår struktur är att den, precis som alla referensramar, leder oss 

                                                 
85 Frankelius, 1997, s. 17 
86 Armstrong & Kotler, 2006, s. 567 
87 Frankelius, 1997, s. 64 
88 Nenad et al., 2002, s. 10 
89 Svenning, Conny, Metodboken, Eslöv, Lorentz, 2003, s. 95f 
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in i förutbestämda bedömningar och tolkningar. Genom vår skapade struktur tvingar vi in alla 

observationer i denna, vilket är en förenkling av en betydligt mer komplex verklighet.90 

2.4 Kritisk diskussion om struktur och kategorisering 

Det finns flera alternativ till vår indelning av marknadsföringsämnet. Coviello et al. har 

exempelvis arbetat fram ett heltäckande klassificeringsschema över existerande 

marknadsföringssynsätt.91 Bland annat Lindgreen, Palmer & Vanhamme har valt att använda 

denna klassificering i sin studie om hur marknadsföringen har förändrats under senaste 

decennierna. De fem typer av marknadsföring som ingår i klassificeringen är 

transaktionsmarknadsföring, databasmarknadsföring, e-marknadsföring, 

interaktionsmarknadsföring och nätverksmarknadsföring.92 

 

Varför valde vi då inte detta klassificeringsschema som grund för vår studie om hur 

elektroniska kundrelationer skildras i marknadsföringslitteraturen? Den huvudsakliga 

anledningen är att vi upplevde det som mycket svårt att söka och kategorisera litteratur utifrån 

schemat. En annan anledning är att det är svårt att urskilja flera av dessa fem 

marknadsföringssynsätt ifrån varandra. Eftersom flera av synsätten i hög grad liknar varandra 

ansåg vi inte att en jämförelse om hur elektroniska kundrelationer skildras dem emellan skulle 

bli betydelsefull.   

 

 Lindgreen, Palmer & Vanhamme menar att alla Coviello et al:s marknadsföringssynsätt utom 

transaktionsmarknadsföring är olika former av relationsmarknadsföring.93 94 Med en sådan 

utgångspunkt skulle det te sig naturligt att bara koncentrera sig på de övergripande 

perspektiven transaktions- och relationsmarknadsföring. Det finns uppenbara fördelar med en 

sådan uppdelning. Dessa två marknadsföringsperspektiv utgör två tydliga områden vilket 

innebär att litteratur tillhörande det ena eller andra perspektivet enkelt skulle kunna 

                                                 
90 Eriksson. & Wierersheim-Paul,  1991, s. 16 
91 Coviello, Nicole., Marcolin, Barbara. & Milley, Roger, “Understanding IT-Enabled Interactivity in 
Contemporary Marketing”, Journal of Marketing, Vol. 15, Nr. 4, pp. 18-33, 2001, s. 28 
92 Lindgreen, Adam. & Palmer, Roger. & Vanhamme, Joëlle., ”Contemporary marketing practices: theoretical 
propositions and practical implications”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 22, Nr. 6, pp. 673-692, 2004, 
s. 673 
93 Transaktionsmarknadsföring kan likställas med vad vi i uppsatsen benämner som klassisk marknadsföring. 
94 Lindgreen, Adam., Palmer, Roger. & Vanhamme, Joëlle., ”Contemporary marketing practices: theoretical 
propositions and practical implications”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 22, Nr. 6, pp. 673-692, 2004, 
s. 673 
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identifieras. I motsats till Lindgreen, Palmer & Vanhamme ansåg vi dock inte att dessa två 

perspektiv kan anses täcka hela marknadsföringsämnet.  

 

Den tydligaste nackdelen vi ser med vår design av studien är ambitionen att täcka in hela 

marknadsföringsämnet. Utan vår ambition att täcka in hela marknadsföringsämnet kunde vi 

ha begränsat oss till perspektiven klassisk- och relationsmarknadsföring. Att begränsa oss till 

dessa två perspektiv skulle förenkla en jämförelse över hur elektroniska kundrelationer 

skildras. Anledningen är att direktmarknadsföring skiljer sig på en viktig punkt från klassisk- 

och relationsmarknadsföring. 

 

Inom modern direktmarknadsföring är användandet av informationsteknik nämligen en 

grundläggande del av synsättet.95 I motsats bygger inte klassisk- och relationsmarknadsföring 

på informationsteknik, även om det under senare år blivit ett viktigt verktyg. För att skapa en 

likvärdig jämförelse av de tre perspektiven använde vi oss av underkategorier som är inriktade 

mot informationsteknik för respektive synsätt. Hur vi tog fram dessa underkategorier är 

närmare beskrivet under föregående rubrik 2.3. Denna lösning bidrog till en mer komplicerad 

indelning och struktur av marknadsföringsämnet och därmed vår studie.   

 

Samtidigt som vår utgångspunkt i klassisk-, direkt- och relationsmarknadsföring ger oss den 

heltäckande översikten vi önskar innebär det att ett stort område ska gås igenom. Ett färre 

antal marknadsföringssynsätt hade gett oss en mer fokuserad och djupare studie. Vi valde 

därmed en bredare översikt på bekostnad av fokusering och djup. Risken med ett sådant val är 

framförallt att slutsatserna kommer att bygga på breda generaliseringar från ett för litet urval 

av data. Eftersom vi i vår avvägning ansåg att de tre synsätten var nödvändiga för en 

heltäckande kartläggning av hur elektroniska kundrelationer skildras var vi väl införstådda 

med dessa konsekvenser.  

 

För att lindra dessa konsekvenser i möjligaste mån har vi försökt att finna en hanterbar kärna i 

våra tre synsätt, ur vilken vi kan dra meningsfulla slutsatser. Eftersom vårt forskningsområde 

blivit stort i samband med beslutet att försöka täcka hela marknadsföringsområdet ställer det 

särskilda krav på oss författare. För att vår kartläggning om hur elektroniska kundrelationer 

skildras i marknadsföringslitteraturen ska bli meningsfull måste vi framgångsrikt 
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sammanställa och tolka en koncentrerad litteraturöversikt. Detta utan att förlora mening och 

innehåll på vägen.  

2.5 Insamling av data 

För att skapa oss en uppfattning om tidigare forskning och studier inom området elektroniska 

kundrelationer gjorde vi en sökning av publicerat akademiskt material. Vi sökte artiklar inom 

vetenskapliga tidskrifter, akademiska uppsatser, avhandlingar samt akademisk litteratur. 

Gällande vetenskapliga tidskrifter valde vi att basera vår sökning på den lista av 

marknadsföringsjournaler som American Marketing Association (AMA) sammanställt96. I 

uppsatsen finns ett appendix 1 bifogat där vi redovisar alla de tillgängliga vetenskapliga 

journaler som vi använt oss av ifrån listan. Vi ansåg att AMA:s lista över 

marknadsföringsjournaler var en hanterbar mängd av material att arbeta med. Detta material 

genomsöktes med sökorden: elektroniska kundrelationer, electronic customer relationships, 

customer relationships.  

 

För akademiska uppsatser och avhandlingar valde vi att använda oss av det Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Sökmotorn tillhandahållen av DiVA möjliggjorde en sökning 

av alla forskningspublikationer samt studentuppsatser publicerade av de 24 olika lärosätena 

runt om i Sverige som är knutna till DiVA97. Utöver detta har vi även använt oss av Libris, 

som är en nationell söktjänst. Denna söktjänst innefattar information om titlar som finns 

tillgängliga på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal 

folkbibliotek98. Tillsammans med Handelshögskolans i Stockholm bibliotek samt Örebro 

universitets bibliotek breddades vår sökning av material ytterligare. Den litteraturgenomgång 

som blev resultatet av dessa sökningar presenteras i kapitel 3 och utgör utgångspunkt för 

uppsatsen.   

 

När det gäller insamling av artiklar inom våra tre marknadsföringsområden för resterande 

delen av uppsatsen använde vi oss av en annan sökmetod. Vi fann det mer effektivt att 

använda oss av databaserna Elin@Örebro och ABI/Inform som Örebro universitetsbibliotek 

tillhandahåller. Genom att använda dessa två databaser kunde vi utföra gemensamma 

sökningar i ett stort antal tidskrifter med utvalda sökord. Vi har även här fortsatt att använda 

                                                 
96 American Marketing Association, 
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oss av två bibliotek, Örebro universitetsbibliotek och Handelshögskolans i Stockholm 

bibliotek. Genom att använda oss av två universitetsbibliotek försökte vi undvika att få en 

inriktning på böcker som snarare speglar utbudet på ett enskilt bibliotek än ämnesområdet 

som helhet. 

 

Innan vi startade våra sökningar efter böcker och artiklar inom våra tre 

marknadsföringsområden arbetade vi fram en grundläggande lista med sökord. Inom klassisk 

marknadsföring studerade vi vad Armstrong & Kotler använder för termer i samband med 

marknadsföring på Internet. Resultatet blev sökorden: e-business, e-commerce, e-marketing, 

B2C e-commerce, C2B e-commerce, Internet Marketing och Internet AND Marketing.99 När 

det kom till direktmarknadsföring upptäckte vi efter några provsökningar att bara sökordet 

Direct marketing sorterade bort de flesta artiklar som inte hade rätt inriktning. Kombinationen 

Direct marketing AND Internet var effektiv för att artiklar och böcker skulle ha ett inslag av 

informationsteknik. För relationsmarknadsföring upptäckte vi att områdets engelska term 

relationship marketing fungerade bra som sökord. Förkortningen CRM och den strikt 

elektroniska inriktningen eCRM var effektiva sökord för underkategorin Customer 

Relationship Management.  

 

Ovanstående sökord hjälpte oss att skapa en grundläggande referensram av böcker och 

artiklar. Under arbetets gång fann vi även mycket användbar litteratur i källförteckningar till 

böcker och artiklar. När vi hittat intressanta böcker eller artiklar som inte våra bibliotek eller 

databaser haft tillgång till har vi prövat ett relativt nytt sätt att söka vetenskaplig litteratur. 

Google Scholar är en tjänst från sökmotorn Google som möjliggör att söka efter vetenskapliga 

publikationer och tidskrifter.100 Google Book Search är en liknande tjänst där det istället går 

att söka och läsa böcker, eller i vissa fall se en förhandsvisning.101 Båda dessa tjänster från 

Google har visat sig hjälpsamma gällande artiklar och böcker som varit svåra att finna.  

 

Materialet vi samlat in för att kartlägga hur elektroniska kundrelationer skildras i 

marknadsföringslitteraturen är vanligen primärdata. Primärdata kan definieras som data som 

samlas in och sammanställs för första gången. I vårt fall handlar det om tidskrifter och 

litteratur som behandlar elektroniska kundrelationer. I kontrast till primärdata handlar 
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sekundärdata om data som redan sammanställts för andra ändamål än den aktuella studien. 

Sådana data kan vid användande skapa problem och osäkerhet eftersom de har samlats in och 

använts för ett helt annat syfte. Det innebär vanligtvis en begränsning av användbarheten för 

en ny forskare. Vi använder oss av sekundärdata för att i början av vår studie skapa en 

överblick av forskningsområdet. Det sker i form av en litteraturgenomgång. Den sekundärdata 

vi använt är publicerade litteraturöversikter om marknadsföring på Internet och Customer 

Relationship Management.102 

2.6 Källkritik 

Syftet med källkritik är att kritiskt granska och bedöma trovärdigheten och kvaliteten i 

information.103 Ett första steg i vårt källkritiska tänkande är att definiera för ämnet viktiga ord 

och begrepp. För både vår egen och läsarens del har vi i inledningen gjort en definition av 

aktuella begrepp. Ett stort problem för denna studie ligger i hur författarna till varje artikel 

eller bok vi använder oss av definierar aktuella begrepp. Verkligheten är att författare 

definierar samma begrepp på olika sätt. Som exempel tar vi ett av våra valda synsätt inom 

marknadsföringsområdet, direktmarknadsföring. Vi definierar direktmarknadsföring som en 

”strategi för kommunikation med befintliga eller blivande kunder med syfte att uppnå mätbar 

respons i form av försäljning, besök på hemsida et cetera från kunden.”104 Men bara för att vi 

har en definition betyder inte det att den är allmängiltig.105 

 

Mitchell lyfter fram 15 olika akademiska definitioner av begreppet direktmarknadsföring. 

Ibland skiljer det sig mer mellan dessa och ibland mindre. Tydligt är i alla fall avsaknaden av 

en allmängiltig definition bland akademiker som studerar området.106 Schulz har påpekat att 

det är viktigt för akademiker att få en definition av begreppet direktmarknadsföring. En 

definition förklarar vad verksamma forskare egentligen håller på med, vilket är viktigt inte 

minst för dem själva. Schulz menar att det är viktigt att definiera det område som ska 

studeras. Om ingen allmängiltig definition sker är det mycket svårt att diskutera frågor 

gällande området eftersom begreppet har olika innebörd för alla. Det är negativt för ett 

akademiskt område som direktmarknadsföring om begreppet inte har samma innebörd för 

                                                 
102 Jacobsen, 2002, s. 185ff 
103 ibid., s. 21 
104 Mitchell, Shena, 2000, s. 21f 
105 Thurén, Torsten, Källkritik, Stockholm, Liber, 2005, s. 15f 
106 Mitchell, 2000, s. 27 
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alla. Samma problematik kan tillämpas i mer eller mindre grad för alla våra synsätt och dess 

underkategorier.107   

 

Ovanstående redogörelse är tänkt att visa problematiken med definitioner och innebörd av 

begrepp. En huvudsaklig anledning till att forskare har skilda uppfattningar om fenomen som 

elektroniska kundrelationer är deras respektive utgångspunkt och referensram. Det mentala 

bagage varje person har med sig är inte lätt att eliminera, och kommer därmed att prägla 

förståelse och uppfattning om omvärlden vare sig man vill eller inte.108 Men, forskare liksom 

alla andra människor har ofta ett eget intresse som präglar författad litteratur, uttalanden et 

cetera. En forskare som kanske har investerat en hel karriär inom ett synsätt av 

marknadsföring kommer företrädesvis att tolka möjligheter inom informationsteknik genom 

sitt befintliga synsätt. 109 Därför kan vi hitta forskare som säger att Internet inte är annat än en 

ny marknadskanal och andra som säger att det revolutionerar all marknadsföring.110 

 

Det ska påpekas att forskares partiskhet inte är av ondo, istället möjliggör det en hel flora av 

intressanta synsätt och perspektiv. Vilket ur en förståelsebaserad attityd till vår verklighet är 

mycket viktigt för att skapa insikt.111 Vetenskaplig utveckling innebär att gamla synsätt 

överges och ersätts av nya. Det är helt naturligt att dessa synsätt kan leva parallellt under lång 

tid. Följaktligen har forskare olika syn både på marknadsföringsämnet och på begreppet 

elektroniska kundrelationer, vilket möjliggör och skapar ett syfte med studien.112 

 

Det andra steget i vårt källkritiska tänkande handlar om att bedöma trovärdigheten och 

kvalitén i materialet vi samlar in för studiens syfte. Vi har strävat efter att i möjligaste mån 

sortera bort tidskrifter och litteratur som inte kan sägas hålla en vetenskaplig kvalité. I den 

mån det funnits gott om material har alltid vetenskapliga tidskrifter och litteratur prioriterats. 

När det inte funnits lika gott om material har vi i vissa fall fått sänka våra krav på 

vetenskaplig kvalité. Vi har då i större utsträckning använt oss av så kallad branschlitteratur.  

 

                                                 
107 Schultz, D. “From the editor: What is Direct Marketing”, Journal of Direct Marketing, Vol. 9, No. 2, 1995, s. 
5ff 
108 Eriksson & Wierersheim-Paul, 1991, s. 16 
109 Thurén, 2005, s. 82f 
110 Coviello et al., 2001, s. 20 
111 Jacobsen, 2002, s. 37f 
112 Thurén, 2005, s. 66 
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För att utvärdera vetenskapliga tidskrifters akademiska trovärdighet finns en databas vid namn 

Journal Citation Reports (JCR). Det är ett hjälpmedel som erbjuder användare en möjlighet 

att kritiskt utvärdera och jämföra vetenskapliga tidskrifter. Data samlas årligen in från över 

8 000 av världens mest citerade och referentgranskade tidskrifter från 66 länder. JCR 

registrerar i sin databas hur många gånger varje artikel i dessa tidskrifter citeras. Databasen 

finns tillgänglig i två upplagor: Science Edition, som innehåller data över naturvetenskapliga 

och tekniska tidskrifter och Social Science Edition, som innehåller data från 

samhällsvetenskapliga tidskrifter. 113  

 

JCR visar hur stor påverkan en enskild vetenskaplig tidskrift har i den akademiska världen 

genom att mäta och presentera hur ofta tidskrifter citeras. Impact factor är ett sådant mått som 

beskriver det genomsnittliga antalet gånger en tidskrifts artiklar citeras under ett år. Genom att 

JCR sammanställer dessa citeringsdata och rankar tidskrifter kan akademiker lätt få en 

överskådlig bild över hur inflytelserika enskilda tidskrifter är.114 Att använda antalet citeringar 

som mått på kvalité har dock mött kritik. Amin & Mabe menar att Impact factor kan variera 

kraftigt från år till år och att det inte är realistiskt att kvalitén skulle skifta så. Författarna anser 

att Impact factor måste beaktas med försiktighet och inte kan användas som ett direkt mått på 

kvalité.115  

 

Vi har valt två huvudsakliga kriterier för att bedöma våra tidskrifters kvalité: 1) Finns de med 

i JCR:s databas för samhällsvetenskapliga tidskrifter och i så fall med vilken ranking? 2) 

Finns de med på American Marketing Association:s (AMA) lista över kända 

marknadsföringsjournaler?116 Vi har totalt använt oss av 52 tidskrifter i vår studie, av dessa 

uppfyller merparten något av ovanstående kriterier. Övriga tidskrifter som inte återfinns vare 

sig hos JCR eller AMA kan därmed betraktas som mindre inflytelserika och relevanta. För 

mer information om våra tidskrifter se appendix 2.  

 

Gällande övrig akademisk litteratur finns dock inget system så som JCR: s databas för ranking 

av vetenskapliga tidskrifter. För sådan litteratur och de tidskrifter som inte fanns med hos JCR 
                                                 
113Journal Citation Reports, 
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_eva
luation/journal_citation_reports 2009-08-02 
114 Journal Citation Reports, http://admin-apps.isiknowledge.com.db.ub.oru.se/JCR/help/h_jcrabout.htm - 2009-
08-01 
115 Amin, M. & Mabe, M. ”Impact factors: use an abuse”, Perspectives in Publishing, No 1., oktober 2000, s. 6 
116 Se Appendix 1, alt. American Marketing Association, 
http://www.marketingpower.com/Community/ARC/Pages/Research/Journals/Other/default.aspx 2009-07-29 
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eller AMA har vi använt oss av Örebro universitetsbiblioteks checklista för vetenskapliga 

texter: (1) Är författaren forskare vid ett universitet eller motsvarande institution? (2) Finns 

det litteraturförteckning? (3) Finns det källhänvisning eller noter?117 Vi har i möjligaste mån 

sorterat bort litteratur och tidskrifter som inte uppfyller denna checklista. Som ytterligare 

hjälpmedel för att bedöma akademisk trovärdighet hos litteratur har vi tittat på hur ofta den är 

citerad i våra övriga sökresultat inom området.118 

 

Svårast av allt att bedöma är den information vi hämtat på Internet.  Den informationen är 

speciell i bemärkelsen att vem som helst kan lägga ut information och få det att se 

förtroendeingivande ut.119 Informationssökning på Internet ställer höga krav på källkritisk 

granskning. Det är viktigt att vara medveten om att Internet inte är någon källa i sig, utan en 

distributionskanal för information av varierande kvalité.120 När vi hämtat information på 

Internet har vi tagit hänsyn till om författare finns angiven, vem som står bakom hemsidan 

och om informationen är granskad och aktuell. Vi har även sett till syftet med sidan och om 

informationen är belyst ur flera perspektiv eller vinklad.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Örebro universitetsbibliotek, http://www.ub.oru.se/templates/oruExtNormal____39006.aspx 2009-05-20 
118 Saunders, Mark, Lewis, Philips. & Thornhill, Adrian, Reasearch Methods for Business Students, Pearson 
Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003, s. 71  
119 Björkman, Eva & Ohlsson, Richard, Research på Internet, Stockholm, Liber, 2000, s. 20 
120  Svenning, 2003, s. 288 
121 Björkman & Ohlsson, 2000, s. 21 
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3. Litteraturgenomgång 

 
Som Brady, Brookes & Fellenz visar har informationsteknikens roll inom marknadsföring 

utvecklats snabbt det senaste decenniet.122 Följaktligen har en mängd studier utförts inom 

området. För att skapa en överblick av tidigare studier liknande vår inom området 

elektroniska kundrelationer har en litteraturgenomgång sammanställts. Vi har sökt artiklar 

inom vetenskapliga tidskrifter, akademiska uppsatser, avhandlingar samt böcker. Vi har i 

första hand valt ut dem som konkret handlar om elektroniska kundrelationer. I genomgången 

av vad som är gjort inom området går det att se tre inriktningar. Dessa är studier om 

Electronic Customer Relationship Management (eCRM), studier om Internetmarknadsföring 

(IM) och mer generella studier om kundrelationer och Internet. Vi börjar med att titta på de 

studier om elektroniska kundrelationer som utgår från ett eCRM-perspektiv.   

3.1 Electronic Customer Relationship Management 

Carlsson & Jones beskriver och analyserar i sin kandidatuppsats betydelsen av eCRM-system 

i utvecklingen av ett företags kundrelationer. Författarna kommer fram till att själva eCRM-

systemet troligtvis har en relativt liten betydelse. Viktigast för en positiv utveckling av 

kundrelationer verkar istället vara att företaget har en övergripande relationsfilosofi. Det 

poängteras dock att eCRM-systemet kan vara ett bra verktyg i hanteringen av 

kundrelationer.123 Johansson, Pettersson & Zielinski ämnar på liknande sätt i sin 

kandidatuppsats att beskriva och analysera hur ett eCRM-system påverkar företag och dess 

kundrelationer. Efter en fallstudie av fyra företag konstaterar författarna att de undersökta 

företagen inte utnyttjar eCRM-systemens fulla potential. En lista över faktorer presenteras 

slutligen som kan hjälpa företag att använda sina eCRM-system effektivare. Positiva effekter 

av att använda sitt eCRM-system på rätt sätt skulle enligt författarna innebära bättre 

kundservice, individualiserade tjänster, förbättrad informationshantering samt ökad 

kundlojalitet.124 

 

                                                 
122 Brady, Mairead., Brookes, Richard. & Fellenz., Martin R., ”Researsching the role of information and 
communications technology (ICT) in contemporary marketing practices”, Journal of Business & Industrial 
Marketing, Vol. 23, Nr. 2, 2008, s. 108-114  
123 Carlsson, Dan. & Jones, Erik., Betydelsen av CRM-system i utvecklingen av kundrelationer, Mälardalens 
Högskola, kandidatuppsats 15hp, VT2009  
124 Johansson, Emelie., Petterson, Mats. & Zielinski, Christer., CRM-systems påverkan på företag och dess 

kundrelationer, Mälardalens Högskola, kandidatuppsats 15hp, VT2008   
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Ett flertal författare har på ett eller annat sätt arbetat med att skapa en struktur eller ett 

ramverk för eCRM som marknadsföringsområde. Harrison-Walker & Neeley föreslår en 

typologi innehållande 3X3 dimensioner för användande av eCRM på Internet. Typologin 

baseras på faser i köpprocessen och affärsrelationens utvecklingssteg. Syftet med typologin är 

att företag ska kunna använda den för att designa och utvärdera sina eCRM-strategier.125 

Fjärmestad & Romano har definierat fem forskningsområden inom eCRM-litteraturen och 

undersöker relationerna mellan dessa områden. Resultatet är ett förslag på teoretiskt ramverk 

för eCRM med utgångspunkt i: (1) Marknader, (2) Affärsmodeller, (3) Kunskap, (4) 

Teknologi, (5) Mänskliga faktorer.126 

 
Även Kevork & Vrechopoulos definierar ett antal forskningsområden inom eCRM utifrån 

omfattande litteraturstudier av nyckelord i artiklar. Syftet är att bidra till skapandet av ett 

övergripande ramverk inom eCRM. Författarna visar utifrån analys och kategorisering av 

nyckelord på nio forskningsområden inom eCRM-litteraturen. Fördelen med denna ansats är 

enligt författarna att den är fri från en förutbestämd och därmed snedvriden kategorisering av 

området. De kommer även till slutsatsen att eCRM är allt för komplext för att kunna 

klassificeras mer omfattande av enkla kriterier. 127 Ngai har utfört en liknande studie av CRM-

litteratur mellan år 1992-2002 och som resultat arbetat fram en klassificering av den 

undersökta litteraturen. 205 artiklar valdes ut av 600 och kategoriserades efter områdena: 

Allmänt, Marknadsföring, Försäljning, Service & Support och IT/IS. Inom dessa fem 

huvudkategorier skapades 34 underkategorier i vilka artiklarna sorterades in. Populära 

underkategorier var bland annat Planering och Strategi, Management, Mjukvara, Verktyg och 

system samt E-commerce. Enligt författaren är det den första identifierbara genomgången av 

akademisk CRM-litteratur.128 

3.2 Internetmarknadsföring 

Ngai har även utfört en litteraturgenomgång om Internetmarknadsföring (IM) generellt. 

Studien täcker 270 artiklar publicerade mellan år 1987 och 2000. Resultaten visar att en 

kraftig ökning av forskning om IM har skett under de senaste fem åren (1996-2000). De 270 

                                                 
125 Harrison-Walker, Jean L. & Neeley, Sue E., ”Customer relationship building on the Internet in B2B 
Marketing: A proposed typology”, Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 12, Nr. 1, 2004, s. 19-35 
126 Fjermestad, Jerry. & Romano, Nicholas C., ”Electronic Commerce Customer Relationship Management: A 
Research Agenda”, Information Technology and Management, Vol. 4, Nr. 2-3, 2003, s. 233-258 
127 Kevork, Eleni K. & Vrechopoulos, Adam P., ”CRM literature: conceptual and functional insights by keyword 
analysis”, Market Intelligence & Planning, Vol. 27, Nr. 1, 2009, s. 48-85 
128 Ngai, E.W.T., ”Customer relationship management research (1992-2002): An academic literature”, Market 

Intelligence & Planning, Vol. 23, Nr. 6-7, 2005, s. 582-605 
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artiklarna är klassificerade i fem kategorier: IM miljö, IM funktioner, speciella IM 

applikationer, IM forskning och IM övriga områden. Studien fungerar enligt författaren som 

en källa för den som är intresserad av IM och uppmuntrar till fortsatt intresse inom 

området.129 Nill, Peltier & Schibrowsky har fortsatt Ngais arbete med att undersöka 

litteraturen om marknadsföring på Internet. Studien har utökat tidsperioden till år 2004 och 

syftet är att undersöka hur litteraturen har utvecklats i termer av kvantitet, innehåll och 

publiceringsform. Författarna försöker även peka på vilka områden som är dåligt 

efterforskade samt vilka områden som kan förväntas röna stort framtida intresse. Av de 902 

artiklar som identifierades mellan åren 1992 och 2004 hade nära 60 procent publicerats under 

de senaste tre åren. De tre populäraste forskningsområdena inom IM var konsumentbeteende, 

strategi och kommunikation.130 

3.3 Kundrelationer och Internet 

Studier som har ett mer generellt perspektiv på kundrelationer och Internet tar i flera fall sin 

utgångspunkt i fallstudier av hur företag hanterar kundrelationer på Internet. Honarmand & 

Wallgren har i en kandidatuppsats undersökt hur reseföretag arbetar med kundrelationer på 

Internet. Resultatet visar att det är viktigt att skapa en medvetenhet om sin hemsida hos 

potentiella kunder. I ett framtida perspektiv kan hemsidor som individualiseras efter kunden 

vara nyckeln till framgång menar författarna. Detta i kombination med aktuella erbjudanden 

som är anpassade efter den enskilda kundens aktuella efterfrågan. Att undersöka hur detta 

skulle kunna hanteras offline är även något författarna anser kan vara intressant att forska 

vidare om.131 Även Cederblad, Dillworth Westin & Eklund har i en kandidatuppsats 

undersökt hur researrangörer skapar och bevarar goda kundrelationer i vad de benämner som 

digitala medier. Resultatet pekar på att det är oerhört viktigt att individualisera 

kundrelationerna för att skapa återkommande och lojala kunder.132 Vidare har Muhammad & 

Muhammad i en magisteruppsats försökt finna hur kundrelationer hanteras på Internet av 

                                                 
129 Ngai, E.W.T., “ Internet marketing research (1987-2000): a literate review and classification”, European 
Journal of Marketing, Vol. 73, Nr. 1-2, 2003, s. 24-49 
130 Nill, Alexander., Peltier, James W. & Schibrowsky, John A., ”The state of Internet marketing research: a 
review of the literature and future research directions”, European Journal of Marketing, Vol. 41, Nr. 7-8, 2007, 
s. 722-733 
131 Honarmand, Soheil. & Wallgren, Jens, Byggandet av kundrelationer med hjälp av Internet – en fallstudie av 
resebyråer, Luleå tekniska universitet, kandidatuppsats 15hp, 2007  
132 Cederblad, Therese,. Dillworth Westin, Emma. & Eklund Linda., Kundrelationer via digitala medier, 
Södertörns högskola, kandidatuppsats 15 hp, VT2008     
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flygbolag. Studien undersöker, beskriver och förklarar hur världens mest framgångsrika 

flygbolag förser kunder med service på Internet.133 

 

Försäkringsbolag och banker som ofta har nära relationer med sina kunder samt är 

föregångare i datorisering har varit objekt för ett flertal studier. Christiansson & Paulin 

undersöker i sin kandidatuppsats hur informationsteknikens utveckling påverkat ett 

försäkringsbolags sätt att hantera sina kundrelationer. Slutsatser är att informationsteknik 

underlättar insamlandet och användandet av data, att informationsteknik bör ses som ett 

hjälpmedel och att mänsklig kontakt alltid kommer vara den viktigaste faktorn i en 

kundrelation.134 Skoglund har i en magisteruppsats studerat hur Skandia bygger 

kundrelationer via Internet. Huvudsyftet är att identifiera samt bedöma vilka behov kunderna 

har i framtiden för att använda Internet som främsta kontaktkanal med Skandia. Främsta 

slutsatsen är att Skandia måste förenkla både sin hemsida och produktbeskrivningar.135       

 

Colgate & Smith har studerat bankers kundrelationer med syftet att undersöka om den 

tekniska utvecklingen stärker eller försvagar kundrelationerna. En jämförande studie utfördes 

av kundrelationer on- och offline. Resultatet visar att kanalen för interaktion, Internet eller 

traditionellt möte på kontoret, är av mindre betydelse. Avgörande för tillit och därmed en 

framgångsrik kundrelation var i stället kvalitén på relationen mellan kund och bankman.136  

 

Två kandidatuppsatser visar på liknande resultat som ovannämnda studie. Lundin & 

Strömbäck har studerat Internets betydelse för att hantera kundrelationer hos företag 

verksamma inom bankbranschen.137 Sallhed, Öhman & Waly undersökte om företag kan 

skapa djupa relationer med sina kunder med hjälp av Internet som verktyg. De sistnämnda 

författarna poängterar faran med att det idag är lätt att tro att ett IT-system för eCRM löser 

allt.138 Båda uppsatserna kommer till slutsatsen att studerade fallföretag snarare såg Internet 

                                                 
133 Muhammad, Ali Khan. & Muhammad, Amer Shahzad, Managing Customer Relationships on the Internet, 
Luleå tekniska universitet, Magisteruppsats, HT2004  
134 Christiansson, Malin. & Russel, Gunro, Kundrelationer på nätet, Blekinge Tekniska högskola, 
kandidatuppsats, VT2002  
135 Skoglund, Malin, Kundrelationer på Internet – en utveckling av Skandias webbplats, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Magisteruppsats 30hp, 2008 
136 Colgate, Mark. & Smith, Brock, ”Relationships and the Internet: the mediating role of a relationship banker”, 
Journal of Financial Services Marketing, Vol. 10, Nr. 2, 2005, s. 140-151  
137 Lundin, Katarina. & Strömbäck, Jenny., Kundrelationer @ Internet, Luleå tekniska universitet, 
kandidatuppsats 15hp, VT2001 
138 Sallhed, Patrik., Waly, Vian. & Öhman, Johan, Kundrelationer.com: en studie om Internet och relationer, 
Stockholms universitet, kandidatuppsats 15hp, 2000  
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som ett komplement till övriga marknadskanaler och den personliga kontakten än ett 

universellt verktyg.  

 

Då allt mer försäljning flyttat till Internet har studier gjort kring hur kundrelationer bäst 

skapas när inget fysiskt möte sker. Choi, Sohn. & Yoon har studerat framgångsfaktorer för att 

bygga kundrelationer online. Resultatet visar att hemsidans interaktivitet och användbarhet är 

avgörande för om kunder väljer att utveckla en relation med företaget. Enkel 

informationssökning, tydliga produktpresentationer, snabba svarstider vid frågor och support 

är några nödvändiga faktorer för nöjda kunder.139 Bogert & Russel har genom litteratur- och 

fallstudier undersökt vilka möjligheter en Internetbutik har att hävda sig i konkurrensen. Även 

här visar slutsatserna att lättillgänglig information på hemsidan är mycket viktigt. Vidare 

visade sig logistiklösningar samt förmåga att lyssna och lära av kunderna vara viktiga 

egenskaper för en Internetbutiks överlevnad.140 

 

I inriktningen mot eCRM har vi i litteraturgenomgången sett två sorters studier. De som 

handlar om eCRM-systems påverkan på kundrelationer och de som försöker skapa ett 

övergripande ramverk för eCRM-litteraturen och dess forskningsområden. Vi har funnit två 

större litteraturgenomgångar av det mer övergripande området Internetmarknadsföring. Dessa 

studier ägnar sig i första hand åt att kartlägga forskningsområden och utveckling inom IM. 

Följaktligen presenteras vilka forskningsområden som varit populära, var forskning saknas 

och vilka områden som väntas bli populära i framtiden. Sedan har vi studier med den mer 

generella inriktningen mot kundrelationer och Internet. Här tar de flesta arbeten sin 

utgångspunkt i fallstudier om hur företag hanterar kundrelationer på Internet. Frågeställningar 

som behandlas är bland annat vilket påverkan framväxten av Internet har på kundrelationer 

samt hur relationsbyggande på nätet går till. Vi har följaktligen inte funnit något arbete som 

arbetar enligt samma frågeställning som oss själva, d.v.s. hur kundrelationer i anslutning till 

Internet tenderar att skildras i marknadsföringslitteraturen.   
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4. Relationer 
 

 

Under hela mänsklighetens historia har den sociala relationen varit central. Människor har 

alltid levt, jagat, lagat mat, ätit och sovit tillsammans. Varje individ formas av sina 

medmänskliga relationer. Och relationer formar hela vår samhällsstruktur i form av ekonomi, 

politik och lagar. Förståelse för relationer ökar insikten i hela vårt samhälle eftersom grunden 

till alla samhällen finns i relationen mellan människor.141 En relation är enkelt definierat ett 

förhållande mellan två eller flera personer.142 En mer omfattande definition beskriver att en 

relation existerar när två personer utövar starka, återkommande och skiftande effekter på 

varandra över en längre tid.143 Inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap handlar 

sociala relationer om det utbyte som sker genom ett förhållande mellan människor eller 

grupper. Relationer finns överallt i samhället, i familjer, mellan vänner och i arbetet. Förutom 

den sociala relationen mellan två eller flera människor kan grupper, företag och länder ha 

relationer med varandra.144 

4.1 Sociala relationer 

Den tidiga relationsforskningen var i huvudsak inriktad på mötet mellan människor. Forskare 

studerade bland annat vilken betydelse första intrycket har och vad som är avgörande för att 

två parter ska utveckla en relation. Det är en logisk grund för förståelse av relationer eftersom 

det är i mötet mellan människor relationer uppstår. Det första intrycket formar vår uppfattning 

om en människas alla egenskaper.145 Kompletterande information har, oavsett sanningsgrad, 

svårt att ersätta den ursprungliga uppfattningen. Vi söker omedvetet ny information som 

bekräftar den första lärdomen och intrycket av människor. Undersökningar har även visat hur 

människor återkommande överskattar sin förmåga att bedöma andra människors karaktär och 

egenskaper utifrån tillgänglig information.146 

 

Senare relationsforskning har handlat mycket om varför människor stannar kvar i relationer. 

Kelley & Thibaut menar att det inom fungerande relationer råder ett ömsesidigt beroende och 

utbyte. Det kan handla om att göra som chefen säger på arbetet eller åka på semester dit 
                                                 
141 Reis & Rusbult, s. 1 
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partnern önskar.147 Reis & Rusbult menar att engagemang och förtroende är två 

grundläggande faktorer för relationers överlevnad. Engagemang innebär en långsiktig syn på 

relationen. Engagerade människor tillåter att relationen förbrukar tid och kostnader med 

övertygelsen att det gynnar relationen på lång sikt. Förtroende innebär att man accepterar en 

viss sårbarhet gentemot andra parten. Förtroende uppstår när vi ser att en annan människa 

sätter vårt behov framför sitt eget. Att visa sårbarhet är ett risktagande, när uppvisad sårbarhet 

besvaras med tillgodosedda behov belönas det med förtroende.148  

 

Rusbult skapade investeringsmodellen för att beskriva vad som håller människor kvar i 

långvariga relationer. Enligt Rusbult är tre faktorer avgörande. Den första faktorn handlar om 

positiva känslor för den andra parten och/eller att relationen har en stärkande effekt. Den 

andra faktorn är bristande alternativ, om det inte uppfattas finns några bättre alternativ finns 

ingen anledning att avsluta relationen. Tredje faktorn är den alternativa 

investeringskostnaden. Med höga kostnader för att etablera en ny relation i form av tid, 

ansträngning och pengar är människor försiktiga med att avbryta befintliga relationer. 

Modellen har gett många betydelsefulla insikter om varför människor stannar kvar i alla 

sorters relationer.149 Trots kostnaden för att etablera nya relationer kan det alltid komma en 

punkt där det som skapat relationen försvinner eller blir allt mer ointressant för parterna.150  

4.2 Kundrelationer 

Clark & Mills föreslår en distinktion mellan två typer av relationer. Med gemensam relation 

menar de en relation där parterna i första hand ser till varandras välmående och behov. I en 

sådan relation är omtanke överordnat hur mycket den ena parten gett den andra och vice 

versa. Relationen mellan föräldrar och barn, nära familjemedlemmar eller goda vänner brukar 

vara av kollektiv typ. I kontrast står utbytesrelationen där parterna i huvudsak är intresserade 

av jämvikten i graden av utbyte. I en utbytesrelation registrerar parterna därför hela tiden hur 

mycket de givit respektive fått ut av relationen. Relationen mellan företag och kund är ett bra 

exempel på utbytesrelation. Företaget erbjuder kunden varor eller tjänster mot att kunden ger 

                                                 
147 Reis & Rusbult, 2004, s. 12ff 
148 ibid., s. 14 
149 Hewstone, Miles. & Stroebe, Wolfgang, ed., Introduction to Social Psychology, Oxford, Blackwell Publishers 
Ltd, 2001, s. 396f 
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företaget pengar. Båda relationsformerna som beskrivits förekommer i många olika 

sammanhang.151 

 

Skillnaden mellan gemensam relation och utbytesrelation är viktig för att förstå 

affärsrelationer. Företag har som övergripande mål att tjäna pengar genom utbytesprocesser. 

Företaget samordnar arbetskraft, kapital och teknik för att producera varor och tjänster som 

bjuds ut till försäljning med syftet att skapa vinster. Även om ett företag kan göra kortsiktiga 

uppoffringar och ha ett långsiktigt perspektiv i sina kundrelationer handlar det alltid om en 

utbytesrelation. För att överleva på sikt är företaget beroende av att dess utbytesprocesser 

genererar vinst. Utvecklingen av en utbytesrelation mellan företaget och kunden är en direkt 

funktion av kundens engagemang.152 En definition av kundens engagemang handlar om hur 

relevant relationen är för kunden, till vilken grad kunden värdesätter relationen med 

företaget.153 Konsumenter som är mycket involverade i en utbytesrelation med ett företag ser 

det som en viktig del av deras liv. Det är vanligt att konsumenter med starka relationer till ett 

företag ser relationen som ett uttryck för identitet. En relation till ett företag som tillverkar 

exklusiva produkter gör att konsumenten identifierar sig med framgång och rikedom.154 

 

Till vilken grad en kund engagerar sig i en relation med företaget beror enligt Mohammed et 

al. på produktkategori, köpsituation och konsumentpersonlighet. De flesta konsumenter har 

ingen relation till tillverkaren av deras toalettpapper eller mjölk, trots att de kan vara lojala 

kunder. Valet av dessa produkter är inte relevanta i konsumenternas liv på samma sätt som till 

exempel valet av bilar. Intresset att utveckla en relation med företagen bakom dessa billiga 

vardagsprodukter är därför mycket lågt. Engagemanget i en relation kan förändra sig hos 

konsumenten om köpsituation ändrar sig. En konsument kanske inte är intresserad av en 

relation med sin bank så länge allting fungerar bra. Om kreditkortet tappas bort och huslånet 

blir för dyrt när räntor stiger ökar intresset av en relation med banken. Slutligen engagerar sig 

olika konsumenter i olika relationer baserat på deras personliga intressen. En konsument kan 
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vara högst intresserad av en relation med företaget som tillverkar dennes skor, medan en 

annan konsument inte har intresse för vare sig skor eller skotillverkare.155 

4.3 Kundrelationens utvecklingssteg           

Dwyer, Schurr & Oh menar att konsumenter går igenom fyra steg när relationer etableras med 

företag. Dessa är medvetande, utforskande och bearbetning, engagemang och upplösning.156 

Alla konsumenter behöver inte nödvändigtvis genomgå alla fyra steg. I vissa fall fastnar 

konsumenter i medvetandefasen och går aldrig vidare till att utforska möjligheterna till en 

relation med ett företag. Andra konsumenter går direkt från medvetandefasen till engagemang 

utan att reflektera över vad en relation med företaget verkligen innebär. En annan möjlighet är 

att konsumenten har en engagerad relation med företaget under hela sin livstid, och att steget 

till ett upplösande av relationen därför aldrig tas. Om engagerade kunder är lönsamma ligger 

det i företagets intresse att behålla dem i denna fas. Kunder som inte är lönsamma har 

företaget istället ett intresse av att slussa vidare till upplösningsfasen. Följande stycken 

redogör för de fyra stegen i relationsprocessen mellan företag och kund.157 

 

I medvetandefasen uppmärksammar kunden företaget som en möjlig partner för utbyte men 

har ännu inte kommunicerat med företaget eller köpt någon produkt. Dwyer, Schurr & Oh 

beskriver fasen med en liknelse. En familj är vanligen mer bekanta med sina närmaste grannar 

än dem längre ner på gatan. På samma sätt är konsumenter mer medvetna om företag och 

varumärken som återkommande annonserar i media. Konsumenten måste känna till att 

företaget finns innan det går att utforska vilka möjligheter en relation skulle innebära.158 

 

Under utforskande- och bearbetningsfasen överväger kunden möjligheten till ett utbyte med 

företaget. I denna fas äger eventuella testköp rum. Perioden av utforskande och bearbetning 

av erfarenhet kan vara både kort och lång. Den preliminära relation som byggs upp mellan 

företag och kund under denna fas är mycket skör. Kunden investerar minimalt i relationen och 

är noga med att inte binda sig, allt för det ska vara enkelt att bryta relationen vid missnöje. 
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Fasen är viktig eftersom båda parter här prövar vad de kan göra för varandra i en eventuell 

framtida relation.159 

 

I fasen av engagemang känner kunden och företaget en plikt eller ett ansvar gentemot 

varandra. Kunden har nu en känsla av tillfredställelse i sin relation till företaget. Även om 

andra alternativa företag inte ignoreras så har det aktiva sökandet efter en möjlig 

utbytespartner försvunnit. Tre kriterier kännetecknar att relationen mellan kund och företag 

övergått till en fas där parterna är engagerade och lojalitet existerar. 1) Parterna har ett aktivt 

utbyte med varandra. 2) Det sker ett regelbundet utbyte över tid. 3) Utbytesmängden är 

kontinuerlig över tid.160 

 

Det är vanligt att relationer mellan kund och företag kommer till en fas av upplösning. 

Reichheld berättar att amerikanska företag i genomsnitt förlorar hälften av deras kunder under 

en femårsperiod.161 Det kan dras paralleller från upplösandet av personliga relationer till 

upplösanden av affärsrelationer. I båda fallen startar fasen med att en av parterna utvärderar 

missnöjet med den andre parten. Om kostnaderna för att fortsätta relationen överväger 

fördelarna blir ett upplösande aktuellt.162  

 

Orsakerna till konsumentens missnöje med ett företag kan vara flera. Konsumenten kan vara 

besviken på produkten, på service eller support från företaget eller helt enkelt upptäckta att 

företaget står för en annan syn på etik och miljö än konsumenten.163 Konsumenter kan också 

växa ifrån eller sluta intressera sig för den typen av produkter företaget erbjuder utan att vara 

missnöjda. Många vuxna tappar sitt intresse för dataspel eller andra produkter som var 

intressanta i tonåren.164 Även företaget kan välja att avsluta relationen med en kund. 

Vanligtvis är det dyrare att skaffa nya kunder än att behålla gamla. Det kan ändå finnas 

situationer då företaget kommer till slutsatsen att en kund är olönsam att behålla. Kunder som 

direkt byter till konkurrenter med lägre priser är inte alltid lönsamma i relation till kostnaden 

att attrahera dem. Inte ens lojala kunder är alltid önskvärda av företaget. Trots att de köper 

mycket och regelbundet kan företaget få svårt att nå lönsamhet om garanti- och 
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servicekostnader överstiger vinstmarginalen. Företag kan också ändra inriktning på sitt 

produktutbud eller fokus på kundgrupp med följden att gamla kunder blir oönskade.165 

4.4 Sammanfattning om relationer 

Den sociala relationen har varit central genom hela mänsklighetens historia. Det är relationer 

som formar vår samhällstruktur och oss själva som individer. För att vi ska förstå vårt 

samhälle krävs därför en förståelse för relationer. Enkelt definierat är en relation ett 

förhållande mellan två eller flera personer. Relationer finns överallt i samhället. Tidig 

forskning om relationer var inriktad på mötet mellan människor. Första intrycket och vad som 

är avgörande för att två människor ska utveckla en relation studerades.  

 

Det visade sig att första intrycket är betydelsefullt och att människor senare tenderar att 

selektera bort information som inte är överensstämmande. Senare forskning intresserade sig 

för långvariga relationer. Ömsesidigt engagemang och förtroende har visat sig vara två viktiga 

faktorer för en relations överlevnad. Varför människor stannar i relationer kan också beskrivas 

med hjälp av tre faktorer i Rusbults investeringsmodell. Den första faktorn är positiva känslor 

för den andra parten. Den andra faktorn är bristande alternativ. Den tredje faktorn är 

alternativkostnaden för att etablera en ny relation.  

 

Relationer går att dela upp i två typer. I en gemensam relation ser parterna i första hand till 

varandras välmående och behov. Relationer i en familj är vanligen av gemensam typ. I 

kontrast står utbytesrelationen där parterna i första hand är intresserade av jämvikten i graden 

av utbyte. Relationen mellan företag och kund handlar om en ren utbytesrelation. Ett utbyte 

sker av varor eller tjänster mot pengar. Skillnaden mellan dessa två typer av relationer är 

viktig för att förstå affärsrelationer. Även om företag kan göra kortsiktiga uppoffringar och 

vara mån om kunders välbefinnande handlar det i slutändan alltid om en utbytesrelation. 

Företaget är beroende av att tjäna pengar på dessa utbytesprocesser för att överleva. 

 

Till vilken grad en kund engagerar sig i en relation med ett företag beror på hur intresserad 

konsumenten är av företagets produkter och vilken situation som råder när köpet sker. 

Konsumenter har helt skilda relationer till tillverkare av toalettpapper och bilar. 

Engagemanget i en relation kan förändra sig beroende på köpsituation. Vid problem eller 
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missnöje med en produkt kan engagemanget direkt bli högre. En konsument kanske aldrig 

besöker sin bank förutom när kontokortet tappats bort eller huslånet blivit för dyrt.  

 

Levnadsförloppet i en relation mellan företag och kund kan beskrivas i fyra steg. Det första 

steget är medvetande, här uppmärksammar kunden företaget som en möjlig partner för utbyte 

men har ännu inte köpt någonting. Nästa steg är utforskande- och bearbetningsfasen, kunden 

överväger nu möjligheten till utbyte med företaget. Möjliga testköp äger rum här. I tredje 

steget har kunden engagerat sig i en relation med företaget. Nu har parterna ett aktivt och 

regelbundet utbyte. Det fjärde och slutliga steget är en upplösning av relationen, orsakerna 

kan vara flera. Företaget eller kunden kan vara missnöjd med utbytet i relationen. Kunden kan 

också bara ha växt ifrån eller slutat intressera sig för företagets produkter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

5. Marknadsföring 
 

 

Begreppet ”marknadsföring” började användas strax efter sekelskiftet 1900, dock är det ingen 

som riktigt vet hur eller var begreppet uppstod. Den första kursen i marknadsföring, ”The 

Distributive and Regulative Industries of the United States”, anses ha hållits vid University of 

Michigan år 1902 av Professor E.D Jones. Marknadsföring handlade vid den tiden i huvudsak 

om varudistribution. Anledningen till ämnets etablering vid universitet var ett ökat avstånd 

mellan framställning och slutanvändning av varor. Industrialiseringen förde med sig en ökad 

kvantitet varor. Varor som producerades var tvungna att gå via marknader för att nå den 

slutliga kunden vilket ledde till att marknadsföringsprocessen krävde nya lösningar för 

problem som uppstod.166 

5.1 Klassisk marknadsföring 

Under 1920-talet blomstrade ekonomin. Den starka tillväxten medförde växande och snabbt 

utvecklade marknader. Marknadsföringsmöjligheterna och intresset för marknadsföring ökade 

likaså. I takt med att den starka ekonomiska tillväxten bröts under 1930-talet avtog 

utvecklingen inom marknadsföring för att sedan avstanna helt under krigets 1940-tal. Efter 

andra världskriget återhämtade sig ekonomin och 1950-talet präglades av starkt tillväxt. 

Under årtiondet ändrade marknadsföringsämnet orientering mot ett ökat ledningsperspektiv, 

marketing management föddes. Dittills hade marknadsföring mest handlat om att beskriva hur 

distribution och marknadsmekanismer fungerade. Marketing management var istället inriktat 

mot företaget och dess ledning och skulle bli den dominerande skolbildningen under 

årtionden framöver. Managementinriktningen var ett paradigmskifte och kan sägas 

karaktärisera den klassiska marknadsföringen än idag. Marketing management bygger enligt 

Tufvesson på ett antal begrepp för vilka redogörs nedan.167 

 

Marketing concept lanserades under slutet på 1950-talet och var den första 

marknadsföringsfilosofin som utgick från kunderna. Enligt filosofin måste företaget ta reda på 

vad kunderna vill ha och sedan tillfredställa dem bättre än konkurrenterna. Man insåg att det 

var viktigt att förstå kunden, och vad denne efterfrågar. Filosofin innebar en övergång från 

fokus på produkter, försäljning och volym till fokus på kunder, marknadsföring och 
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lönsamhet. Vid tillkomsten för marketing concept sålde företag vad de tillverkade, istället för 

att tillverka vad de kunde sälja. Allt fler insåg att det var lönsammare att finna rätt produkt till 

företagets kunder än att finna rätt kund till företagets produkter. Ett företag som tillämpar 

Marketing concept utgår från en väl definierad marknad, tar reda på vad kunderna vill ha och 

samordnar alla marknadsföringsaktiviteter som påverkar kunden. Tanken är att vinster skapas 

genom lönsamma relationer med tillfredställda kunder.168     

  

Marketing mix som introducerades på tidigt 1950-tal av Borden är kanske det mest kända 

begreppet kopplat till den klassiska marknadsföringen. Marketing mix, eller 

marknadsföringsmixen beskriver hur ledningen kan manipulera ett antal variabler för att 

uppnå förutbestämda mål. Ursprungligen identifierade Borden tolv variabler. Några år senare 

föreslog McCarthy att ledningen endast behövde koncentrera sig på fyra variabler. Dessa 

variabler är kända som de 4P och innefattar: produkt, pris, plats och påverkan.169 Snabbt blev 

marknadsföringsmixen den mest framträdande marknadsföringsteorin. I stora delar av den 

akademiska världen har 4P fortfarande en mycket stark ställning. Marknadsföringsmixen har 

stora pedagogiska förtjänster och är lätt att förstå och ta till sig för studenter, lärare och 

praktiker. 4P har ända sedan introduktionen tagit en central plats inom marknadsföring i både 

läroböcker och praktiken.170 

 

Varumärkesimage är en viktig del av den klassiska marknadsföringen.171 Varumärkesimage 

handlar om att skapa en positiv bild av varumärket i kundens medvetande. Att kommunicera 

sitt varumärke till konsumenter har länge varit en viktig marknadsföringsaktivitet. Jaworski, 

Maclnnis & Park menar att ett framgångsrikt kommunicerat och därmed starkt varumärke är 

en konkurrensfördel. Tanken är att ett starkt varumärke skapar lojala kunder och därför inte är 

lika känsligt för konkurrens.172 Varumärken är mer än bara namn och symboler, de 

representerar konsumenternas sinnesbild och känslor för en produkt och dess kvalitéer. 

Varumärket är helt enkelt allt som produkten eller tjänsten betyder för kunden.173 Gardner & 

Levy påpekade tidigt att ett varumärkes långsiktiga framgång beror på hur väl 
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marknadsföraren sköter om det. Det faktum att många varumärken lyckats behålla sin positiva 

image under lång tid stödjer påståendet.174 

 

Marknadssegmentering blev känt när Smith diskuterade begreppet som ett alternativ till 

produktdifferentiering (att särskilja sin produkt från konkurrenternas).175 Konsumenter skiljer 

sig åt i behov, resurser, geografisk lokalisering, attityd och köpbeteende. Genom 

marknadssegmentering kan företag dela upp stora heterogena marknader i mindre segment. 

Marknader kan delas upp i en mängd olika kategorier. Geografisk segmentering handlar om 

att dela upp en marknad i geografiska delar som länder, städer eller kvarter. Demografisk 

segmentering innebär att dela upp marknader efter variabler som ålder, kön, familj eller 

inkomst. I beteendebaserad segmentering delas marknaden upp baserat på konsumenters 

kunskap, attityd eller respons till en produkt.176 I modern tid är det framförallt analystekniken 

som har blivit allt mer sofistikerad med hjälp av informationsteknik.177 

 

Marketing audit lanserades som begrepp i slutet av 1950-talet och är en systematisk 

undersökning av ett företags omvärld, mål, strategier och aktiviteter. Med undersökningen 

hoppas man upptäcka problem och möjligheter till förbättring. Syftet är att effektivisera 

företagets marknadsföring med hjälp av den insamlade informationen. Brownlie menar att 

varje företag med jämna mellanrum bör utvärdera sin marknadsföring.178 Det är vanligt att 

företag anlitar en oberoende och erfaren konsult. Det är lättare för en utomstående att se 

problem och möjligheter.179 Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda en checklista med 

diagnostiserande frågor. Svaren på frågorna förser företaget med information om dess 

marknadsföringsaktiviteter. Informationen kan sedan jämföras med uppställda mål eller 

förväntningar.180  

 

Informationsteknikens utveckling har skapat ett behov av att integrera tekniken med de 

vanligaste traditionella marknadsföringsbegreppen. Flera författare har försökt inordna 

Internet i marknadsföringsmixen som kanske är det mest kända klassiska 
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marknadsföringskonceptet.181 Möjligheten att skapa sin egen hemsida och kommunicera med 

kunder över Internet innebär ett nytt sätt för företaget att marknadsföra sitt varumärke.182 

Även för segmenteringen har informationstekniken inneburit stora möjligheter. Genom att 

etablera direktkontakt med kunder över Internet kan företaget samla information och 

identifiera målgrupper.183 Inom underkategorin e-marknadsföring integreras Internet i 

traditionella marknadsföringskoncept. Fortsättningsvis kommer vi därför att använda oss av 

underkategorin e-marknadsföring när vi talar om informationsteknik och klassisk 

marknadsföring. Genom att studera e-marknadsföringen kan vi se hur elektroniska 

kundrelationer skildras inom dagens klassiska marknadsföring.184  

5.2 Direktmarknadsföring 

Under 1930-talet började det komma böcker och artiklar där begreppet direct respons 

advertising användes, vilket lade grunden till direktmarknadsföringen. Reklam hade tidigare i 

stort sett enbart haft syftet att stimulera till köp av produkter. Det revolutionerande under 

1930-talet var att företag började intressera sig för andra typer av respons än bara köp. Det 

ansågs allt mer intressant att samla information om kunder och potentiella sådana. Många 

företag började sträva efter dialog med kunden i kontrast till den traditionella monologen. 

Tillämpandet av den nya ”direct respons-filosofin” gav inte bara köprespons utan också 

information om vilka människorna bakom köpen var. Fördelen att se vilka människor som 

köpt hur mycket och hur ofta framträder tydligt i kontrast till att bara se total 

försäljningsökning. Den moderna direktmarknadsföringen kom att utvecklas på allvar under 

1960-1970-talet i takt med den framväxande informationstekniken. Målet var att med hjälp av 

tekniken återskapa det personliga mötet mellan köpare och säljare som var ett minne sedan 

lanthandelns dagar. Plötsligt skapades möjligheter att på allvar kommunicera direkt till ett 

stort antal kunder oavsett var de rent fysiskt befann sig.185 

 

Direktmarknadsföring kan beskrivas som en kommunikationsstrategi för att kommunicera 

med befintliga eller blivande kunder med syfte att uppnå mätbar respons från kunden.186 Med 

                                                 
181 Kalyanam, Kirthi. & McIntyre, Shelby, ”The E-Marketing mix: A Contribution of the E-Tailing Wars”, 
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study”, Journal of Interactive Marketing, Vol. 18, Nr. 2, pp. 6-19, 2004, s. 13 
183 Shin, Namchul, ”Strategies for competitive advantage in electronic commerce”, Journal of Electronic 
Commerce Research, Vol. 2, No. 4, pp. 164-171, 2001, s. 166 
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mätbar respons menas försäljning, efterfrågan av mer information, besök i butik, hemsida 

eller någon annan form av kontakt på kundens initiativ.187 En mängd olika mediekanaler kan 

användas i direktmarknadsföring. Kanaler som används är bland annat direktreklam, e-post, 

sms/mms, sökordsmarknadsföring, telemarketing, Internet.188 Fyra element skiljer 

direktmarknadsföringen från den klassiska marknadsföringen. Direktmarknadsföring är 

interaktiv, målet är tvåvägskommunikation mellan företag och kund. Rätt planerad 

direktmarknadsföring ger alltid kunden en chans att respondera mot företaget, även orsaker 

till utebliven respons kan analyseras och användas till framtida förbättring. 

Direktmarknadsföring kan ske oberoende av tid och rum, allt som krävs är tillgång till 

aktuella kommunikationskanaler. All respons från kunder inom direktmarknadsföring ska 

vara mätbara, företaget kan på så vis lära sig vilka kanaler olika kundgrupper svarar på samt 

hur de svarar.189  

 

Direktmarknadsföring har bidragit till en stor utveckling inom marknadsföringsämnet. Det 

finns flera anledningar till direktmarknadsföringens framgångar. Enligt Evans et al. kan dessa 

anledningar kategoriseras som efterfråge- eller utbudsfaktorer. Efterfrågefaktorer handlar om 

förändringar på marknaderna. Marknaderna har blivit allt mer fragmenterade och 

konsumenter allt mer individuella vilket har skapat en efterfrågan av direktmarknadsföring. 

Stora förändringar i samhället de senaste decennierna har skapat nya utmaningar för 

marknadsföringen. Grundläggande exempel är hushållens sammansättning och 

konsumtionsvanor. Fragmenterade marknader leder enligt Evans till försämrad effektivitet 

hos klassisk marknadsföring, vilken traditionellt riktat sig till stora konsumentgrupper. 

Direktmarknadsföring har fördelen av att anpassa sin kommunikation så konsumenten känner 

att budskapet är mer personligt, och därmed tar sig tid att reflektera över det.190 

 

Utbudsfaktorer som bidragit till framgång för direktmarknadsföringen är framförallt 

informationstekniken och tillhörande analysmöjligheter. Informationstekniken har möjliggjort 

insamling och analys av enorma mängder detaljerad och personlig kundinformation. I takt 

med att konsumenter vill bli behandlade allt mer personligt har direktmarknadsföringen 

erbjudit företag möjligheten att skaffa sig detaljerad och personlig information om varje kund. 
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23, pp.628-635, 2005, s. 629  
188 Swedish Direct Marketing Association, http://www.swedma.se/ 2009-03-18 
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Stora mängder data kan lagras i moderna databaser, men Evans poängterar att databaser inte 

ska vara fokus i direktmarknadsföringen, utan kunden. Databaser och informationsteknik är 

bara verktyg för att förbättra och förfina kundkommunikation. Databaser underlättar 

marknadsförarens arbete eftersom den insamlade informationen kan användas både till att 

planera och analysera marknadsföringsaktiviteter.191 Även i dess mest grundläggande form är 

databasen ett viktigt stöd. Bara genom en enkel databas med kunduppgifter och historik över 

tidigare köp kan en bättre överblick av marknaden skapas, och onödiga marknadsaktiviteter i 

större utsträckning undvikas.192  

 

Det har höjts varningens röster mot den växande kartläggningen av konsumenter och deras 

liv. Evans et al. påpekade redan på 1990-talet att negativa attityder hos konsumenter kan 

skapas av omfattande registrering av deras marknadsaktiviteter. Och det har funnits kritik 

bland konsumenter mot det som av vissa ses som inkräktande i privatlivet. Evans et al. menar 

att konsumenternas förtroende har sjunkit som en följd av att företag har missbrukat sin 

insamlade information och bland annat köpt och sålt kundinformation. I en empirisk 

undersökning fann Evans et al. att 71 procent av respondenterna tyckte det var oetiskt av 

företag att handla med kundinformation. I samma undersökning ansåg 47 procent av 

respondenterna att direktmarknadsföring var ett intrång i deras privatliv. I framgångsrik 

direktmarknadsföring måste det därför existera ett tydligt ansvarsperspektiv.193 

 

Direktmarknadsföringens möjligheter har utvecklats parallellt med informationstekniken. Allt 

eftersom konsumenter utökar sin närvaro på Internet skapas möjligheter för 

direktmarknadsförare att samla in information. Enligt Kamery blir direktmarknadsföringen 

effektivare i takt med informationsteknikens utveckling och konsumenternas grad av 

användning.194 Vi kommer i denna uppsats enbart intressera oss för direktmarknadsföring som 

använder sig av informationsteknik. För att kartlägga hur elektroniska kundrelationer skildras 

använder vi fortsättningsvis en underkategori till direktmarknadsföring som kallas 

datorbaserad direktmarknadsföring.195  
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5.3 Relationsmarknadsföring 

Berry var den första som lanserade begreppet relationsmarknadsföring i rubriken på ett 

vetenskapligt arbete.196 Under de senaste åren har synsättet varit på stark frammarsch och 

vunnit terräng gentemot den klassiska marknadsföringen. Rötterna till 

relationsmarknadsföring går att finna inom flera fåror av marknadsföringsforskning.197 Under 

1970-talet växte det fram marknadsföringsteorier som alternativ till den klassiska 

marknadsföringen. Dessa marknadsföringsteorier hade sin utgångspunkt i skapandet och 

hanteringen av relationer. Utvecklingen skedde framförallt i två skolbildningar. Inom den 

Nordiska skolan forskade Grönroos & Gummesson samt Berry & Parasuraman om ledarskap 

och marknadsföring från ett relationsperspektiv. I forskningsprojektet Industrial Marketing 

and Purchasing (IMP) forskade bland annat Håkansson & Snehota om nätverk och interaktion 

för att förstå industriella marknader. Den gemensamma nämnaren i de två skolbildningarna är 

tanken att marknadsföring är mer än en ledarskapsfunktion, och att marknadsföring handlar 

om relationer, inte bara transaktioner. Att marknadsföring fundamentalt handlar om att bygga 

och utveckla relationer är grundtanken i både den Nordiska skolan och IMP-gruppen ända 

sedan 1970-talet.198 

 

Gummesson definierar relationsmarknadsföring som ”relationsmarknadsföring är interaktion 

i nätverk av relationer”. I vardagen definieras vanligtvis relationsmarknadsföring mer i 

termer av ”att skapa långsiktiga relationer till lojala kunder”.199 Relationsmarknadsföringen 

har ett antal grundläggande värderingar. Marknadsföring och försäljning ses som något mer 

än en specialiserad avdelning i företaget. All marknadsföringsaktivitet anses genomsyra hela 

företaget. Alla medarbetare, oavsett position, påverkar enligt relationsmarknadsföringen 

kundrelationerna och samarbete betonas. Leverantörer, kunder och andra intressenter ses som 

medparter snarare än motparter. Enligt Gummesson syftar relationsmarknadsföringen till att 

skapa ett plussummespel där alla parter ökar värdet av relationerna för varandra. Att öka en 

relations livslängd är inom relationsmarknadsföring ett prioriterat mål. Det står i motsats till 

klassisk marknadsföring där anskaffandet av kunder prioriteras tydligare.200 
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Direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring har flera likheter, men samtidigt 

skillnader. Inom båda synsätten behandlas marknaden som enskilda individer eller enskilda 

företag med vilka företaget bygger långvariga relationer. En tydlig skillnad är att 

direktmarknadsföringen har ett snävare perspektiv.201 Forskare inom relationsmarknadsföring 

ser marknadsföringen som en integrerad del av hela företaget och dess verksamhet. 

Direktmarknadsföring ligger närmare den klassiska marknadsföringens tankesätt i frågan om 

marknadsföringens ansvarsområde. Inom både klassisk marknadsföring och 

direktmarknadsföring ses området som marknadsavdelningens domän. Även inom 

relationsmarknadsföringslitteraturen finns flera perspektiv och referensramar. Frankelius 

menar att det går en skiljelinje mellan referensramar med en vidare syn på företagets 

relationer och sådana där enbart kunden är i fokus. 

 

När det gäller en vidare syn på företagets relationer förklarar Gummesson hur hela vårt 

samhälle är ett nätverk av relationer. Varje människa har flera relationer, arbetsrelationer, 

familjerelationer, relationer till grannen, relationer till butiker och företag och så vidare. 

Affärslivet präglas av ”de rätta kontakterna”. Affärslivet har i praktiken alltid handlat om 

relationer, nätverk och interaktion. Praktiker har vetat det länge och Gummesson berättar att 

företag som Ericsson har utvecklat internationella nätverk sedan företaget grundades. 

Grunden i all marknadsföring är helt enkelt relationer menar Gummesson 202 som identifierat 

30 konkreta relationer som är av betydelse för företagets beslutsfattande, handling och 

resultat.203 

 

Relationsmarknadsföring där enbart kunden är i fokus går vanligen under namnet CRM, 

Customer Relationship Management. Payne & Frow ser CRM som en 

marknadsföringsstrategi med syftet att skapa värde genom utveckling av utvalda 

kundrelationer. Payne & Frow (2005) beskriver vidare hur CRM förenar potentialen i 

relationsmarknadsföring med informationsteknik för att skapa lönsamma och långvariga 

kundrelationer.204 Ibland ses CRM nästan uteslutande som användande av informationsteknik 

utan att strategiska aspekter beaktas.205  Gummesson poängterar att informationstekniken inte 
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får ta överhanden och överordnas mänskliga handlingar. Följaktligen förespråkar Gummesson 

en jämvikt mellan hCRM (mänskliga handlingar) och eCRM (informationsteknik).206 eCRM 

kan närmare definieras som aktiviteter för att utveckla kundrelationer genom Internet eller 

andra elektroniska kanaler. Fortsättningsvis kommer vi använda oss av underkategorin eCRM 

för att kartlägga hur elektroniska kundrelationer skildras inom relationsmarknadsföring.207  

5.4 Sammanfattning om marknadsföring 

Vad vi kallar klassisk marknadsföring växte fram under 1950-talet. Under denna period 

ändrade marknadsföringsämnet inriktning från distribution och marknadsmekanismer mot ett 

ökat företags- och ledningsperspektiv. Marketing management som det nya paradigmet kom 

att kallas blev dominerande skolbildning och karaktäriserar den klassiska marknadsföringen. 

Marketing management bygger på ett antal begrepp: Marketing concept var den första filosofi 

som utgick från kunderna. Tidigare hade företag sålt vad de tillverkade istället för att tillverka 

vad de kunde sälja. Marketing mix är kanske det mest kända begreppet och beskriver hur 

ledningen kan manipulera fyra variabler för att uppnå förutbestämda mål. Varumärkesimage 

är en viktig del av den klassiska marknadsföringen och handlar om att skapa en positiv bild av 

varumärket i kundens medvetande. Marknadssegmentering gav företaget möjligheten att dela 

upp stora heterogena marknader i mindre segment. Marketing audit är en systematisk 

undersökning av företagets omvärld, mål, strategier och aktiviteter med förbättring som mål. 

Integrationen av modern informationsteknik som Internet i klassisk marknadsföring kallar vi 

e-marknadsföring. Det blir vår underkategori för studier av den elektroniska kundrelationen 

inom klassisk marknadsföring. 

 

Den moderna direktmarknadsföringen växte fram på 1960-1970-talet i takt med 

informationstekniken. Den framväxande tekniken möjliggjorde individuell kommunikation 

med ett stort antal kunder oavsett fysisk plats. Fokus ligger på att uppnå en mätbar respons 

från kunden. Med mätbar respons menas någon form av kontakt på kundens initiativ som 

försäljning, efterfrågan av mer information, besök i butik eller på hemsidan. Mediekanaler 

som används är direktreklam, e-post, sms/mms, sökordsmarknadsföring, telemarketing och 

Internet. Fyra element skiljer direktmarknadsföring från den klassisk. Interaktivitet, målet är 

tvåvägskommunikation mellan företag och kund. Respons, kunden ska alltid kunna svara mot 
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företaget. Oberoende av tid och rum, allt som krävs är tillgång till aktuella 

kommunikationskanaler. Mätbarhet, all respons från kunder ska vara mätbara. Styrkan med 

direktmarknadsföring är att den anpassar sin kommunikation till konsumenten i form av ett 

personligt erbjudande. Information om konsumenter lagras och analyseras med hjälp av 

avancerade databaser. Eftersom vi intresserar oss för elektroniska kundrelationer kommer vi 

fortsättningsvis bara studera underkategorin datorbaserad direktmarknadsföring.  

 

Direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring har flera likheter. Inom båda synsätten är 

målet att behandla varje kund individuellt och att öka befintliga kundrelationers livslängd.  

Samtidigt ligger direktmarknadsföringen närmare den klassiska marknadsföringen i frågan 

hur marknadsföringsfunktionen ska organiseras. Båda dessa synsätt anser att det bör finnas en 

marknadsföringsavdelning som sköter området. I kontrast anses det inom 

relationsmarknadsföringen att varje medarbetare måste ägna sig åt marknadsföring eftersom 

aktiviteten genomsyrar hela företaget. Vidare fokuserar relationsmarknadsföringen inte bara 

på kundrelationen utan alla företagets relationer i omvärlden. Relationsmarknadsföring i mer 

praktisk form som bara koncentrerar sig på kundrelationen kallas vanligen CRM. När Internet 

eller andra elektroniska kanaler används för att utveckla kundrelationer kallas det eCRM. Det 

är underkategorin vi fortsättningsvis kommer att använda oss av för att studera hur 

elektroniska kundrelationer skildras inom relationsmarknadsföring.     
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6. Elektroniska kundrelationer 
 

 

Mohammed et al. menar att informationstekniken inte förändrar några grundläggande 

förutsättningar i relationen mellan företag och kund. Företag måste fortfarande attrahera 

kunder, skapa tillit och tillfredställelse. Däremot har teknikutvecklingen öppnat nya 

möjligheter.208 Det är negativt för en relation om kommunikationen bara flyter i ena 

riktningen. En relation mår bättre om det finns en interaktiv dialog mellan parterna.209 Med 

hjälp av informationsteknik kan företag interagera med en stor mängd kunder och samtidigt 

behandla dem individuellt. Företag har alltid kunnat ha interaktiva kundrelationer och 

individualisera produkter, men inte i stor skala. Informationsteknik skapar nu denna 

möjlighet, och däri ligger den stora skillnaden mellan traditionella och elektroniska 

kundrelationer. Internet tillåter en interaktivitet och individualisering i kundrelationer som 

aldrig skådats.210 

 

Kunden kan med hjälp av Internet interagera med företaget på helt egna villkor. Relationen 

sker i allt större utsträckning på kundens villkor, inte företagets. Blomqvist, Dahl & Haeger 

menar att möjligheten att aktivt involvera kunden i en relation är den stora fördelen med 

Internet. Företaget kan förse kunden med information som broschyrer, produktblad och 

årsredovisningar via hemsidan. Kunden kan även själv söka information i kataloger och listor. 

Internet skapar även möjligheter till dialog i realtid (text, ljud och bild) mellan företag och 

kund.211 

 

Bland alla möjligheter informationstekniken skapar är det lätt att glömma utmaningarna. Med 

Internet följer ett helt annat urval av möjligheter för kunden. På Internet kan kunden byta 

leverantör med några musklick och det är lättare att avsluta en elektronisk relation än 

motsvarande fysisk.212 Rusbults investeringsmodell säger att människor stannar längre i 

relationer om det inte finns några bättre alternativ och/eller kostnaden för att etablera en ny 

relation är hög. 213 Internet erbjuder en otrolig mängd alternativ och det är dessutom mycket 

enkelt och billigt att etablera nya elektroniska relationer med företag. I en sådan miljö blir 
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kundlojaliteten relativt sett låg. För att hantera dessa baksidor med Internet är det viktigt att 

förstå hur lojalitet i elektroniska kundrelationer fungerar.214 

 

Chiu et al. beskriver att flera författare delar in kundlojalitet i tre nivåer: monetära, sociala 

och strukturella.215 Den monetära nivån handlar om att företaget stimulerar kundernas 

konsumtionsvilja och lojalitet med hjälp av priset. Den sociala nivån innebär att personlig 

kommunikation och individuella erbjudanden betonas tydligare. Den strukturella nivån 

innebär att företaget knyter kunden allt närmare till sig genom en formell struktur som regler, 

policys eller överenskommelser.216 Crosby et al. menar att lojalitet utvecklas när kunden litar 

på att företaget agerar för kundens bästa på kort och lång sikt.217 Morgan & Hunt instämmer i 

att tillit är avgörande för att utveckla lojala kundrelationer. När parterna litat på varandra 

engagerar de sig mer i relationen och interaktionen fördjupas.218 När det gäller elektroniska 

kundrelationer är tillit mycket viktigt.219 Men samtidigt är det svårare att bedöma företagets 

trovärdighet. På den elektroniska marknaden är det inte längre möjligt att dra slutsatser från 

företagets personal, lokalisering, fysiska design och storlek.220 

 

Qualls, Sultan & Urban har undersökt strategier för att skapa tillit i elektroniska 

kundrelationer. Författarna pekar på att tillit över Internet skapas i en trestegsprocess som 

innehåller: (1) förtroende för Internet och den specifika hemsidan, (2) förtroende för 

informationen som presenteras, (3) förtroende för företagets åtagande och service. Förtroende 

för informationen kan inte skapas förrän kunden litar på hemsidan, och förtroende för 

företagets åtagande och service kräver att kunden litar på hemsidan och informationen den 

presenterar. Qualls, Sultan & Urban menar att förtroende i kundrelationer över Internet inte 

kan existera innan de tre kraven är uppfyllda. Grundregeln är att all information ska vara 

korrekt och komplett och att förtroende ytterst skapas genom att företaget håller vad det lovat. 
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Tillit är svårt att bygga upp men lätt att rasera, en sanning som definitivt gäller om 

elektroniska kundrelationer.221  

6.1 E-marknadsföring 

I samband med att Internet växte fram under 1990-talet startade en diskussion om vad den nya 

tekniken egentligen innebar för marknadsföringen.222 Venkatraman representerar en 

uppfattning att Internet förändrar all marknadsföringsaktivitet.223 Tidiga förespråkare av detta 

synsätt menade att utvecklingen av Internet som kommersiellt medium för marknadsföring 

har skapat en helt ny modell eller nytt paradigm för praktiserandet av marknadsföring.224 

Hoffman & Novak argumenterar för att marknadsföringsaktiviteter måste rekonstrueras i takt 

med att Internet utvecklas eftersom företagets omvärld samtidigt förändras.225 Tanken hos 

författarna som menar att Internet skulle revolutionera marknadsföringen är att tekniken 

skapar en helt ny möjlighet till interaktivitet mellan företag och kund.226 Webster menar att 

klassiska marknadsföringskoncept som marknadsföringsmixen med dess 4P är alltför enkla 

för att spegla den fulla potentialen hos Internet som relationsbyggare. Därför bör dessa 

klassiska marknadsföringskoncept enligt Webster helst överges.227 

 

I motsats till ovanstående synsätt finns författare som istället menar att Internet bara är ett nytt 

verktyg som bör integreras i den klassiska marknadsföringen.228 Bland annat Deighton 

beskriver Internet i termer av ett verktyg som med sin interaktiva karaktär skapar möjligheter 

att hantera kundrelationer på ett bättre sätt. Han menar att det med hjälp av Internet går att 

skapa en personlig interaktion mellan företaget och kunden utan att förlora skalfördelarna 

med traditionell massmarknadsföring. Exempel kan vara en hemsida genom vilken företaget 

förmedlar och utbyter information med kunder.229 Slutligen anser ett flertal författare att 
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Internet bör ses som en ny marknadskanal som möjliggör direktkontakt med kunderna och 

därmed går förbi eller kompletterar existerande kanaler. 230  

 

Resonemanget som Venkatraman, Hoffman & Novak och Webster här representerar leder 

vidare till våra övriga två synsätt inom marknadsföring. Här ska vi istället se hur författare 

beskriver Internets roll i e-marknadsföringen, vilket hänger tätt samman med hur de skildrar 

elektroniska kundrelationer. Efter en genomgång av litteratur inom e-marknadsföring har vi 

funnit tre dominerande beskrivningar av Internet, som komplement till den traditionella 

marknadsföringsmixen, som marknadskanal och som hemsida. Nedan kommer vi att gå 

igenom dessa tre beskrivningar närmare för att se hur den elektroniska kundrelationen skildras 

i sammanhangen.  

6.1.1 Internet och den traditionella marknadsföringsmixen 

Marknadsföringsmixen är kanske det mest kända begreppet inom klassisk marknadsföring. 

Tanken är att företagets ledning ska kunna uppnå förutbestämda mål genom att styra 

variablerna produkt, pris, plats och påverkan. 231 Marknadsföringsmixen har en mycket stark 

ställning i den akademiska världen.232 Brady et al skriver att det har argumenterats för att 

begreppet kommer stå i centrum inom marknadsföringsämnet även i fortsättningen. 

Förespråkare för ett sådant synsätt menar att det bara är tekniken bakom de fyra variablerna 

som förändras medan konceptet förblir intakt.233 Kalyanam & McIntyre har skapat en e-

marknadsföringsmix med utgångspunkt i den traditionella marknadsföringsmixen. Utöver de 

fyra grundläggande P:na innehåller e-marknadsföringsmixen sju variabler som författarna 

anser vara viktiga i samband med marknadsföring på Internet. Målet med e-

marknadsföringsmixen är att hjälpa företag samordna sina Internetbaserade 

marknadsföringsaktiviteter.234 

 

Kalyanam & McIntyre börjar med att beskriva vad Internet innebär för de traditionella 4P. 

Produkt: Internet skapar möjligheter för kunden själv att utforma sin produkt direkt på 

hemsidan i samband med köp. Internet har även möjliggjort produkter i digital form som 

musik, videos, mjukvara och biljetter. Pris: Internet möjliggör speciella prisstrategier som 
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olika typer av auktioner eller budgivning och dynamisk prissättning (anpassar pris efter 

tillgång och efterfrågan). Plats: Traditionellt sett har vanligtvis en distributör eller 

återförsäljare skött kundrelationer. Internet skapar en möjlighet för det tillverkande företaget 

att etablera en direktkanal till kunden. Påverkan: Möjligheterna till effektiv 

marknadskommunikation som Internet skapar har väckt stort intresse bland företag. 

Reklammöjligheterna på Internet är stora och utvecklas hela tiden.235  

 

Kalyanam & McIntyre anser att Internet skapar möjligheter som inte reflekteras av 4P och har 

följaktligen utvecklat ytterligare sju variabler som ingår i deras e-marknadsföringsmix. 

Säljfrämjande åtgärder: Med Internet har möjligheten att använda koncept som 

rabattkuponger och säljtävlingar utvecklats. Digital mötesplats: Företag och kund möts på 

Internet genom datorer och mobiltelefoner. Individualisering: Internet skapar möjlighet till 

individualiserade kundrelationer, t.ex. i form av användaranpassade hemsidor. Personlig 

integritet: Att samla information om kunder för att kunna individualisera erbjudanden tvingar 

företaget ta ställning till hur informationen ska hanteras. Säkerhet: Det är viktigt att kunna 

garantera en säker transaktion över Internet vare sig det gäller kunduppgifter, transaktion av 

en digital produkt eller betalning. Kundservice: Supportfunktionen är viktig i elektroniska 

kundrelationer eftersom kunden lätt känner sig utlämnad annars. Nätmötesplatser: För 

konsumenter har en ny informationskanal öppnat sig. Positiva eller negativa omdömen från 

andra konsumenter kan vara avgörande för den individuella kundens köpbeslut.236 

 

Kalyanam & McIntyre menar att deras utveckling av den traditionella marknadsföringsmixen 

är nödvändig i modern tid där Internet tillkommit. De poängterar att marknadsföringsämnet 

har utvecklas från ett transaktionsperspektiv mot ett relationsperspektiv och det avspeglas i 

flera av deras nya variabler.237 Mohammed et al. har på liknande sätt utvecklat en 

marknadsföringsmix för Internet. Liksom Kalyanam & McIntyre tar Mohammed et al. sin 

utgångspunkt i den traditionella marknadsföringsmixen. Utöver de fyra ursprungliga 

variablerna, produkt, pris, plats och påverkan har de lagt till två, communities och branding. 

Mohammed et al. menar att Internet framförallt skapar möjlighet till individualisering av 

företagets erbjudande och bättre interaktion med kunderna. Vi går nedan igenom variablerna 
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för att se hur dessa författare tänker sig att den traditionella marknadsföringsmixen påverkas 

av Internet.238  

 

Produkt: Internet har bidragit till att produkten bättre kan anpassas till varje enskild kund. 

Tekniken möjliggör interaktion med ett stort antal kunder och insamling av värdefull 

information om kunders preferenser.239 Pris: Auktioner och dynamisk prissättning är enklare 

att genomföra på Internet än i verkligheten.240 Plats: Internet är en helt ny marknadsplats och 

tillverkaren av en produkt kan interagera med kunder och sälja direkt på sin hemsida.241 

Påverkan: Internet möjliggör en mer levande dialog mellan företaget och kunden. Hemsidan 

är ett utmärkt ställa att erbjuda varuprover eller virtuella aktiviteter som tävlingar, spel och 

annan underhållning.242 Communities: Nätverk där människor med ett delat intresse hjälper 

varandra att tillfredställa ett informationsbehov som medlemmarna inte kan uppnå 

individuellt.243 Branding: När företaget övervakar besökares beteende på hemsidan kan 

meddelanden kommuniceras vid rätt tid och på passande sätt. Det handlar om att 

kommunicera varumärket i precis rätt tid så det skapas en bild i kundens sinne av varumärket 

som ”lösningen”.244 

 

Mohammed et al. och Kalyanam & McIntyre har mycket liknande syn på hur den traditionella 

marknadsföringsmixen behöver utvecklas för att fungera tillsammans med Internet. De menar 

att Internet skapar en möjlighet till att individualisera och interagera som inte avspeglas i en 

traditionell tolkning av marknadsföringsmixen.  Angående hur de fyra variablerna produkt, 

pris, plats och påverkan påverkas av Internet är författarna i princip helt överens. De båda 

anser att produkterbjudandet kan individualiseras i stor utsträckning, att nya 

prissättningsstrategier möjliggörs, att hemsidan ger möjlighet till direkt interaktion mellan 

företag och kund, att communities blivit ett allt viktigare forum för marknadsföring. 

Mohammed et al. begränsar sig till två nya variabler medan Kalyanam & McIntyre inför sju 

nya. En förklaring är att Mohammed et al. inkluderar mer faktorer (som individualisering) i 

sin marknadsföringsmix och ser hur det påverkar de befintliga variablerna.  Kalyanam & 
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McIntyre skapar i större utsträckning helt nya variabler för fenomen som växt fram med 

Internet (som individualisering och hemsidan). 

 

Constantinides anser i motsats till ovanstående författare att det finns uppenbara svårigheter 

att hantera Internet i den traditionella marknadsföringsmixen. Det största problemet är att 4P i 

princip inte har några interaktiva element medan interaktivitet är grunden i all marknadsföring 

på Internet. Andra svagheter för 4P är enligt Constantinides att betydelsen av de fyra 

variablerna försvinner på Internet. Han menar att det som förr var fyra separata upplevelser 

för kunden, produkt, pris, plats och påverkan nu blir till en upplevelse på hemsidan, speciellt 

för företag som enbart finns representerade online. Constantinides har utvecklat en egen 

marknasföringsmix för Internet och identifierar fyra variabler och kallar dem 4S. Dessa är 

Scope, Site, Synergy och System.245 

 

Scope handlar om strategiska beslut och målsättning. Alla marknadsföringsaktiviteter på 

Internet måste ske i linje med företagets överordnade strategi. Företaget behöver bestämma 

syftet med sin Internetnärvaro. Information, utbildning, reklam eller vill företaget börja sälja 

produkter online? Site är grunden för all aktivitet på Internet och utgångspunkten för 

interaktion mellan företaget och kunden. Hemsidan fungerar som virtuellt skyltfönster för 

produkter, reklam och priser samt sälj- och distributionskanal. Hemsida är därför plattformen 

för all kommunikation, interaktion och transaktion med kunder online. Synergy handlar om att 

marknadsföring på Internet inte får leva sitt eget liv utan måste vara integrerade i företagets 

övriga marknadsföringsplaner. En hemsida måste vara integrerad med företagets rutiner för 

kundsupport, produktbeställningar samt databaser och eventuella intranät. System är variabeln 

som handlar om allt det tekniska runt företagets närvaro på Internet. Hemsidan måste 

administreras, servas och uppdateras. Sidan måste vara säker och besökarna ska känna att det 

är tryggt att ge sina personuppgifter, beställa produkter och betala online.246  

6.1.2 Internet som marknadskanal 

Flertalet författare hävdar att Internet i själva verket bara är en ny marknadskanal.247 Trots 

Internets unika karaktär menar flera praktiker och akademiker att Internet bara är ett nytt sätt 

att kommunicera. De antar att kundens tillfredställelse även fortsättningsvis kommer från 
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upplevd kvalité hos varor och tjänster och att detta skapas i traditionella affärsprocesser. Ur 

detta perspektiv ses Internet som ett komplement till redan existerande marknadskanaler.248 

Porter menar att lönsamheten i alla industrier bestäms av fem underliggande 

konkurrenskrafter: Intensiteten i konkurrens bland existerande aktörer, inträdesbarriärer för 

nya konkurrenter, hot från substituerande varor eller tjänster samt förhandlingskraften hos 

leverantörer och kunder.249 Vissa bedömare menar att Internet förändrar förutsättningarna för 

hur lönsamma affärer genomförs i olika industrier.250 Porter anser i motsats att det fortfarande 

är de fem krafterna som bestämmer lönsamheten, även om marknadskanaler förändras och 

nya som Internet tillkommer.251  

 

Ghosh är en av författarna som stödjer uppfattningen att Internet främst ska ses som en ny 

marknadskanal som tillåter direktkontakt med kunderna. Han menar att företag kan använda 

Internet på tre sätt i sina kundrelationer. 1) Skapa en hemsida som kompletterar den service 

kunder får av butik- eller försäljningspersonal. 2) Individualisera produkterbjudandet och 

stärka kundrelationen. 3) Erbjuda värdefulla tjänster som FAQ252 utan större kostnad. En bra 

kombination av ovanstående Internettjänster är enligt Ghosh värdefullt för kunden och inte 

dyrt för företaget. Med elektroniska tjänster ökar inte kostnaderna i relation till antalet 

transaktioner, vilket exempelvis är fallet med traditionell telefonsupport.253 

 

Quinn anser att Internet inte är någonting annat än en fjärde marknadskanal som kompletterar 

direktmarknadsföring, en försäljningsavdelning och kundsupport. Han liknar 

marknadskanalerna vid naturens ekosystem. För att det ska fungera optimalt måste dessa 

integreras, samverka och komplettera varandra. När dessa fyra marknadskanaler fungerar 

tillsammans skapas en mycket kraftfull marknadskommunikation enligt Quinn.254 Även 

Peterson et al. menar att Internet snarare kompletterar existerande marknadskanaler än ersätter 

dem. De påpekar att marknadskanaler har flera funktioner som försäljning, distribution av 

produkter och informationsutbyte och konstaterar att Internet har sin styrka i det sistnämnda. 
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Företaget måste informera marknaden om dess erbjudande och kunder måste kunna 

kommunicera med företaget. Peterson et al. förklarar att Internet i princip är designat för 

effektivt informationsutbyte och interaktion. Internet är mer flexibelt än tidigare 

kommunikationskanaler som TV, telefon och tidningar. Peterson et al. tillägger även att 

kostnaden är förhållandevis låg för att kommunicera via Internet.255 

 

Idag har Internet blivit ett vanligt komplement till övriga marknadskanaler. Weinberg et al. 

beskriver hur företag idag (2007) använder sig av multikanalsmarknadsföring. Begreppet 

multikanalsmarknadsföring kan definieras som en marknadsstrategi där relationen till kunder 

är gränslös vad det gäller kanaler. Företaget och kunden interagerar kontinuerligt genom flera 

kanaler som telefon, fysiska möten i butik och on-line på Internet. Enligt Weinberg et al. är 

det viktigt att företag effektivt använder sig av multikanalsmarknadsföring eftersom kunderna 

förväntar sig det. Konsumenterna har snabbt tagit till sig möjligheten att interagera med 

företag på valfritt sätt utifrån ett antal alternativ. För ett ärende kan ett besök på hemsidan 

vara smidigast för kunden, för ett större ärende kanske telefon eller ett fysiskt möte lämpar sig 

bättre.256  

 

Weinberg et al. menar att det egentligen inte handlar om vilken kanal som används, utan att 

kommunikationen och därmed relationen mellan företag och kund är flexibel, dynamisk och 

närvarande. Att hantera flera marknadskanaler samtidigt ställer stora krav på företaget. En 

effektiv strategi för multikanalsmarknadsföring är ett komplext system att hålla reda på och 

innehåller ett stort antal komponenter, processer och beslut. Weinberg et al. anser att 

multikanalsmarknadsföring är här för att stanna, inte minst för att konsumenterna snabbt 

börjat nyttja alla tillgängliga kanaler parallellt. Strategin utvecklas även i takt med att Internet 

som elektronisk marknadskanal utvecklas. Tekniken för mobilt Internet i handhållna datorer 

och mobiltelefoner utvecklas snabbt, vilken förändrar konsumenters kommunikationssätt.257   

 

Berger et al. berättar hur företag brottats med hur de bäst integrerar Internet i 

marknadsföringsstrategin sedan tekniken gjorde allmän entré under 1990-talet. I extremfall 

satsade företagen på renodlad Internetverksamhet genom att stänga fysiska butiker och 
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flyttade all verksamhet till hemsidan. De allra flesta företag valde dock att betrakta Internet 

som en kompletterande marknadskanal för att interagera och bygga relationer med kunder. 

Utvecklingen har som Weinberg et al. beskriver gått mot multikanalmarknadsföring. Berger et 

al. beskriver att framgångsrika företag försöker sudda ut gränserna så mycket som möjligt 

mellan de olika kanalerna i en sådan strategi. Exempelvis kan kunden lämna tillbaka varor de 

köpt på Internet i vilken som helst av företagets fysiska butiker eller välja fritt mellan support 

i butiken, på telefon eller Internet. Det viktiga är att kunden alltid är i centrum och kan välja 

fritt vilken kanal som passar bäst för stunden i sin interaktion med företag. Företaget kan i sin 

tur dra nytta av att kommunicera på olika sätt beroende på vilken kanal kunden väljer. De 

olika kanalerna bär alla möjligheter till marknadsföring mot kunden. Studier av Berger et al. 

visar på att effektiv multikanalsmarknadsföring är en lönsam aktivitet.258     

 

Evans & King beskriver Internet som en alternativ försäljningskanal för en växande skara 

företag och påpekar att allt mer handel sker online. De menar att Internet har stor potential att 

skapa effektiva marknadskanaler inte bara för privata konsumenter utan även för B2B. Genom 

att skapa en hemsida för affärspartners kan företag integrera dem i distributionsprocessen och 

på så sätt stärka relationer och samarbete. Hemsidor kan ha avancerade funktioner som tillåter 

affärspartners att bland annat söka efter produkter i databaser, lägga order och kontrollera 

orderstatus.259 Även Fredholm beskriver möjligheten för företag att utnyttja Internet som en 

direkt försäljningskanal till affärspartners. Han menar att en stor fördel med webbtekniken är 

att den kan användas i form av privata interna nät. Intranät i sin vanligaste form används för 

internt informationsutbyte i en verksamhet. Fredholm beskriver hur företag kan 

sammankoppla sina egna produktdatabaser eller e-handelsplatser med sina affärspartners 

intranät. På så sätt effektiviseras inköpen från kundens sida eftersom de aldrig behöver gå 

utanför sitt eget intranät för att lägga orders. Att knyta ihop sin IT-infrastruktur effektiviserar 

återkommande handel mellan två företag avsevärt. Det innebär ett tätare samarbete som 

skapar en stärkt relation mellan företagen.260 
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6.1.3 Hemsidan som plattform för e-marknadsföring 

Som vi sett lyfter ett flertal författare fram hemsidan som central plattform för all 

marknadsföring på Internet. Hemsidan kan ses som portalen för elektroniska kundrelationer. 

Enligt Armstrong & Kotler är en egen hemsida det första steget mot e-marknadsföring för de 

flesta företag. Men framgångsrik marknadsföring på Internet kräver en hel del av hemsidan. 

En hemsida måste ha besökare för att vara någonting värd. För att locka besökare måste sidan 

vara attraktiv, för att besökarna ska stanna kvar och senare återkomma krävs också att den är 

intressant. Armstrong & Kotler menar att Internetanvändare är mycket snabba att lämna sidor 

som inte uppfyller deras förväntningar. Därför behöver företag kontinuerlig uppdatera sin 

hemsida för att den ska vara aktuell, fräsch och användbar. Det är kostsamt men nödvändigt 

för att utmärka sig i det allt mer tilltagande klustret av hemsidor.261 

 

Armstrong & Kotler förklarar att det finns två sorters hemsidor. Den första har till uppgift att 

stärka företagets varumärke och stödja andra säljkanaler snarare än att fungera som det själv. 

Denna typ av hemsidor innehåller vanligen en stor mängd information och andra finesser med 

syftet att svara på frågor, stärka kundrelationer och skapa spänning runt företaget. Det är 

vanligt att sidan berättar om företagets historia, mission, affärsfilosofi, vilka produkter som 

erbjuds och aktuella händelser. Någon slags underhållande aspekt som ett spel eller tävling är 

vanligt för att hålla besökarna kvar så länge som möjligt. Det brukar även finnas möjlighet för 

besökarna att ställa frågor eller lämna kommentarer per e-post. Den andra typen av hemsida 

har som mål att föra kunden närmare ett direkt köp eller annat definierat mål. Sådana sidor 

kan innehålla produktkataloger, köptips och säljfrämjande detaljer som rabattkuponger eller 

kampanjer. Denna typ av hemsida fungerar som en säljkanal och därför finns vanligen en väl 

utvecklat handelsfunktion integrerad i sidan. På dessa sidor kan kunden beställa produkten 

och ofta betala direkt med kreditkort.262 

 

Allt fler konsumenter har gett sig ut på Internet och hemsidorna får större betydelse som 

informationskällor och handelsplattformar. Trots detta har studier visat på att många företag 

misslyckas med att nå uppställda mål för sin marknadsföring på Internet. Hemsidans 

utformning och design har visat sig vara kritisk för att kunder ska stanna kvar på sidan och i 

aktuella fall handla på sidan. Det råder inte klara uppfattningar hur hemsidor ska designas för 

att optimera kunden upplevelse. Företag går ofta den enkla vägen och kopierar andra 
                                                 
261 Armstrong & Kotler, 2006, s. 567ff  
262 ibid.  
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framgångsrika sidor eller konstruerar sidor som är spegelbilder av deras fysiska butiker.263 

Sterne menar att 80 procent av besökarna på ett företags hemsida letar efter samma 20 procent 

information. Sterne föreslår att företaget ska försöka ta ett kundperspektiv och fundera över 

vad kunden finner värdefullt. Enligt Sterne är det viktigt att företaget ställer sig frågan vilken 

information som hjälper besökare att lära sig vad som behövs för att välja, köpa och använda 

företagets produkter.264 

 

När hemsidor började bli allt vanligare var ett stort problem att det tog tid för en sida att 

laddas klart. Även om det inte är ett lika stort problem idag med snabba 

Internetuppkopplingar och datorer går det lära av historien. Det handlar om att det är 

användbarhet som slutligen avgör vilken hemsida som blir framgångsrik. Konsumeter som 

finner en hemsida trög att ladda ner tenderar att gå till en annan (konkurrents) sida som 

fungerar smidigare. Studier har visat att företag har förlorat stora mängder presumtiva kunder 

bara för att de tröttnat på svårmanövrerade och långsamma hemsidor. Det är inte bara 

hemsidan som får ett dåligt rykte utan det spiller vanligtvis över på företaget och dess 

varumärke. Weinberg har i studier visat att en hemsidas kvalité, allt annat lika, uppfattas som 

högre av besökarna när den laddar klart snabbt. Han antar vidare att vilken uppfattning en 

besökare har om en hemsidas kvalité påverkar om besökaren stannar kvar. En hög uppfattad 

kvalité kan vara avgörande om besöket leder till köp eller konsumenten letar sig vidare till en 

konkurrent.265  

  

Under senare år har intresset bland företag ökat för hur man skapar användarvänlighet i sina 

hemsidor. Hemsidan har allt mer kommit att anses som ett viktigt verktyg för att bygga 

kundrelationer, stödja kundsupport och förvandla besökare till köpare. Hausman & Siekpe 

menar att företagen måste veta hur kunderna upplever deras sidor för att kunna skapa 

användarvänlighet i dem. Företag som lyckas skapa användarvänliga sidor undviker irritation 

hos besökarna.266 Frankel har arbetat fram fem råd för bättre webbdesign och menar att 

genom att följa dessa fokuserar hemsidan på rätt sak; besökarna. 1) Tänk läsbarhet, 

användarvänlighet och tillgänglighet. 2) Ge utrymme åt budskapet. 3) Enkelhet och 

                                                 
263 Hausman, Angela V. & Siekpe Sam Jeffrey, ”The effect of web interface features on consumer online 
purchase intentions”, Journal of Advertising Research, March, pp. 5-13, 2008, s. 5 
264 Sterne, Jim, Customer Service on the Internet, 2th ed. New York, Wiley, 2000, s. 43f 
265 Weinberg, Bruce D, “Don´t keep your Internet Customers waiting to long at the (virtual) front door”, Journal 
of Interactive Marketing, Vol.14, Nr.1, pp. 30-39, 2000, s. 33ff   
266 Hausman& Siekpe, 2008, s. 10f 
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enhetlighet är alltid rätt. 4) Följ standarder inom grafik och kod. 5) Härma de framgångsrika 

utan att stjäla rakt av.267       

 

Rayport & Jaworski föreslår att effektiva hemsidor framgångsrikt måste hantera sju element 

som de kallar 7C. Context: Kontexten handlar om sidans layout och design. Samtidigt som 

många lockas av en rent grafiskt snygg och avancerad sida är navigationsmöjligheter och 

användarvänlighet viktiga faktorer. Content: Denna punkt innefattar allt digitalt innehåll på 

sidan som text, musik och bilder. Det handlar också om produkterbjudanden med tillhörande 

information och service. Community: Mötesplatser på hemsidor som diskussionsforum och 

chattrum kan stärka relationer inte bara mellan kunder, utan också mellan företaget och 

kunden. Customization: Hemsidans förmåga att anpassa sig till individuella besökare eller 

möjligheten att låta besökaren anpassa sidan efter sina preferenser. Communication: Hur sidan 

möjliggör kommunikation med besökaren. Kommunikationen kan ta tre former: företag-kund 

(orderavisering via e-mail), Kund-företag (kundsupport) eller kund-kund (diskussion) 

Connection: Denna punkt handlar om till vilken grad hemsidan är länkad till andra sidor. 

Commerce: Hemsidans förmåga att hantera försäljning av produkter, betalningsmöjligheter 

och orderbekräftelser.268 

 

På Internet är tillit en av de viktigaste faktorerna för att en kund ska ingå i en lojal relation 

med företaget. Casalo et al. har studerat vad som är avgörande för att konsumenter ska känna 

tillit till hemsidor. Resultatet av studien visar att hemsidans rykte och kundens första besök är 

avgörande. Casalo et al. menar att företag därför bör konstruera hemsidan med så stor 

möjlighet till kundanpassning som möjligt. Detta skulle öka intresset för hemsidan vid ett 

första besök. Det är också viktigt att företaget gör bra PR för sin hemsida eftersom dess rykte 

påverkar konsumenters tillit till hemsidan och företaget. Nöjda besökare och ett gott rykte 

kommer enligt Casalo et al. skapa lojalitet gentemot företaget vilket ger återkommande 

kunder och lönsamhet. För att tillit ska kunna uppstå måste dock företagets fysiska 

verksamhet och erbjudande leva upp till vad hemsidan lovar.269 

                                                 
267 Frankel, Anders, Marknadsföring på Internet, Malmö, Liber, 2007, s. 30ff  
268 Jaworski, Bernard J. & Rayport, Jeffrey  F. e-Commerce, New York, McGraw-Hill, 2001, s. 116 
269 Casalo. Luis V., Flavia, Carlos. & Guinaliu, Miguel, ”The Influence of Satisfaction, Perceived Reputation and 
Trust on a Consumer´s Commitment to a Website”, Journal of Marketing Communications, Vol. 13, No. 1, pp. 
1-17, 2007, s. 12ff  
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6.2 Datorbaserad direktmarknadsföring 

Datorbaserad direktmarknadsföring använder informationsteknik för att skapa en dialog med 

enskilda personer. Med informationsteknikens hjälp anpassas budskap och erbjudande till den 

individuella kunden. På så sätt hoppas företagen skapa och utveckla kundrelationer. Även om 

det var först under 1960-talet som datorerna möjliggjorde en personlig dialog med ett stort 

antal kunder var tanken inte ny. Tillgång till personlig information om varje kund och 

kommunicera med dem direkt har alltid varit marknadsförares dröm. Innan datorn slog 

igenom användes andra verktyg för detta arbete. Adressböcker, kortlådor och kundsnurror 

fungerade som primitiva marknadsdatabaser. Nackdelarna är uppenbara, hanteringen blev 

otymplig när kundantalet växte och informationen om kunderna kontinuerligt behövde 

uppdateras för hand. Det första hjälpmedlet var den så kallade adressografen. Alla kunder och 

deras namn präglades på små plåtar som sedan försågs med små flaggor i olika färger. 

Flaggorna och dess färger berättade vilken typ av kund det handlade om. Fördelen med 

systemet var att marknadsföraren fick överblick över kundkretsen.270    

 

När moderna databaser etablerades med hjälp av datorer underlättades marknadsförarens 

arbete. Tillgång till kundinformation och möjligheten att kommunicera direkt med kunder är 

fortfarande ett mål för moderna företag. Skillnaden är att dagens organisationer kan 

identifiera, differentiera och interagera med miljoner kunder världen runt. Databaser tillåter 

företag att behandla kunderna som individer och skapar därmed möjlighet till stärkta 

kundrelationer.271 På olika sätt (t.ex. kundkort) samlar företaget in kundinformation, 

informationen organiseras och lagras sedan i databaser. Med information om en kund kan 

aktiviteter som annonsering och rabatter skräddarsys till kundens tidigare beteende och 

preferenser.272 Under mitten på 1990-talet växte intresset hos praktiker och akademiker för 

vilka möjligheter Internet skapade för direktmarknadsföringen. Efter en litteraturgenomgång 

står det klart att databaser och Internet utgör de mest omskrivna verktygen inom datorbaserad 

direktmarknadsföring. Vi ska därför gå vidare och undersöka dem närmare.273 

                                                 
270 Frankelius, 1997, s. 52ff 
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Marketing Science, pp. 352-360, Vol. 25, Nr.4, 1997, s. 357 
273 Coviello et al., 2001, s. 18ff 
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6.2.1 Databaser 

En databas avsedd för direktmarknadsföring är en organiserad samling av data om 

individuella kunder. Informationen om kunden som samlas in är av geografisk, demografisk 

och psykografisk art. Även köpbeteende och konsumtionsvanor är vanlig information som 

företaget försöker kartlägga. Enligt Armstrong & Kotler är grundläggande 

användningsområden för databaser att identifiera potentiella kunder, skräddarsy produkter och 

erbjudanden samt underhålla befintliga kundrelationer. Sedan 1990-talet har det skett en 

kraftig utveckling i kapaciteten hos databaser. I takt med växande kapacitet att lagra 

information ökar företagens kunskap om dess kunder. För att skapa förståelse över vilka 

resurser dagens företag har inom detta område tar Armstrong & Kotler upp några exempel. 

Hotellet Ritz-Carlton har en databas som innehåller preferenser för mer än 500 000 

individuella kunder. Restaurantkedjan Pizza Hut har en databas som kan spåra varje köp av 

mer än 50 miljoner kunder. Internetportalen Yahoo spelar in varje besökares klick och 

aktivitet, varje dag kartläggs och sparas en informationsmängd motsvarande 800 000 böcker. 

Med hjälp av databaser kan företag komma ihåg kunders preferenser, sända dem endast 

relevant information och skräddarsydda erbjudanden för att skapa lojalitet i relationen.274 

 

Eamonn & O´Conner menar att databaser kan hjälpa marknadsförare inom sju områden. 

Kunskap om kunderna: Att förstå sina kunder är det första steget i att bygga långsiktiga 

relationer med dem. Kundsupport: Med grundläggande information om en kund eller 

kundgrupp är det lättare att ge effektiv service och svar på frågor. Kunskap om marknaden: 

När data från marknadsundersökningar integreras med data om företagets kunder blir det 

lättare att analysera produktutveckling, nya marknadskanaler och nya marknader. Kunskap om 

konkurrenterna: När data om konkurrenter som t.ex. prisstrategier och marknadsandelar 

integreras i databaser blir det lättare att snabbt och riktigt bedöma marknadsfrågor. 

Försäljning: All försäljning underlättas av ett bra informationsunderlag vare sig det handlar 

om potentiella eller befintliga kunder. Marknadskampanjer: Informationen som finns i 

databaser kan användas för att analysera, planera och praktiskt genomföra 

marknadskampanjer. Kundkommunikation: Databaser kan användas för att kommunicera med 

kunder på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Information om när kundens garanti för en produkt 
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utgår kan berätta om när kunden är mest mottagligt för ett erbjudande om 

tilläggsförsäkring.275 

 

Shaw & Stone föreslår i sin bok Database Marketing att databaser utvecklas under en process 

i fyra steg. I fas ett menar författarna att databasen bara är ett säljstöd som grundar sig ur 

redovisningssystem. Här fokuseras snarare på rena transaktioner och försäljning än kunder. I 

den andra fasen börjar ett flertal databaser växa fram i företaget på olika organisatoriska 

nivåer. Trots att dessa kan vara mycket användbara finns risken att de överlappar varandra 

och dubbelarbete utförs. Under fas tre koordineras alla databasaktiviteter i organisationen. 

Fokus börjar därefter riktas mer mot kunder. Nu börjar analys utföras med grund i 

kundprofiler, transaktioner och andra relevanta variabler med målet att finna tydliga segment. 

I fjärde och sista fasen äger vad Shaw & Stone kallar en riktig integration rum. Databasen 

som utvecklats används då inte bara av marknadsavdelningen, utan är en integrerad funktion i 

all verksamhet som försäljning, marknadsföring och kundsupport.276  

 

Silverstein påpekar liksom Shaw & Stone att det är lätt att hantera sin databas felaktigt. 

Många stora företag kan ha flera databaser med kundinformation. Därmed finns risken att 

informationen är spridd över avdelningar, affärsområden och världsdelar. Problemet med att 

inte ha en central databas är att informationen i de olika databaserna lätt blir bristfällig och 

inkonsekvent. Information i databaser kan även vara bristfällig om den inte uppdateras 

kontinuerligt. Människor flyttar, byter telefonnummer och ändrar livssituation med jämna 

mellanrum. Om informationen i databasen är bristfälligt på något sätt leder det lätt till att den 

inte utnyttjas fullt ut. Silverstein menar att företag bör lägga tid på att underhålla sin databas. 

Ett viktigt steg är att skapa meningsfulla kategorier efter lämpliga kundsegment. Segmenten 

bör spegla hur viktiga kunderna är för organisationen. Nya eller potentiella kunder kan 

sorteras efter deras potential som framtida kunder. När företaget har byggt en bra databas ska 

den användas. Databasen ska enligt Silverstein utgöra kärnan i varje 

direktmarknadsföringsaktivitet med målet att identifiera de lönsammaste och mest lovande 

kunderna.277  
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Förr i tiden när företag inte hade tillgång till datorer kunde det vara svårt att utvärdera sina 

kundrelationer. Oftast gjordes en bedömning om kundkretsen växte eller minskade. Om den 

inte växte vidtogs åtgärder som annonsering och reklam. Det var svårt att veta varför kunder 

lämnade företaget och vilka åtgärder som var effektiva för att lockade nya kunder. Stone 

berättar hur teknikutvecklingen med databaser förändrat villkoren. Företag kan idag 

identifiera olika kundgrupper och sortera ut dem som är lojala och lönsamma. Med hjälp av 

datastöd kan marknadsförare spåra varje kunds handling och transaktion med företaget. Stone 

menar att det skapar en möjlighet att sätta ett värde på kunden. Kunder ska enligt honom ses 

som en källa till framtida vinster. Därför är det viktigt att kostnader för marknadsföring med 

syfte att behålla och skaffa nya kunder inte ses bara som en kostnad, utan som en framtida 

investering. Kostnaderna som är förenade med att upprätta en användbar databas är ofta höga. 

Om dessa inte ses som investeringar inför framtiden faller de lätt offer för nedskärningar i 

budgeten menar Jacobs & Stone.278  

 

Även King påpekar att många företag och speciellt ekonomer enbart ser databaser som en 

kostnad. Sanningen, enligt King, är att databasen kan vara företagets värdefullaste tillgång. 

Företag har en mängd obestämda tillgångar som varumärken, patent, upphovsrätt, mjukvara, 

forskningshemligheter, know-how och domännamn. Liksom dessa har även databasen ett 

värde. King menar att det finns tre sätt att värdera en databas på. Dessa är kostnadsbaserad, 

inkomstbaserad eller marknadsbaserad värdering. En kostnadsbaserad värdering handlar om 

att värdet på en databas är lika med kostnaden för att utveckla den. Inkomstbaserad värdering 

ger databasen värdet av alla framtida vinster den genererar. Det svåra är att bedöma det 

framtida värdet av kommande intäktsströmmar. I en marknadsbaserad värdering uppskattas 

värdet som marknadens sätter på en likvärdig tillgång. Finns det jämförbara tillgångar på 

marknaden är det enkelt, utan det blir den marknadsbaserade värderingen svårare att 

genomföra.279  

6.2.2 Större möjligheter med moderna databaser 

Moderna databaser kan samla in och lagra en oändlig mängd data. En konsekvens är att 

marknadsförare får ägna mycket tid åt att analysera dessa data. Med ett stort urval av data blir 

analysmöjligheterna i det närmaste gränslösa. Trots obegränsade analysmöjligheter av en 
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oändlig mängd data finns en begränsning. Data är alltid historiska. Det är en samling fakta om 

händelser som redan har skett. När historiska data analyseras inför framtida beslut finns det 

alltid ett gap mellan gårdagen och morgondagen. Nya faktorer kan alltid ha trätt in i bilden. 

Jacobs & Stone menar att det aldrig finns tillräckligt med data för att en marknadsförare ska 

kunna fatta ett säkert beslut. Internet har skapat ett stort informationsflöde om konsumenter 

som kan vara svårt för företag att veta hur de bäst analyserar och tolkar. Organisationer med 

välbesökta hemsidor kan lagra enorma mängder användardata varje dag. Det är vanligtvis 

svårare att analysera information ju större datamängderna växer sig. Marknadsförare som 

simmar i data behöver därför effektiva verktyg för att välja ut och tolka relevanta data.280 

 

Framväxten av enorma databaser har skapat ett behov av verktyg för att analysera stora 

mängder data. Data mining är en process som används för att upptäcka mönster och trender i 

stora databaser. Genom data mining förvandlas rådata till användbar information. Den 

kunskap som genereras av informationen kan enligt Liao et al. användas av företaget i ett 

flertal syften. God kännedom om företagets kunder underlättar beslutsfattande i alla 

marknadsrelaterade frågor. Det kan handla om beslut gällande leverantörer, återförsäljare eller 

produktutveckling. Liao et al. menar att när kunskapen om företagets kunder utnyttjas 

effektivt kan ett bättre erbjudande formas, vilket skapar en konkurrensfördel år företaget.281  

 

Det finns ett antal verktyg och tekniker för data mining. Jacobs & Stone förklarar att några av 

de vanligaste är klusteranalys, datavisualisering, marknadskorgsanalys och neurala nätverk. I 

klusteranalysen sorteras liknande kunder (enligt variabler som demografi) in i samma grupp. 

Datavisualisering illustrerar information grafiskt med hjälp av staplar och diagram, t.ex. vilka 

dagar i månaden kunder helst handlar. Marknadskorgsanalys analyserar exakt vad kunderna 

köper för produkter, det kan hjälpa butiker att placera varor som ofta köps samtidigt nära 

varandra. Neurala nätverk är en modern analysmetod där en dator ”lär sig” att upptäcka 

komplicerade samband och relationer i insamlad data.282 

 

Marknadsförare kan använda kunskapen från analyser av data på en mängd sätt. Det är inte 

ovanligt att informationen från företagets egen databas kopplas samman med externa 

databaser. Genom att koppla ihop kunders köphistorik med en metrologisk databas kan 
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företag förutspå efterfrågan av glass eller vinterjackor månader i förväg. Informationen från 

databaser är också mycket effektiv för att ”ringa in” kunder med störst potential. Det kan ha 

visats sig att äldre män eller invånare i en viss stadsdel svarat bäst på tidigare 

marknadsföringskampanjer. Nästa marknadsföringskampanj kan då rikta sig speciellt till 

dessa två segment. Exemplet utgör två av de mest enkla sätt att använda informationen i en 

databas för att identifiera potentiella kunder. Evans beskriver hur företag med moderna 

databaser och analysverktyg kan segmentera med otrolig precision. Marknadsförare kan idag 

finna namn och adress på konsumenter som exempelvis läser en viss tidning, spelar bingo och 

dricker mer öl än genomsnittligt.283 

 

Även om tekniken tillåter stora möjligheter för direktmarknadsföringen finns en kritisk faktor 

i form av personlig informationen om konsumenten. Marr & Robertshaw påpekar att 

analysresultaten blir felaktiga om insamlad data är det. Detta oavsett hur avancerade verktyg 

som finns att tillgå. Problemet berör inte ren transaktionsdata som köphistorik. Det handlar 

istället om data som hälsa, värderingar, ekonomi, köpintentioner, religion, medievanor och 

andra livsstilsfaktorer. Insamling av sådana data baseras på att konsumenten frivilligt avslöjar 

detaljer om sitt privatliv. Den sker vanligtvis genom undersökningar, svar på direktreklam 

eller kundkort. Information som namn och adress delar de flesta konsumenter med sig av helt 

öppet. Företag som istället letar information om detaljer som konsumenters privatekonomi 

och hälsa möter mer motstånd. Andelen konsumenter som svarar helt eller delvis felaktigt 

ökar kraftig vid frågor som uppfattas privata. Marr & Robertshaw menar att det beror på 

rädsla att informationen ska missbrukas eller delges någon okänd tredje part. Företag som är 

beroende av den här typen av information för sin lönsamhet måste enligt Marr & Robertshaw 

bygga ett förtroende hos konsumenterna som garanterar sekretess och pålitlighet.284  

 

Coviello et al. Lyfter fram ytterligare kritik mot en för stor tilltro till möjligheterna med 

avancerade databaser. Författarna menar att det egentligen handlar om en indirekt 

kommunikation när företag utgår från databaser i sin interaktion med kunder. Det företaget 

anser vara en tvåvägskommunikation är egentligen envägskommunikation menar Coviello et 

al. Anledningen är att kunderna kommunicerar information genom sina inköp och företaget 

svarar genom att först analysera insamlad information och sedan anpassa framtida 
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erbjudanden. Enligt författarna handlar det då mer om att marknadsföra till kunden än 

interagera med kunden. 285 

6.2.3 Strategiska frågor kring databaser 

Cooke menar att företaget kan förhålla sig till databaser på två sätt. Vilket som är bäst beror 

på företagets omständigheter. Det första sättet är att betrakta användning av databaser som en 

komplett marknadsföringsstrategi. Databasen bör då vara central för all 

marknadsföringsaktivitet i företaget. Ett sådant förhållningssätt kräver enligt Cooke en 

övergripande strategi i företaget som är väldigt kundfokuserad. Anledningen är att 

databaserna är kundcentrerade och därmed kommer all marknadsaktivitet ta utgångspunkt i 

den enskilda kunden. Alternativet är att se databasen som ett taktiskt verktyg. Databasen är då 

ett verktyg i företagets marknadsföring istället för marknadsföringens kärna. Marknadsföraren 

använder databasen för att skapa kundsegment, analysera dessa och skapa anpassade 

erbjudanden. Marknadsföringsaktiviteter följer traditionella rutiner och blandas inte in i 

företagets övergripande strategi.286 Även om databaser bara används som kompletterande 

verktyg i marknadsföringen ger det bra resultat menar Smith. Marknadsföringen blir mer 

fokuserad och kostnadseffektiv. Rätt kund kan få rätt erbjudande vid rätt tidpunkt.287  

 

Oavsett om företaget väljer att använda sig av databaser på en strategisk eller taktisk nivå 

bidrar den ökade kundförståelsen med stora fördelar förklarar Cooke.288 DeTienne & 

Thompson menar att det går att se på marknadsföring med hjälp av databaser som ett sorts 

organisatorisk lärande. Databasen hjälper företaget att mekanisera processen att ständigt lära 

om kunderna. Genom databasens inspelning av kundinformation ökar organisationens 

kunskap om marknaden kontinuerligt. DeTienne & Thompson påpekar också att målet om ett 

ständigt lärande i organisationer har visats sig motivera ett smartare arbetssätt. Ständigt 

lärande med hjälp av databaser skulle på så sätt kunna bidra till konkurrensfördelar och högre 

lönsamhet genom effektivare arbetssätt.289          
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Gupta & Kohli konstaterar att databaser tjänar flera syften. Databaser förser exempelvis 

företaget med underlag för bättre kundservice, produktutveckling, marknadsetablering och 

sänkta marknadsföringskostnader. Författarna menar dock att avgörande för framgång är om 

företaget vet vad dess mål med databasen är. Målet med databasen är nämligen avgörande för 

utformningen och vilka data som ska samlas in. Företaget måste ta ställning till frågor som 

vilken data som finns tillgänglig inom organisationen (t.ex. transaktionshistorik och kundkort) 

och vilken information som behöver sökas externt (t.ex. geografi, demografi och inkomst). 

Rutiner för att samla in och analysera data behöver sedan etableras. Författarna förklarar att 

stora företag kan serva hundratusentals kunder jorden runt individuellt om det bara finns en 

tillräckligt effektiv databas som stöd. Gupta & Kohli drar slutsatsen att möjligheterna är stora 

och framgångsrik användning av databaser stärker företagets position på marknaden.290  

6.2.4 Konsumentlistor 

Det finns mängder av färdiga listor med konsumentinformation till salu för det företag som 

inte har tid eller intresse av att bygga upp en databas själva. Det går antingen att köpa eller 

hyra listor. Listorna kan i sin enklaste form innehålla namn och adresser på konsumenter. Ett 

företag inom en viss bransch kan exempelvis köpa en färdig lista över konsumenter som har 

handlat liknande produkter tidigare. Listorna kan basera sig på transaktionshistorik och/eller 

variabler som demografi, geografi eller personliga kännetecken som fritidsintressen. Enligt 

Evans blev det under 1990-talet allt populärare hos företag att köpa färdiga listor istället för 

att samla in all data själva. Studier har visat att företag som bygger upp sin databas på egen 

hand och inte köper färdiga listor presterar bättre i sin marknadsföring. Externa listor har i 

regel en fördel. Om alla konsumenter som svarat bra på en marknadsföringskampanj samlas 

på en lista så kan dessa förväntas svara bra även på framtida kampanjer.291 

 

Listor över konsumenter kan samlas in på en mängd olika sätt. Informationen kan komma från 

prenumerationer av tidningar, kundkort, deltagande på utställningar och mässor, svar på TV 

eller direktreklam och postorder. Från ett postorderföretag kan det exempelvis finnas listor av 

köpare inom separata produktkategorier som fotografi, kläder och musik. Ett företag inom 

fotobranschen kan därmed köpa listor med hundratusentals tidigare köpare av fotoprodukter.  

I samband med den allt större handeln med konsumentlistor har speciella mäklare etablerat 
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sig. Mäklare av konsumentlistor rekommenderar företag vilken lista som passar dem bäst. 

Evans påpekar att det är vanligt att företag som ägnar sig åt direktmarknadsföring köper listor 

av mäklare.292 Handeln med konsumentlistor kan ses som anmärkningsvärd i skenet av att 

Evans et al. har presenterat en empirisk undersökning där 71 procent av respondenterna ansåg 

att handel med kundinformation var oetiskt.293 

6.2.5 Internet och direktmarknadsföring 

Företag med rötter i direktmarknadsföring har klarat sig utmärkt på Internet. Det existerar 

tydliga synergier mellan direktmarknadsföring och Internet.294 Under senare år har Internet 

blivit en allt viktigare kommunikationskanal för företag som arbetar med 

direktmarknadsföring. Följaktligen spenderas allt större summor för marknadsföring på 

Internet.295 Jacobs & Stone pekar på att modellen för direktmarknadsföring lämpar sig väl för 

Internet. Inom direktmarknadsföringen fanns redan kunskapen hur man hanterar 

kundrelationer utan fysisk interaktion. Internet blev inom direktmarknadsföringen ett 

komplement till etablerade kommunikationskanaler som telefon, post och TV.296 

 

Företag som arbetar med direktmarknadsföring har rutiner för att mäta marknadens efterfråga 

och analysera kunders köpbeteende. Det har varit till stor hjälp på Internet för dessa företag 

eftersom de kunnat bedöma resultatet av allt de gjort på Internet ur ett kostnadsperspektiv. 

Jacobs & Stone menar att direktmarknadsförare även haft hjälp av deras erfarenhet att 

attrahera rätt konsumenter och förvandla dem till kunder. Många företag utan erfarenhet av 

direktmarknadsföring har haft svårt att fånga och använda kundinformation effektivt på 

Internet. Direktmarknadsförare är i kontrast experter på att använda sådan information för att 

finjustera sitt erbjudande till kunden. Att förvandla besökare till köpare på Internet kräver 

enligt Stone kraftfulla direktmarknadsföringsstrategier.297 

 

Tapp förklarar att en svaghet i traditionell direktmarknadsföring är att företaget till viss grad 

måste gissa vad kunden efterfrågar. Baserat på insamlade data analyserar företaget och 

prognostiserar hur framtida efterfrågan kommer att se ut. Det handlar egentligen mer om att 
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chansa med oddsen på sin sida än att agera på instruktion och önskan av kunden. Tapp menar 

att Internet gör det möjligt att agera mer taktfullt. Kunden kan genom att göra vissa val på 

hemsidan (t.ex. klicka på en produktkategori) visa sitt intresse. Efter att kunden valt en 

produktkategori kan hemsidan presentera valmöjligheter baserat på information som tidigare 

köp eller kundens registrerade profil. Han tar även upp det faktum att Internet skapar en 

otrolig möjlighet att samla in information. Till skillnad från många andra författare ser han 

även risker med denna möjlighet. Risken ligger i att kostnaderna skenar iväg för att analysera 

ofantliga mängder data. Tapp anser att det måste finnas en avvägning mellan kostnad och 

nytta av all datainsamling, analys och segmentering.298  

6.2.6 Internet som ny informationskälla 

I likhet med Tapp konstaterar Lau et al. att Internet skapat helt nya möjligheter till 

informationsinsamling. Internet förser direktmarknadsföraren med ett ständigt flöde av 

information om konsumenter. Privat information om potentiella kunder (kön, ålder, civilstånd, 

intressen och hobbys) ligger öppet på hemsidor och kan samlas in till databaser. Diskussioner 

i communities (konsumenters preferenser, klagomål, produktutvärderingar) kan tjäna som 

underlag till förbättrade erbjudanden. Traditionellt har information samlats in genom 

aktiviteter som marknadsundersökningar, kundkort och registrering av köpbeteende. Dessa 

processer är arbetsintensiva, tidsödande och kräver vanligen någon form av medverkan av 

kunden. Lau et al. menar att Internet erbjuder ett alternativt sätt för informationsinsamling.  

Under senare år har allt fler människor skaffat en egen hemsida och trenden förväntas 

fortsätta. Dessa personliga hemsidor innehåller enorma mängder personlig information i form 

av textbaserad data, vilket kan konverteras till användbar marknadsinformation.299 

 

I princip kan miljontals ägare till hemsidor kategoriseras i en databas. Uppgiften att 

konvertera textinformation från ett antal hemsidor till en databas kan utföras manuellt. Men 

att utföra samma arbete med miljontals hemsidor skulle sysselsätta tusentals analytiker under 

mycket lång tid. Resultatet skulle bli höga kostnader och svårigheter att standardisera 

analysmetoder. Arbetet att analysera hemsidor måste därför automatiseras. Automatiserad 

analys och insamling av information från hemsidor kallar Zorn et al. för web mining. Web 
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mining beskrivs som en automatiserad process för att samla in och konvertera textinformation 

på hemsidor till databaser. Målet är att använda personlig information för att bättre förstå 

demografi, beteende och attityd hos potentiella kunder.300 Web mining har blivit populärare i 

takt med att allt fler kraftfulla datorprogram utvecklas för att analysera textmaterial på 

Internet. Lua et al. menar att web mining är en teknik som integrerar traditionell 

marknadsundersökning med datorbaserad direktmarknadsföring i dagens 

informationssamhälle.301 

6.2.7 E-post - direktmarknadsförarens nya verktyg          

E-post är ett effektivt verktyg i direktmarknadsförarens arsenal och kan ses som en naturlig 

efterträdare till direktreklam.302 Jacobs & Stone påpekar att e-post har en rad fördelar över 

traditionell direktreklam. Kompletta kampanjer (hyra eller köp av kundlista, design och 

utskick) kan genomföras till låg kostnad per kontakt och samtidigt generera hög svarsfrekvens 

relativt sett traditionell direktreklam. En annan fördel med e-post jämfört med traditionell 

direktreklam är att den når sitt mål inom sekunder, inte dagar. Det betyder att svaren kan 

samlas ihop och analyseras mycket snabbare. Inte bara snabbhet utan även räckvidd är något 

som kännetecknar e-post. I princip alla konsumenter jorden runt som har tillgång till Internet 

kan nås, oberoende av landsgränser, tidzoner, valutor eller postsystem.303   

 

E-post är enligt Mullin ett utmärkt verktyg för att förse kunder med kontinuerlig information. 

Han menar att det måste finnas något värde för kunden i informationen som skickas ut. 

Annars dröjer det inte långt tid innan kunderna slutar läsa utskicken och de hamnar direkt i 

papperskorgen. Mullin menar att värde kan skapas genom att attraktiva produkterbjudanden 

inkluderas i utskicken.304 Silverstein menar att marknadsförare måste vara medvetna om att e-

post designades för att vara ett elektroniskt kommunikationsverktyg, inte ett 

marknadsföringsverktyg. Samma sak kan sägas om att direktreklam i grunden är vanlig post. 

Men Silverstein poängterar att det också tog decennier innan direktreklam blev en accepterad 

och effektiv form av marknadsföring.305  
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Oönskad e-post har sedan länge ett dåligt rykte. Känt som ”spam” skapar denna mängd av e-

post ingenting annat än irritation hos konsumenter. MacPherson menar att 

direktmarknadsförare måste sträva efter att inte väcka irritation. Det går att undvika genom att 

alltid fråga efter tillåtelse innan e-post sänds ut. Möjligheten att avsäga sig från fortsatt e-post 

bör också finnas med.306 Silverstein varnar även mot att dela, sälja och hyra listor med e-

postadresser oansvarigt.307 Mullin menar att kunder vill ha e-post som är personligt 

adresserade, omsorgsfullt ihopsatta och tidsmässigt passande. E-post fungerar som bäst när 

det kombineras med andra marknadsföringsaktiviteter i en större kampanj menar Mullin. 

Tanken är att e-post utan vidare koppling till annan marknadsföring lätt uppfattas som just 

”spam”.308   

 

Det råder ingen tvekan om att Internet har förändrat sättet människor kommunicerar. 

Direktmarknadsförare har anpassat sin kommunikation till nya tider. E-post har i princip ersätt 

traditionella brev och till viss del även telefonsamtal. Varje dag sänds miljontals e-post runt 

om i världen. Doyle berättar att ingen annan kommunikationsform har etablerat sig i 

människors vardag så snabbt. En nackdel är att det aldrig går att veta om mottagaren är online 

och får sitt meddelande direkt. Tekniken är inte heller optimal för långa serier av korta 

meningsväxlingar. Det är en av anledningarna till att Instant Messaging (IM) har vuxit i 

popularitet (t.ex. Icq, MSN). Doyle argumenterar för att företag i allt större utsträckning 

kommer att använda sig av instant messaging-tekniken.309 

6.3 eCRM 

Customer Relationship Management delar relationsmarknadsföringens kärna med relationer, 

nätverk och interaktion i centrum. Relationsmarknadsföring kan ses som det bredare 

begreppet medan CRM främst fokuserar på interaktionen mellan kund och leverantör och 

behandlar inte nätverksperspektivet.310 Det finns en rad olika uppfattningar om vad CRM 

innebär, men det övergripande målet kan enklast uttryckas som att förstå och behandla kunder 

bättre för att nå lojalitet och ökade intäkter. Konceptet som sådant är under ständig utveckling 

allteftersom marknadsföringstekniker omprövas och utvecklas. På senare år har den tekniska 
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utvecklingen allt mer integrerats inom konceptet CRM och utvecklingen av den mest 

dominerande tekniken inom informationsteknik – Internet – har tillhandahållit en väldigt 

användbar plattform för CRM. Kostnadseffektivitet, hög hastighet, ständig tillgänglighet och 

möjlighet för individualisering är alla styrkor CRM kan utnyttja tack vare Internet.311 

 

”eCRM embraces the analysis, planning and management of customer relationships with the 

aid of electronic media, especially the Internet, with the goal of the enterprise to focus on 

select customers.”
312 

 

eCRM kan ses som en naturlig utveckling från CRM. Nenad förklarar att skillnaden ligger i 

att eCRM koncentrerar sig fullt ut på Internet och andra elektroniska kanaler för att utveckla 

kundrelationer.313  Scullin et al. påpekar att eCRM erbjuder fler möjligheter för 

marknadsföraren att kommunicera erbjudanden om specifika produkter som kan tillfredställa 

kundens behov och önskningar.314 Dagens verktyg inom informationsteknik tillhandahåller 

grunden för en ny våg inom kommunikation och relationsskapande. I den vågen spelar 

Internet huvudrollen vars elektroniska nätverk skapar ramen för inom vilken interaktion kan 

ske. Internet är ett globalt nätverk som inte har någon ägare och inte heller något centrum. 

Tack vare den ständiga tekniska utvecklingen blir detta nätverk allt mer mobilt. Möjligheterna 

för eCRM utvecklas i takt med Internet.  

 

Gummesson beskriver att den fysiska marknaden som länge varit den största håller på att 

ersättas alternativt kompletteras av den elektroniska marknaden. Kännetecknen för den 

elektroniska marknaden är tillgänglig dygnet runt över hela världen – Any Time, Any Place. 

Möjligheterna för interaktion mellan människor med gemensamma intressen blir allt större 

och rollerna hos marknadens aktörer omdefinieras. Informationsteknik har således bidragit till 

en stor revolution genom att skapa nya marknader, nya relationer och nya roller. Tekniskt sett 

är den elektroniska kundrelationen en distansrelation, men med hjälp av teknik som eCRM 

försöker företag omvandla denna till en närrelation. Den tekniska utvecklingen har inte ersatt 
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den mänskliga kontakten utan snarare skapat lösningar för att stimulera till mer mänsklig 

kontakt. Det sociala livet och sätten att umgås omprövas ständigt och behöver inte längre 

nödvändigtvis innebära att man är fysiskt på plats. 315 

6.3.1 Relationsskapande med hjälp av eCRM 

1997 konstaterade Evans och Wurster att Internet tillhandahåller möjligheten att interagera 

och individualisera på sätt som tidigare inte varit möjliga. Nu kunde företag kommunicera 

med ett stort antal kunder och samtidigt behandla dessa individuellt. 316 Under de 12 år som 

gått sedan det uttalandet har det skett en markant förändring av både hur Internet fungerar 

men även hur företag utnyttjar dess funktioner till fördel vid relationsbyggande med kunder. 

Företag har förstått att det är mycket mer kostnadseffektivt att bibehålla nuvarande kunder 

och öka försäljningen hos dem. Studier har även visat att det är fem gånger så kostsamt att 

försöka vinna nya kunder som det är att bibehålla nuvarande kundrelationer. 317 

 

Med Internet har företag fått helt nya möjligheter till att samla in information om kunder. 

Problemet är att detta informationsflöde måste samordnas, sorteras och analyseras för att 

kunna användas effektiv. Det är här eCRM kommer in i bilden. eCRM är rent tekniskt ett 

system bestående av avancerad mjukvara med program för att samla in all kundinformation i 

organisationen och analysera den. Analysen resulterar i kunskap om kunder som företaget 

använder för att stärka relationerna med dessa. eCRM integrerar informationen om en viss 

kund från försäljnings-, service-, support-, och marknadsföringsavdelningarna för att få en 

komplett bild av kunden.  När företaget har mer kunskap om sina kunder är det lättare avgöra 

vilka som är lönsammast och anpassa företagets erbjudande och kommunikation individuellt 

till varje kund.318 

 

Kımıloğlu menar att Internet främst erbjuder en fantastisk möjlighet att samla personlig 

information om kunder vilket kan användas till att anpassa marknadsföringen efter kunden. 

Området kring hur man kan bygga kundrelationer med hjälp av informationsteknik är ett 

intressant sådant eftersom det kan innebära flertalet fördelar. Minskade kostnader för 

kundservice, starkare kundrelationer, anpassad marknadsföring och individuella 

                                                 
315 Gummesson, 2002, s.130ff 
316 Evans & Wurster, 1997, s. 71ff 
317 Bauer, Hans H., Mark Grether, Mark Leach (2002), “Building Customer Relations over the Internet”, 
Industrial Marketing Manangement, 31(2), s. 1ff 
318 Armstrong & Kotler, 2005, s. 128 



 77 

produkterbjudanden är några av fördelarna som går att uppnå med eCRM.319 Vad 

informationsteknik erbjuder är ett komplement till de redan etablerade nätverken inom 

marknadsföringen så som TV, radio, post, telefoni med flera. Vad de alla har gemensamt är 

att de har förändrat sätten vi kommunicerar och gör affärer på fundamentalt.320 

 

Internet i sig förändrar inte företagets grundläggande behov att etablera starka kundrelationer. 

Ett företag måste fortfarande kunna attrahera kunder, skapa förtroende och tillfredställelse 

bland sina kunder. Dock ger Internet kunden möjligheten att komma åt specifik information, 

kommunikation och handel som teoretiskt kan inledas när som helst eftersom Internet aldrig 

”stänger”.321 För att skapa förtroende i företagets relation till sina kunder påpekar LaRowatt 

att kundsegmentering måste vara noggrann. Utan korrekt analys, segmentering och 

anpassning kan inte interaktionen mellan företag och kund ske på ett individualiserat sätt, 

eCRM blir i ett sådant fall tämligen verkningslös.322 

 

Inom eCRM utgår de flesta aktiviteter från ett relationstänkande där business-to-individual är 

centralt. Med det menas att företaget ämnar behandla varje kund, oavsett om det är ett företag 

eller en enskild person, individuellt. Men eftersom företag oftast hanterar en oändlig ström av 

kunder, både i kvantitet och i enskilda behov så blir det svårt att tillhandahålla 

individperspektivet i relationen till den enskilda kunden. Det behövs därför något som kan 

underlätta företagets arbete att skapa enskilda relationer med alla sina kunder. Som alternativ 

lyfter Kımıloğlu fram eCRM som oftast lämpar sig väl för företag med större kundkrets.323 

 

När det gäller eCRM är det dock enligt Scullin et al. viktigt att ha i åtanke att det endast är ett 

verktyg som kan förstärka rådande marknadsföring, inte förändra den324. Chen och Chen 

förklarar att eCRM är ett verktyg som erbjuder företag möjligheten att skapa den ”klassiska” 

one-to-one relationen med sina kunder, men i en modern kontext. Den tekniska möjligheten 

att nå ut till en stor kundkrets utan att försaka individualiteten hos den enskilda kunden är 
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enligt dessa författare idag möjlig.325 ”Kunden i centrum!” är därför inte bara en trendig 

slogan. Har man som marknadsförare inte förstått innebörden av de värderingar som ligger 

bakom sloganen är risken stor att man inte uppnår någon som helst positiv effekt av varken 

relationsmarknadsföring eller införandet av eCRM.326  

 

eCRM definieras som ”ett webbcentrerat perspektiv till synkronisering av kundrelationer 

inom kommunikationskanaler, affärsfunktioner och målgrupper” av Forrester Research år 

2001.  

Kennedy beskriver hur kundkommunikation inom eCRM främst sker via Internet vilket i sin 

tur innefattar webben, e-post, forum, bloggar och liknande. Tekniska lösningar som i en 

eCRM-kontext blir funktioner för att lokalisera, bygga och utveckla en kundrelation på lång 

sikt.327 

 

Eftersom eCRM bygger på informationsteknik är det inte förvånande att Internet och e-post 

spelar en avgörande roll i hur effektivt ett företag kan kommunicera anpassad information till 

sina kunder. eCRM kan även minska den mänskliga interaktionen mellan företag och kund 

genom att mobila lösningar och elektronisk kundsupport ersätter den mänskliga kontakten.328 

Även om informationsteknik är den resursen som frekvent används finns risken att 

företagsledare stirrar sig blinda på den tekniska sidan av eCRM och glömmer den mänskliga. 

Gummesson menar bland annat att det finns ett behov av att låta eCRM vara i balans med 

hCRM, där h står för human, det vill säga mänsklig.329 

6.3.2 eCRM i praktiken 

Kennedy förklarar att det finns tre stadier av eCRM, vilka alla är utformade för att stödja 

kundens livscykel och se till att maximera vinsten per enskild kund. Det första stadiet är 

själva värvandet av kunden. Därefter följer det andra stadiet vilken går ut på att öka vinsten 

per existerande kund. Det sista stadiet är att hålla kvar lönsamma kunder så lång tid som 
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möjligt. För att företaget ska lyckas med detta är det helt avgörande att de har tillgång till 

kundinformationen av hög kvalitet.330 

 

Kunders köpbeteende kan delas in i högt alternativt lågt deltagande där det höga deltagandet 

innebär att kunden inte är nöjd med tillgänglig information och själv söker aktivt efter mer 

information. Det låga deltagandet definieras som att kunden är nöjd med given information 

och erbjudna alternativ; vilket oftast är kopplat till impulsköp. Det är viktigt som 

marknadsförare att kunna hantera båda sorters köpbeteende. eCRM är enligt Scullin et al. ett 

verktyg som underlättar detta genom att kartlägga och analysera kundernas köpbeteende.331 

 

Ett sätt för företag att behålla en långvarig relation till sina kunder är att använda sig av 

individualisering. Enkelt innebär det att man anpassar till exempel en hemsida efter 

besökarens specifika referenser. Individualisering är även något som analytiker och experter 

anser vara nyckeln till framgång inom e-business i framtiden.332 Turban et al. menar att 

eCRM även möjliggör tjänster som dynamisk prissättning online i form av auktioner, eller 

utbildning på företagets hemsida i kombination med ett köp av en produkt. På så sätt kan 

erbjudanden bli mer värdeladdade för kunden.333   

 

Med hjälp av eCRM kan marknadsföraren erbjuda information om en given produkt innan 

kunden ens hunnit efterfråga den. Skapandet av kundprofiler kan göras mer detaljerade vilket 

underlättar säljandet av specialtillverkade produkter.334 Traditionellt har de flesta kundprofiler 

baserats på antingen demografi eller beteende. Den demografiska profilen adderar kunskap 

om kundens boende, familjesituation och dylikt. Den beteendebaserade kundprofilen baseras 

på kundens beteendehistoria vilket kan innefatta variabler som hemsidebesök eller köpta varor 

de senaste 12 månaderna. eCRM kan addera ännu mer kunskap till dessa kundprofiler och kan 

på så sätt göra kundprofilerna mer smarta.335 
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331 Scullin et al., 2004,  s. 410 
332 Jackson, Tyrone W., “Personalisation and CRM”, Database Marketing & Customer Strategy Management, 
2007, Vol.15, 1, s.24 
333 Leidner, Dorothy., McLean, Ephraim., Turban, Efraim. & Wetherbe, James, Information Technology for 
Management: Transforming Organizations in the Digital Economy 6th ed, San Francisco, John Wiley & Sons, 
2007, s. 332 
334 Scullin et al., 2004, s. 411ff 
335 ibid.  



 80 

Eftersom eCRM använder sig av tekniska lösningar som finns tillgängliga inom 

informationsteknik ökar ständigt möjligheterna att hitta nya verktyg för att skapa relationer 

med kunder. Med den växande mobilmarknaden och utvecklingen av mobiltelefonlösningar 

har mobiltjänster börjat användas allt mer. Mobilen har således blivit ett effektivt verktyg att 

använda med eCRM för att nå och bygga relationer med kunder.336 Kennedy menar att genom 

eCRM kan värdet för relationen mellan företag och kund öka. Kunderna får produkter och 

tjänster mer anpassade efter deras behov och livsstil medan företag skapar en grogrund för 

lojala och lönsamma kunder.337 

 

Sett ur ett kundperspektiv kan det sägas att alla fördelar du idag kan uppleva som kund när du 

handlar online antagligen har en koppling till eCRM. Att kunna följa sin order via företagets 

hemsida, support direkt via chat eller e-post och andra innovativa sätt att stödja kunden är alla 

mest största sannolikhet till för att underhålla relationen mellan företag och kund. Kimiloglu 

och Zarah beskriver att det har visat sig att företag som framgångsrikt implementerat eCRM 

upplever att kunder spenderar allt längre tid på företagets hemsida. Det pekar på att en lyckad 

eCRM satsning kan leda till större intäkter för företag.338 

6.3.3 Implementering av eCRM-system 

Att ha ett väl fungerande och framgångsrikt eCRM-system innebär en stor konkurrens fördel 

för de allra flesta företag. Framgångsrika eCRM-system kan erbjuda företaget fördelar som 

kan användas för att hindra kunder att byta till konkurrenter. I dagens teknikintensiva värld är 

konkurrensen mycket hård på de flesta marknader, vilket innebär att det blir allt svårare för 

företag att uppnå lojalitet från sina kunder.339 Turban et al. berättar att företag antingen kan 

köpa standardiserade program för eCRM-system eller designa och bygga sitt eget system från 

grunden. Det standardiserade alternativet är enklare men ger samtidigt mindre utrymme för 

specialanpassning.340    

 

Så hur framgångsrika är företag när det gäller att skapa och implementera eCRM-system 

inom sina egna organisationer?  
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Enligt en undersökning utförd av företaget Gartner slutar 70 procent av alla eCRM-projekt i 

antingen förlust eller ingen förbättring i resultatet för organisationen.341 Att en så hög andel av 

alla försök misslyckas eller inte genererar någon som helst positiv effekt för företag kan 

tyckas vara ett dåligt resultat.  

 

Vad beror då dessa misslyckanden på?  

 

Det finns olika argument för varför eCRM-system misslyckas. Den främsta anledningen tros 

vara bristen på strategisk planering innan eCRM-systemet implementeras. Genom dålig 

planering uppstår även problem med att integrera eCRM-systemet inom organisationen vilket 

i sin tur kan leda till att kundkontakten inte blir den planerade. Enligt Foss et al. finns det sju 

viktiga fallgropar att undvika som alla skapar otillräckliga resultat vid implementeringen av 

eCRM-system. De lyder som följer: 

 

1. Att se eCRM-systemet som ett tekniskt initiativ 

2. Bristen på kundcentrering 

3. Otillräcklig förstående av kundens värde 

4. Otillräcklig support från företagsledningen 

5. Underskatta vikten av förändringsarbetet 

6. Misslyckandet med att omstrukturera affärsprocesser 

7. Underskatta svårigheten av datahantering och integration342 

 

Leidner et al. menar att det finns ett antal faktorer inom företaget som är avgörande för att 

eCRM-system ska fungera tillfredställande. Först och främst måste det finnas en 

kundfokuserad kultur i företaget. För att det ska vara möjligt måste chefer och ledning vara 

föregångare i kundfokusering. Det måste även finnas en komplett process utarbetad för hur 

kunder ska servas. Ett exempel på sådan är att det finns relevanta standardfrågor som ställs till 

kunder som behöver hjälp. Frågorna ska innehålla sådan information som vanligen 

efterfrågas. Slutligen menar Leidner et al. att alla aspekter av försäljningsprocessen ska 

övervakas och kartläggas med målet om ständiga förbättringar.343  
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Eftersom misslyckanden är vanliga inom området blir det allt viktigare att kunna mäta hur 

framgångsrika eCRM-systemen egentligen är. Kimiloglu och Zarah poängterar dock att 

mätning av framgång med CRM-system är något som det talas väldigt lite om i litteratur om 

eCRM. Författarna presenterar själva ett verktyg för att mäta hur framgångsrikt ett eCRM-

system egentligen är. Enkelt beskrivet formuleras frågor utifrån fyra viktiga perspektiv: 

 

1. Det finansiella perspektivet: Hur framstår företaget för dess aktieägare? 

2. Kundperspektivet: Hur uppfattar våra kunder oss? 

3. Interna affärsperspektivet: Vad måste vi utmärka oss i? 

4. Innovation och inlärningsperspektivet: Kan vi fortsätta att förbättra oss och skapa 

värde?
 344 

 

De flesta eCRM-system är beroende av kunden för dess användning och produktivitet. 

Slutanvändaren är alltså inte en intern medarbetare som i många fall gällande IT-system. 

Därför är det nödvändigt att utvärdera implementeringen av ett eCRM-system med hänsyn till 

hur framgångsrik kundbasens output är. Kundperspektivet fokuserar därmed på värdet för 

kunden, kundens tillfredställelse, lojalitet mot företaget och kvarhållande. Det huvudsakliga 

målet för ett eCRM-system är att uppnå en lojal och nöjd kundbas. Inom det finansiella 

perspektivet fokuseras det främst på ökad vinst, försäljning samt kostnadsminskningar för 

online-transaktioner.  

 

Det interna affärsperspektivet fokuserar på områden såsom effektivitet och produktivitet. Ett 

av de viktigaste områdena att förbättra inom detta perspektiv är minskningen av företagets 

kostnader. Snabbare, mer effektiva affärsprocesser ska ständigt utvecklas så att de håller en 

hög kvalité samt ser till att tillgänglig teknik utnyttjas effektivt. Att mäta hur framgångsrikt ett 

eCRM-system är utifrån innovation och utbildning är en utmaning. Detta eftersom de flesta 

affärsprocesser på Internet är innovativa av naturen och måste vara framtidsorienterade för att 

kunna hålla sig konkurrenskraftiga. Därför kan det bli svårt att avgöra hur ett företag kan bli 

ännu mer innovativt och förbättra sig. 345 

 

Kimiloglu och Zarah menar att resultaten måste tolkas med försiktighet eftersom inget 

verktyg är fulländat. Framgång hos eCRM-system baseras på hur väl systemet kan förvärva, 
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bibehålla, tillfredställa kunder samt uppnå lojalitet mot företaget från kunden. Dessa är 

grundläggande faktorer för framgång hos alla eCRM-system och kan mätas på ett flertal sätt. 

Inget sätt behöver vara mer rätt än något annat.346 

 

Gummesson diskuterar konceptet ”Return on Relationship” (ROR) som något managers bör 

fundera över när det gäller CRM och relationsmarknadsföring. Definitionen av ROR är enligt 

Gummesson ”the long-term net financial outcome caused by the establishment and 

maintenance of an organization’s network of relationships”. Return on relationship kan därför 

vara ett intressant instrument för att mäta framgång i samband med eCRM. Det är en term 

som inte bara mäter vinsten per relation utan även sätter det hela i ett nätverksperspektiv. 

Något som de nuvarande mätverktygen för eCRM inte innefattar.347 

 

LaRow menar att de flesta företag insett vilken potential som finns hos eCRM men många 

står inför utmaningen att skapa en struktur inom företag som stödjer eCRM-systemet. Företag 

bör enligt LaRow först och främst fokusera på att samla information om kunderna genom 

hemsidor, databaser, callcenters och från tredjeparter. Med information om kunden kan 

företaget lättare möta kunders behov på ett korrekt sätt. 348 Eftersom endast två procent av alla 

besökare till hemsidor verkligen ingår ett köp bör företag satsa extra kraft på att undersöka 

varför kunder överger tilltänkta köp.349 Den insamlade kundinformationen bör placeras i en 

databas i vilken den är snabbåtkomlig samt flexibel i den mening att den kan uppdateras och 

förändras. I det längre perspektivet skapar denna informationsbank möjligheten för företaget 

att skapa förtroende hos sina kunder samt lojalitet. LaRow menar att en fungerande databas 

bör öka antalet förvärvade kunder samt minska förlusten av befintliga kunder. 350 

6.3.4  eCRM och framtiden 

Något som det talas mycket om är fenomenet individualisering. Det kan ses som de 

hjälpmedel som används för att skräddarsy ett produkterbjudande eller innehållet på en 

hemsida efter besökarens specifika preferenser.351 1999 beskrev författarna Peppers och 

Rogers att implementering av individualiseringstekniken skulle innebära att maskiner och 

hemelektronik som omger oss snart skulle börja komma ihåg oss individuellt och förutspå 
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våra behov. Detta är något som företaget Amazon tog i bruk vid ett tidigt skede genom att 

använda sig av ”I Know You” kommunikation. En teknik där företaget genom elektronisk 

interaktion rekommenderade liknande produkter till kunder som köpte varor på Amazons 

hemsida.352 

 

Detta är en teknik som idag används av nästan de flesta företag som bedriver försäljning mot 

konsumenter över Internet. När en kund köper en bok om matlagning kan denne vara säker på 

att det dyker upp annonser om billiga köksknivar på samma hemsida. Men precis som i 

begynnelsen av Internet när individualisering innebar att hemsidan kände igen kundens namn 

vid inloggning så kan individualisering fortfarande sägas vara i sin begynnande fas. Vad vi ser 

idag är antagligen endast de första stegen av individualiserade hemsidor, mobiltelefoner och 

hemelektronik. Antalet kommunikationskanaler och möjliga sätt för företag att individualisera 

erbjudanden ökar kontinuerligt.353   

 

En utveckling från eCRM som växer allt snabbare är mobilt CRM (mCRM). mCRM fungerar 

precis på samma sätt som all CRM, skillnaden ligger i att det handlar om trådlös teknik för att 

utveckla och stärka kundrelationer. eCRM möjliggjorde för kunder att interagera med företag 

på ett flexibelt sätt med internetanslutning som enda begränsande faktor. Med mCRM går 

utvecklingen vidare och kunder kan genom Internet i sin mobiltelefon eller bärbara dator 

interagera med företaget var de än befinner sig. I sin enklaste form kan mCRM handla om att 

du köper eller godkänner någonting via SMS. mCRM är vanligen tänkt som en del av ett 

större CRM system eftersom det fortfarande råder tekniska begränsningar i användbarheten 

för mobiltelefoner.354      

 

Utvecklingen av mobila lösningar går dock väldigt snabbt. Under 2008 såldes det 656 600 

enheter av mobilt bredband i Sverige, vilket var en ökning på 52 procent i jämförelse med året 

innan.355 Och enligt Forrester Research tros 38 procent av alla mobiltelefonanvändare i 

Europa att använda sig av mobila internettjänster år 2013. Det är sannolikt att användandet av 

mobilt Internet endast är i början av sin utveckling och att vi under närmaste åren kommer få 

en markant utveckling, dels av det mobila bredbandet men även tjänster kopplade till det. Den 
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14:e april i år annonserade även Tele2 och Telenor ett samarbete och en gemensam satsning 

på att bygga ut nästa generations mobila nät, 4G. År 2013 beräknar företagen att 99 procent 

av Sveriges befolkning ska kunna ha tillgång till mobilt Internet med hastigheter uppemot 80-

150 Mbit/s, vilket är 10-15 gånger snabbare än idag. 356 Att anta att den mobila kanalen kan 

generera nya affärsmöjligheter är antagligen inte allt för långsökt.  

 

Trots att olika kommunikationskanaler i grund och botten fyller samma funktion så särskiljer 

ett element mobilkommunikation från övriga kanaler. För att företag ska kunna kommunicera 

med sina kunder via ett mobilt media måste företaget ha kundens tillåtelse. Eftersom är 

mobiltelefoner är ett väldigt personligt kommunikationsmedel ses erhållandet av tillåtelse som 

den viktigaste delen av kommunikationsprocessen. Detta på grund av att företag inte har råd 

att irritera sina kunder i onödan. Individualisering av kommunikationen ses som väldigt 

viktigt inom mobilkommunikation. Till skillnad från andra kommunikationskanaler når ett 

meddelande skickat via mobiltelefon sin mottagare mestadels av gångerna.  Samtidigt är det 

mycket troligt att meddelandet läses av mottagaren. 357 

 

Inom eCRM har allt fler insett att marknaden rör sig mot en mer mobil lösning. Allteftersom 

fler produkter får avancerade användarfunktioner kopplade till Internet precis som 

mobiltelefoner kommer behovet att kommunicera mobilt att öka. Att som företag kunna 

erbjuda CRM-lösningar mobilt och anpassat efter kundernas behov är antagligen något som 

kan stärka relationen företag och kund.  Mobilt, trådlöst och webbaserat är med största 

sannolikhet ledorden för framtiden inom eCRM.358  

6.4 Sammanfattning om den elektroniska kundrelationen 

Även om kundrelationer tar sig elektronisk form kan grundläggande förutsättningar sägas 

gälla. Det handlar om att företag måste attrahera kunder, skapa tillit och tillfredställelse 

oavsett om kundrelationen är fysisk eller elektronisk. Vad många författare ser som den stora 

möjligheten med informationsteknik är att företaget kan interagera med en stor mängd kunder, 

men samtidigt behandla dem individuellt. För att kundrelationer oavsett form ska kunna 

utvecklas krävs det förtroende i relationen. I elektroniska kundrelationer är det generellt sätt 
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svårare att bygga upp tillit än i en traditionell fysisk kundrelation. Författare pekar på tre 

kritiska steg för att förtroende ska utvecklas i elektroniska kundrelationer: förtroende för 

Internet och den specifika hemsidan, förtroende för informationen som presenteras, förtroende 

för företagets åtagande och service.    

 

Inom e-marknadsföring har vi funnit tre dominerande beskrivningar av hur Internet kan 

integreras i marknadsföringen. Ett flertal författare hävdar att Internet bara är en ny 

marknadskanal. De menar att Internet tillåter direktkontakt med kunder och på så sätt kan 

komplettera traditionella marknadskanaler. Andra författare har på något sätt integrerat 

Internet i den traditionella marknadsföringsmixen. Antingen har de skapat nya variabler 

utöver 4P eller en helt ny marknadsföringsmix avsedd för Internet.  Den tredje gruppen 

författare lyfter fram hemsidan som central plattform för all marknadsföring på Internet. 

Hemsidan ses av dessa författare som ett elektroniskt substitut för den fysiska butiken och 

därmed som en portal för elektroniska kundrelationer. Precis som för fysiska butiker 

poängteras av författarna vikten av ett bra rykte och kundens trivsel.  

 

Datorbaserad direktmarknadsföring har som mål att med hjälp av informationsteknik skapa en 

dialog med en stor mängd enskilda konsumenter. Moderna databaser är en organiserad 

samling av data om individuella kunder. Informationen är av geografisk, demografisk och 

psykografisk art. Det är även vanligt att företaget försöker kartlägga köpbeteende och 

konsumtionsvanor. Direktmarknadsföring har visat sig fungera utmärkt på Internet. Internet 

förser direktmarknadsföraren med ett kontinuerligt informationsflöde om konsumenterna. Det 

går snabbare att samla information på Internet än genom traditionella aktiviteter som 

marknadsundersökningar. Internet bjuder också på det alternativa sättet att samla information 

från personliga hemsidor. Sådan information kan med hjälp av analysverktyg konverteras till 

användbar marknadsinformation. Med Internet blev e-post ett effektivt verktyg inom 

direktmarknadsföring och kan ses som en naturlig efterträdare till direktreklam.    

 

eCRM är en utveckling från CRM, Customer Relationship Management. Tonvikten ligger på 

att utveckla befintliga kundrelationer med hjälp av modern informationsteknik. Kärnan inom 

eCRM är informationstekniken och eCRM är tänkt mer som ett praktiskt verktyg än en 

akademisk teori. Företag som använder eCRM för att utveckla sina kundrelationer glömmer 

lätt bort den mänskliga sidan och stirrar sig blinda på tekniken. Den mänskliga sidan av CRM 

kallas för hCRM. Det är viktigt att dessa är i balans och att inte den renodlade tekniken tar 
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överhanden. På samma sätt som i direktmarknadsföring beskrivs den stora möjligheten med 

eCRM att individualisera erbjudandet till kunden. Målet är att kommunicera rätt information, 

i rätt mängd, i rätt tid beroende på kundens preferenser. Trots, eller kanske på grund av, 

avancerad teknik har eCRM visats sig svårt att använda framgångsrikt. Så mycket som 70 

procent av alla CRM-projekt innebär antingen förlust eller nollresultat för företaget. 

Utveckling för eCRM går snabbt mot mer mobila lösningar. I framtiden kan vi räkna med att 

företag interagerar alltmer med kunder genom mobiltelefoner och andra tekniker för mobilt 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

7. Tre skildringar av den elektroniska kundrelationen 
 

 

Författarna inom våra tre synsätt av marknadsföring skildrar möjligheterna informationsteknik 

innebär för att utveckla och stärka kundrelationer på olika sätt. Hur författarna ser på 

informationsteknik, det vill säga vilket perspektiv de utgår från, skapar följder för hur de ser 

på och skildrar elektroniska kundrelationer. Inom det relativt sett breda synsättet e-

marknadsföringen återfinns inom litteraturen flera perspektiv på Internet och företagets 

kundrelationer. Inom direktmarknadsföring och eCRM har författare en snävare referensram 

ifråga om synen på Internet och kundrelationer. Som en konsekvens behandlas dessa båda 

ämnesområden mer enstämmigt.  

 

Vi startar och tar vår utgångspunkt i respektive synsätts bakomliggande syn på 

informationsteknik. Anledningen är som ovan sagt att det finns en tät koppling mellan hur en 

författare ser på möjligheterna med informationsteknik och hur denne skildrar elektroniska 

kundrelationer. Eftersom vår insamlade litteratur främst behandlar informationsteknik och 

dess möjligheter för marknadsföring handlar det oftast om en indirekt skildring av den 

elektroniska kundrelationen. För att lättare åskådliggöra denna skildring hjälper en 

grundläggande förståelse över synsättets förhållande till informationsteknik. Vårt arbete i 

följande kapitel är att utifrån vår insamlade litteratur kartlägga eventuella mönster i 

författarnas skildring av elektroniska kundrelationer. 

7.1 E-marknadsföring 

E-marknadsföring ser vi som resultatet av en strävan inom klassisk marknadsföring att 

införliva informationsteknik i dess klassiska marknadsföringskoncept.359 Till exempel 

marknadsföringsmixen och marknadssegmentering utvecklades i en tid då inte 

informationsteknik var en grundläggande del av vårt samhälle. Allt eftersom 

informationsteknik tagit denna plats har marknadsförare varit tvungna att söka efter bästa sätt 

att införliva tekniken. Eftersom klassisk marknadsföring sedan 1960-talet haft utvecklade 

marknadsföringskoncept var informationstekniken en extern komponent att hantera och 

integrera i befintliga koncept.360 Inom e-marknadsföring utgår perspektivet på 

informationsteknik och dess möjligheter för kundrelationer från den mycket populära 

                                                 
359 Arsmtrong & Kotler, 2006, s. 567 
360 Van den Bulte & Van Watershoot, 1992, s. 84f 
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marknadsföringsmixen. Det är inte oväntat med tanke på det tydliga släktskap som existerar 

med klassisk marknadsföring. Denna bakomliggande syn på informationsteknik inom e-

marknadsföring ska vi nu titta närmare på.        

7.1.1 Bakomliggande syn på informationsteknik 

Vår litteratur som utgör kapitel 6.1 E-marknadsföring visar att det finns tre dominerande 

beskrivningar av hur informationsteknik bäst utnyttjas för marknadsföring. Den teknik 

författarna fokuserar på är Internet. Möjligheterna med Internet beskrivs som (1) ett verktyg 

att integrera i marknadsföringsmixen, (2) som en kompletterande marknadsföringskanal och 

(3) en plattform för marknadsföring i form av en hemsida. Alla dessa beskrivningar går att 

sortera in i den traditionella marknadsföringsmixen. Det handlar, som vi ska visa nedan, om 

olika nivåer av marknadsföringmixen som författarna valt att fokusera på.   

 

När (1) Internet beskrivs som ett verktyg att integrera i marknadsföringsmixen handlar det 

vanligen om att tillföra en ny dimension av individualisering och interaktivitet. 

Individualiseringen handlar om till vilken grad företagets erbjudande är skräddarsytt till den 

individuella kunden. Interaktivitet handlar om att företaget och kunden kan få en mycket 

bättre kontakt än tidigare. Genom Internet kan företaget interagera med en stor mängd kunder 

och fortfarande behandla varje kund som en enskild individ. Det kan handla om banktjänster 

där information och lösningar är helt anpassade efter kunden, eller en produkt som kunden 

själv designat på företagets hemsida. Marknadsföringsmixen har genom informationsteknik 

fått helt nya möjligheter till individualisering. Det är när interaktionen kommer in i bilden, när 

företaget ska förmedla dessa individualiserade erbjudanden, som (2) den kompletterande 

marknadskanalen blir aktuell.     

 

Under ett av marknadsföringsmixens fyra P, Plats ryms företagets möjliga marknadskanaler. 

Författare som beskriver Internet som (2) en kompletterande marknadskanal ser möjligheten 

att etablera en elektronisk direktkanal till kunden. I regel kan företag välja mellan ett stort 

antal kanaler för att interagera med kunder. Det kan handla om allt från egna butiker med 

personal till återförsäljare, direktreklam, telefon och Internet. Varje marknadskanal har sina 

unika styrkor och svagheter. Butikspersonal kan hantera komplexa produkter och 

transaktioner men är dyra. Internet är mycket billigare men har svårt att hantera komplexa 

produkter. Återförsäljare kan skapa försäljning men företaget förlorar då sin direktkontakt 

med kunderna. Som Weinberg et al. påpekar använder sig företag idag vanligtvis av en 



 90 

multikanalsstrategi. Med flera kanaler hoppas företaget nå fler segment av köpare och ge 

befintliga kunder ett större antal möjliga vägar att kommunicera med företaget.361  

 

När Internet ses som en marknadskanal handlar det vanligen om en så kallad direkt 

marknadskanal utan mellanled mellan företag och kund. En sådan direkt marknadskanal 

skulle traditionellt kunna vara dörrförsäljning av en utsänd representant från företaget.362 Med 

Internet som marknadskanal är det istället företagets (3) hemsida som fungerar som plattform 

för marknadsföring och interaktion mellan företag och kund. Traditionellt är det butiken och 

personalen i ett företag som garanterar och skapar förtroende så kunden tar steget och 

etablerar en relation med företaget. Författare som beskriver Internets möjligheter i termer av 

en egen hemsida likställer sidan med funktionen hos butik och personal. Därmed låter 

författarna hemsidan få rollen som kombinerad butik och personal på Internet. Författare som 

Hausman & Siekpe har under senare år påtalat vikten av användarvänlighet i hemsidor. I takt 

med att hemsidan blir ett allt viktigare verktyg för att bygga kundrelationer ökar kraven. 

Besökare måste känna sig bekväma och trygga i den elektroniska butiken och i interaktionen 

med virtuella personalsubstitut som sökmotorer, kataloger, rådgivningsfunktioner osv.363    

 
Hur ser författarna då på informationsteknik inom e-marknadsföring? I huvudsak genom den 

klassiska marknadsföringens marknadsföringsmix skulle vi säga. Vi har ovan visat hur de tre 

dominerande beskrivningarna av informationsteknikens möjligheter inom e-marknadsföring 

ryms inom marknadsföringsmixen. Sammanfattande handlar det om att informationstekniken 

skapar möjligheter att individualisera erbjudanden och interagera med kunden på nya 

elektroniska vägar. Produkt, Pris och Promotion kan med hjälp av informationsteknik 

anpassas på helt nya sätt till den individuella kunden. Med Internet som en ny 

direktmarknadskanal (Plats) kan företaget och kunden mötas på nya sätt och det individuella 

erbjudandet levereras när som helst utan mellanhänder.364  

 
När e-marknadsföringen utgår från marknadsföringsmixen i sitt tänkande blir 

informationsteknik ett externt verktyg i form av Internet. Anledningen är att 

marknadsföringsmixen bygger på en sedan länge utformad modell över företagets 

marknadsföringsaktivitet. Nya sätt att anpassa produkterbjudanden och nya vägar att nå 

                                                 
361 Weinberg et al., 2007, s. 385f 
362 Armstrong & Kotler, 2005, s. 337  
363 Hausman & Siekpe, 2008, s. 10f 
364 Produkt, Pris, Promotion och Plats = Marknadsföringmixens 4P Under Plats ryms marknadskanaler 
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kunder är därmed externa verktyg som integreras och kompletterar den existerande modellen. 

E-marknadsföringen som skapats ur den klassiska marknadsföringen bär därför som ett arv 

med sig synen på informationsteknik som ett kompletterande verktyg. Vi ska nu se vad denna 

syn har för konsekvenser i författarnas skildring av kundrelationer.  

7.1.2 Skildring av kundrelationer 

Författare som beskriver Internet som (1) ett verktyg att integrera i marknadsföringsmixen 

framhåller möjligheterna till ökad individualisering och interaktivitet. Att anpassa 

erbjudanden till den individuella kunden och samtidigt ha en mer personlig kommunikation 

med kunden är en möjlighet som beskrivs. Det är samtidigt något som företag eftersträvar. 

Anledningen är att kundens lojalitet gentemot företagets anses öka av en sådan utveckling. 

Chiu et al. beskriver hur kundlojalitet kan delas in i monetära, sociala och strukturella nivåer. 

I den sociala nivån betonas personlig kommunikation och individuella erbjudanden som en 

väg till högre kundlojalitet.365  

 

Som Dwyer, Schurr & Oh visar går vanligen konsumenter igenom fyra steg när de etablerar 

en relation med företag; medvetande, utforskande- och bearbetning, engagemang och 

upplösning. För att lojalitet ska komma till stånd mellan företag och kund krävs ett 

engagemang från båda sidor. När erbjudanden kan individualiseras mer och företaget 

interagerar bättre med kunden ökar möjligheterna till ett äkta engagemang.366 När Internet 

beskrivs som ett verktyg att integrera i marknadsföringsmixen handlar det egentligen om att 

företaget får möjlighet att skapa en mängd marknadsföringsmixar. Internet beskrivs i termer 

av att kunna producera en individuell marknadsföringsmix till varje individuell kund. 

Företaget erbjuder en anpassad Produkt till ett individuellt Pris, marknadsförd (Promotion) till 

den enskilda kunden på en flexibel tid och Plats ( t.ex. företagets hemsida dygnet runt) på 

kundens egna villkor.      

 

Hur skildras då den elektroniska kundrelationen av dessa författare som ser Internet som ett 

verktyg att integrera i marknadsföringsmixen? Skildringen vi tycker oss se i litteraturen 

kanske bäst illustreras av att betrakta fyra P från kundens utgångspunkt. Lauterborn har 

föreslagit fyra C som skulle motsvara 4P, fast ur ett kundperspektiv. Dessa är: Product – 

Customer solution, Price – Customer Cost, Place – Convenience, Promotion – 

                                                 
365 Chiu et al., 2005, s. 1682 
366 Dwyer et al., 1987, s. 16ff 



 92 

Communication. Här är utgångspunkten kundens verkliga behov och önskemål istället för 

företagets uppfattning om detsamma. Produkt, Pris, Plats & Promotion är alla faktorer som 

kan utvecklas och kundanpassas när Internet integreras i marknadsföringsmixen. I 

elektroniska kundrelationer skapas möjligheter som inte tidigare varit möjliga i ett stort antal 

fysiska kundrelationer. Den elektroniska kundrelationen skildras därför här som en möjlighet 

till individualiserade erbjudanden och mer levande interaktion mellan företag och kund.367 

 

Företaget måste bestämma på vilket sätt dess erbjudande till kunden ska förmedlas och hur 

kommunikationen med kunden ska ske. Normal är som vi sett att företag använder sig av 

multikanalstrategier där flera marknadskanaler används parallellt.368 Författare som beskriver 

Internet som (2) en kompletterande marknadskanal ser denna som en elektronisk direktkanal 

till kunden. På så vis blir denna elektroniska direktkanal till kunden ett komplement till 

företagets övriga marknadskanaler och en del av multikanalstrategin. En elektronisk 

direktkanal anses av dessa författare vara den väg som förverkligar möjligheterna till 

individualiserade erbjudanden.369 Företag strävar även efter engagerade kundrelationer 

eftersom engagemang skapar lojalitet.370 En elektronisk direktkanal till kunden skapar helt 

nya möjligheter att engagera kunden genom en mer levande interaktion mellan företag och 

kund.371 

 

Speciellt i utforskande- och bearbetningsfasen av kundrelationen är möjligheter till ökat 

engagemang från både företagets och kundens sida värdefulla. I denna fas av en kundrelation 

överväger kunden nämligen möjligheten till ett utbyte med företaget. I denna fas byggs en 

ofta mycket skör relation upp mellan företag och kund. Det är exempelvis här eventuella 

testköp äger rum.  Det är mycket viktigt att det är enkelt för kunden att engagera sig i 

relationen vid denna tidpunkt. På samma sätt är det viktigt att kunden märker att företaget 

engagerar sig.372 Den elektroniska direktkanalen kan stärka både företagets och kundens 

möjligheter till detta. Även i situationer där kunden köper sina produkter av en återförsäljare 

kan en elektronisk direktkanal vare ett värdefullt tillskott för det tillverkande företaget. 

                                                 
367 Lauterborn, Robert, “New Marketing Litany: 4P´s Passé; C-Words Taking Over, Advertising Age, October 1, 
1990, s. 26 
368 Weinberg et al., 2007, s. 385f 
369 Gosh, 1998, 127ff 
370 Dwyer et al., 1987, s. 16ff 
371 Gosh, 1998, 127ff 
372 Dwyer et al., 1987, s. 16ff 
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Kunden får då möjlighet att utveckla en djupare relation till företaget och inte bara till 

återförsäljaren.  

 

Hur skildras då den elektroniska kundrelationen av författare som beskriver Internet som en 

kompletterande marknadskanal? Eftersom den elektroniska marknadskanalen beskrivs som ett 

komplement till övriga marknadskanaler skildras även den elektroniska kundrelationen som 

ett komplement. Det handlar om ett komplement till övriga former av interaktion mellan 

företag och kund. Med övriga former av interaktion menas övriga former av marknadskanaler 

där företag och kund möts. Exempel på sådana kan vara en fysisk butik, postorder, 

återförsäljare etc. Vanligen handlar det om multikanalsstrategier när elektroniska 

direktkanaler diskuteras.  Tanken är då att varje kanal är en del av en helhet. Quinn liknar en 

multikanalsstrategi vid naturens ekosystem. För att allt ska fungera optimalt måste alla 

kanaler integreras, samverka och komplettera varandra. Resultat blir en flexibel och dynamisk 

kundrelation.373 Det komplement den elektroniska kundrelationen då utgör skildras som en 

del av helheten i företagets relation med sina kunder. 

  

När företag använder sig av en elektronisk direktkanal för att nå ut till sina kunder är det 

vanligen en hemsida på Internet som är själva portalen för interaktion mellan parterna. 

Därmed kommer vi fram till de författare som beskriver Internet som (3) en plattform för 

marknadsföring i form av en hemsida. Dwyer, Schurr & Ohs berättar hur den första fasen i 

kundens relation med företaget är medvetandefasen. I detta första steg mot en relation 

uppmärksammar kunden företaget som en möjlig partner för utbyte. När kunden väl blivit 

medveten om företaget är en hemsida ett allt vanligare sätt för kunden att utforska företagets 

erbjudande. Eftersom kunden i dess utforskande- och bearbetningsfas kommer investera 

minimalt i relationen och vara noga med att inte binda sig är hemsidan ett utmärkt verktyg.374  

 

När hemsidan betraktas som en portal för interaktion mellan företag och kunder får den 

samma funktion och egenskaper som fysiska portaler för kundrelationer. En sådan fysisk 

portal kan vara en butik och försäljningspersonalen som arbetar där. Det går att dra tydliga 

paralleller mellan hemsidan som portal för elektroniska kundrelationer och butik eller 

personal som portal för fysiska kundrelationer. Oavsett om portalen är elektronisk eller fysisk 

ses kundrelationen som något eftersträvansvärt som kan uppnås om företaget skapar ett 

                                                 
373 Quinn, 1999, s. 44 
374 Dwyer et al., 1987, s. 15f 
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förtroende. Det poängteras av författare att en elektronisk kundrelation kräver att kunden 

känner sig trygg med hemsidan. I vilken utsträckning kunden hyser tillit för hemsidan 

påverkar graden av tillit för företaget i helhet.375  Casalo et al. menar att hemsidans rykte och 

kundens första besök avgör om förtroende skapas för hemsidan. Översatt till en fysisk 

kundrelation är kundens första butiksbesök och/eller interaktion med personalen avgörande 

för om tillit skapas till företaget.376 

 

Hur skildras då den elektroniska kundrelationen av författare som beskriver Internet som en 

plattform för marknadsföring i form av en hemsida? Först och främst behandlar många 

författare vikten av att kunden upplever hemsidan som användarvänlig och 

förtroendeingivande. Precis som i en motsvarande fysisk relation måste kunden förstå 

spelreglerna och kunna navigera i mötet (användarvänlighet). Förtroende är på samma sätt ett 

krav för vilken form av kundrelation som helst. I sammanhanget skildras den resulterande 

elektroniska kundrelationen som mer sårbar än dess fysiska motsvarighet. Mycket fokus 

ligger på framgångsfaktorerna för själva interaktionen mellan företag och kund. Skildringen 

visar att förtroende och tillit spelar en mycket viktig roll i den elektroniska kundrelationen. 

Litteraturen visar hur viktigt det är att kunden känner sig trygg i interaktionen med företaget 

för att en elektronisk kundrelation ska utvecklas framgångsrikt.    

 

Som vi påpekade i början av detta kapitel ser vi författarnas fokus på Internet i förhållande till 

(1) marknadsföringsmixen, (2) marknadskanaler och (3) hemsidor som olika nivåer av 

marknadsföringsmixen. Författarna som (1) beskriver möjligheterna för 

marknadsföringsmixen att utvecklas har ett mer övergripande perspektiv. Författare som (2) 

skriver om marknadskanaler och (3) hemsidor utgår från ett av marknadsföringsmixens fyra 

P, nämligen Plats under vilken marknadskanaler med tillhörande direktkanaler sorteras in.377 

Hur ser då den sammantagna skildringen av elektroniska kundrelationer ut inom e-

marknadsföring ut? Genom att lägga samman de olika sidorna av fenomenet vi sett i kapitlet 

träder en mer komplett bild fram. Den elektroniska kundrelationen skildras då inom e-

marknadsföringen som ett komplement till fysiska kundrelationer. Detta komplement 

möjliggör individualiserade erbjudanden och en mer levande interaktion mellan företag och 

                                                 
375 Qualls et al., 2000, s. 40f 
376 Casalo et al., 2007, s. 12ff 
377 Armstrong & Kotler, 2005, s. 57 
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kund. Samtidigt är den avgörande faktorn för framgång att förtroende och tillit skapas i det 

elektroniska mötet. 

7.2 Datorbaserad direktmarknadsföring 

Datorbaserad direktmarknadsföring ser vi som den utveckling traditionell 

direktmarknadsföring tagit med hjälp av informationsteknik.378 Filosofin är samma i alla 

tiders direktmarknadsföring, att kommunicera med befintliga eller blivande kunder i syfte att 

uppnå en mätbar respons från kunden.379 Däremot så har verktygen för att uppnå detta mål 

utvecklats. Sedan datorernas intåg under 1960-talet har informationstekniken använts 

framgångsrikt inom direktmarknadsföring för att skapa och utveckla kundrelationer.380 Med 

hjälp av direktmarknadsföringstekniker och kraftfulla databaser har företag lärt sig att anpassa 

sin kommunikation efter den individuella konsumenten.381 Vi ska titta närmare på denna 

bakomliggande synen på informationsteknik innan vi går vidare till synsättets skildring av 

elektroniska kundrelationer.  

7.2.1 Bakomliggande syn på informationsteknik 

Litteraturen som presenteras i kapitel 6.2 Datorbaserad direktmarknadsföring beskriver främst 

databaser och Internet som två mycket viktiga marknadsföringsverktyg. Databaser har sedan 

datorernas entré varit det huvudsakliga verktyget inom direktmarknadsföring. Med datorernas 

hjälp skapades en helt ny möjlighet att samla kundinformation och använda den för att 

kommunicera rätt erbjudande till rätt kund.382 Internet har sedan dess tillkomst blivit en allt 

viktigare kommunikationskanal och marknadsföringsverktyg för företag som arbetar med 

direktmarknadsföring. Eftersom det redan fanns kunskap om att arbeta med 

kommunikationskanaler som telefon, post och TV inom direktmarknadsföring blev Internet 

ett naturligt komplement. Internet var på så vis inget främmande för företag som arbetade med 

direktmarknadsföring. Direktmarknadsföringsstrategier som utvecklats för kanaler som 

telefon och TV har visat sig fungera väl på Internet.383 Vi ska börja med att titta på betydelsen 

av databaser och Internet för direktmarknadsföringen, för att sedan gå vidare till den 

resulterande synen på informationsteknik.   

 

                                                 
378 Frankelius, 1997, s. 64 
379 Mitchell, 2000, s. 21f 
380 Frankelius, 1997, s. 18 
381 Evans, 1998, s. 57f 
382 Jacobs & Stone, 2001, s. 49f 
383 Jacobs & Stone, 2001, s. 225 
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Cooke berättar hur företag kan förhålla sig till databaser på två sätt. Antingen ses databasen 

som en komplett marknadsföringsstrategi eller som ett taktiskt verktyg. I det senare fallet är 

databasen ett verktyg i företagets marknadsföring istället för marknadsföringens kärna.384 I 

vår litteratur om datorbaserad direktmarknadsföring skildras databasen som den 

grundläggande plattformen för datorbaserad direktmarknadsföring. Databasen är central och 

utgör vanligen utgångspunkt för alla marknadsföringsaktiviteter. Synen sammanfattas mycket 

bra av Silverstein som menar att databasen ska utgöra kärnan i varje 

direktmarknadsföringsaktivitet. Målet är enligt författaren att med hjälp av databasen 

identifiera de mest lönsamma och lovande kunderna.385 Bland annat Eamonn & O´Conners 

beskrivning av databasens användningsområden talar också för att databasen ses som 

marknadsföringens kärna inom datobaserad direktmarknadsföring. Eamonn & O´Conner 

menar att databasen hjälper till att förstå sina kunder, ge service, förstå marknaden, förstå 

konkurrenterna, skapa försäljning, marknadskampanjer och slutligen kundkommunikation.  

Kort sagt är databasen enligt ett sådant perspektiv utgångspunkt för hela 

marknadsföringsområdet.386  

 

När det kommer till Internet är det ett modernare verktyg i direktmarknadsförarens arsenal än 

databasen. Internet har visat sig vara ett mycket gott komplement till databasen, och de båda 

tillsammans innebär ett mycket kraftfullt marknadsföringsverktyg. Internet kan sägas vara det 

senaste tillskottet av kommunikationskanaler som används inom databaserad 

direktmarknadsföring. Internet skiljer sig dock på en viktig punkt från tidigare 

kommunikationskanaler som telefon, post och TV, nämligen möjligheten till 

informationsinsamling. På Internet finns det en oändlig mängd information om konsumenter. 

Såväl privat information som ligger på hemsidor som offentliga diskussioner på olika digitala 

mötesplatser kan samlas in, sorteras och analyseras i databaser.387 Internet har fört med sig 

möjligheter som e-post vilket har blivit en naturlig efterträdare till traditionell direktreklam.388 

E-post är snabbare, billigare och har en betydligt större räckvidd än vanliga utskick per post.  

Internet har förändrat sättet människor kommunicerar på. Datorbaserad direktmarknadsföring 

har snabbt anpassat sin kommunikation och börjat utnyttja tekniken till sin fördel.389    

 

                                                 
384 Cooke, 1994, s. 4 
385 Silverstein, 199, s. 52ff 
386 Eamonn & O´Conner, 2001, s. 81 
387 Lam et al., 2004, s. 33 
388 Kamery, 2004, s. 160 
389 Jacobs & Stone, 2001, s. 60ff 
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Hur ser författarna då på informationsteknik inom datorbaserad direktmarknadsföring? Som 

en grundläggande del av synsättet anser vi. Databasen är grunden för all 

marknadsföringsaktivitet inom synsättet.390 För att sätta all den information i användning som 

databasen genererar behövs vägar för kommunikation. Internet är den senaste av flera 

kommunikationskanaler, tekniken innebär nya möjligheter som informationsinsamling och e-

post. Även om Internet idag är den datorbaserade direktmarknadsföringens effektivaste 

verktyg kan nya tekniker snabbt adopteras. Inom synsättet har det alltid varit en central tanke 

att använda modern informationsteknik för att skapa och utveckla kundrelationer. 

Datorbaserad direktmarknadsföring som synsätt bygger därför på att använda sig av 

informationsteknik.391 Till skillnad mot e-marknadsföringen som skildrar informationsteknik 

som ett externt verktyg blir det här en integrerad del av synsättet.  Vi går vidare med att se 

vad denna syn på informationsteknik har för konsekvenser i författarnas skildring av 

kundrelationer.  

7.2.2 Skildring av kundrelationer 

Inom direktmarknadsföring finns det som vi sett en mycket stor kunskap om databaser och 

hur de används för att behålla och utveckla kundrelationer. Det finns även en medvetenhet om 

det faktum att det är lönsammare att behålla befintliga kunder än att skaffa nya.392 

Direktmarknadsföring ses ofta som ett verktyg för relationsbyggande därför att tekniken 

hjälper företaget att få respons från utvalda kunder. När kunder svarar på ett erbjudande 

passar företaget på att samla in data om kunden till sina databaser. Den insamlade 

informationen används sedan till segmentering av kundgrupper och identifiering av enskilda 

kunder. Företaget kan se vilka kundgrupper som är lönsammast, vilka som svarar bäst på 

erbjudanden och anpassar sin framtida marknadsföring efter den kunskapen. För varje 

interaktion företaget har med kunden kan ytterligare information samlas in och framtida 

erbjudanden finslipas ytterligare. 393 

 

Med databasen som utgångspunkt för all marknadsföringsaktivitet blir det ett tydligt fokus på 

möjligheter till individualiserade kunderbjudanden. Trots detta menar Davis et al. att det inom 

modern direktmarknadsföring finns en förenklad bild av kundrelationer. Författarna förklarar 

att många direktmarknadsförare tror att lojala kundrelationer kan skapas genom att tillräckligt 

                                                 
390 Silverstein, 199, s. 52ff 
391 Frankelius, 1997, s. 18 
392 Davis et al., 1998, s. 33 
393 Harride-March., 2008, s. 193 
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många personliga erbjudanden skickas ut.394 Behovet av att öka förståelsen för kundrelationer 

inom direktmarknadsföringen har påtalats av både akademiker395 och praktiker396. Evans 

poängterar i sammanhanget att databaser inte ska vara fokus i direktmarknadsföringen, utan 

kundrelationen.397 Schultz menar att det behövs mer teoretiska kunskaper inom områden som 

konsumentbeteende, psykologi och sociologi för att verkligen förstå kundrelationer.398 Istället 

har det i direktmarknadsföringen fokuserats mer på tekniska hjälpmedel för att analysera 

kunder utifrån variabler som demografi och geografi.399 Bilden vi fått av vår litteratur stödjer 

ovanstående resonemang, att det finns en mer grundläggande förståelse för arbetet med 

databasen än själva kundrelationen.  

 

Bara för att ett företag vill ha en relation med en kund betyder det inte nödvändigtvis att 

kunden vill ha en relation med företaget.400 Frankelius påtalar att direktmarknadsföringen 

kritiserats för att ha ett ”push-tänkande” istället för att interagera med kunden på dennes 

villkor.401 Coviello et al. förklarar att när företag använder databaser för att interagera med 

sina kunder handlar det om en indirekt kommunikation. Kunden kan då sägas ”tala” genom 

sina inköp och företaget ”svara” genom att analysera informationen i sin databas och sedan 

anpassa framtida erbjudanden. Coviello et al. drar slutsatsen att datorbaserad 

direktmarknadsföring ofta handlar mer om att marknadsföra till kunden än att interagera med 

kunden. Den elektroniska kundrelationen är i sammanhanget individualiserad till viss grad 

med hjälp av information i databaser men samtidigt väldigt distanserad på ett mellanmänskligt 

plan.402 

 

Som Dwyer, Schurr & Oh visat går en kundrelations utveckling att dela in i fyra steg: 

medvetande, utforskande- och bearbetning, engagemang och upplösning.403 Författarna i vår 

litteratur om datorbaserad direktmarknadsföring beskriver bland annat databasernas olika 

                                                 
394 Davis et al., 1998, s. 33 
395 Ekelemans, C.F.W., Peelers, E. & Vijn, P, ”Direct marketing for establishing the relationships between 
buyers and sellers”, Journal of Direct Marketing, Vol. 3, Nr. 1, pp. 7-14, 1989, s. 7f  
396 Passavant, Pierre, ”From the practitioners: Retention marketing needs a new vision”, Journal of Direct 
Marketing, Vol. 9, Nr. 2, pp. 1-4, 1995, s. 1f 
397 ibid. 
398 Schulz, Don E, ”From the Editor: Enough Already on Test Rollouts and Regression to the Mean”, Journal of 
Direct Marketing, Vol. 10, Nr. 2, pp. 4-6, 1996, s. 4ff 
399 Peltier, James W. & Schribrowsky, John A, ”The use of need-based segmentation for developing segment-
specific direct marketing strategies”, European Journal of Marketing, Vol. 6, Nr. 3, pp. 44-53, 1992, s. 44ff 
400 Harride-March et al., 2008, s. 193  
401 Frankelius, 1997, s. 18 
402 Coviello et al., 2001, s. 18ff 
403 Dwyer et al., 1987, s. 15f 
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användningsområden404 och dess möjligheter att identifiera lönsamma kunder.405 Gemensamt 

är att det vanligen handlar om de två första faserna i Dwyer, Schurr & Ohs fyra steg, alltså 

medvetande samt utforskande- och bearbetningfaserna. I den första fasen uppmärksammar 

kunden att företaget existerar och är en möjlig partner för utbyte. Här har kunden ännu inte 

kommunicerat med företaget eller köpt någon produkt. Databaser används i denna fas för att 

identifiera kunder med störst potential. Moderna databaser kan identifiera lämpliga 

målgrupper för företagets erbjudande med oerhörd precision. Det kan handla om att företaget 

identifierar äldre män i en viss stadsdel som mest mottagbara för deras erbjudande.406  

 

Efter att kunden responderat en första gång kan mer information samlas och analyseras, vilket 

resulterar i ett ännu bättre erbjudande nästa gång.407 Därmed är vi i den andra fasen, 

utforskande- och bearbetning. Här överväger kunden hur möjligheterna till ett utbyte med 

företaget ser ut. Efter att kunden provat att köpa något från företaget börjar en preliminär och 

skör relation att byggas upp. Denna fas av utforskande kan vara både kort och lång.408 

Coviello et al. påpekar att det handlar om indirekt kommunikation när företag använder 

databaser för att interagera med sina kunder. 409 När författare utgår från databasen som 

kärnan i företagets marknadsföring tror vi det är lätt att fastna i denna fas av utforskande. Det 

är inom de två ovan behandlade faserna som datorbaserad direktmarknadsföring har sin 

huvudsakliga aktivitet. Vi tror liksom Coviello et al. att resultatet ofta blir en indirekt 

kommunikation mellan företag och kund när databasen är utgångspunkt för interaktionen. 

Följaktligen tror vi det är svårt att gå vidare till tredje fasen av engagemang.   

 

Är det då problematiskt att skapa en mer förtroendefull och engagerad kundrelation med 

datorbaserad direktmarknadsföring? För att en elektronisk kundrelation ska kunna utvecklas 

till en långsiktig och lojal relation är tillit avgörande. Det krävs hårt arbete av 

marknadsföraren för att vinna kundens tillit.410 Vi har inte funnit någon diskussion om analys 

av variabler i kundrelationen som är kopplade till tillit i vår litteratur om datorbaserad 

direktmarknadsföring. Enligt Davis et al. finns det inget intresse för frågor om vilka faktorer 

som påverkar kundlojalitet och kundvärde i direktmarknadsföring. Andra saker som enligt 
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författaren inte beaktas inom direktmarknadsföringen är hur relationen upplevs ur företagets 

respektive kundens perspektiv. För att verkligen förstå kundrelationer inom 

direktmarknadsföringen föreslår Davis et al. att det måste integreras fler dimensioner av data i 

databaserna. Information om variabler som tillit, lojalitet och engagemang behöver samlas in 

genom t.ex. enkätundersökningar. För en bättre förståelse av kundrelationer inom 

direktmarknadsföring skulle då dessa resultat integreras med övrig information i databaser.411  

 

En källa till ny information för databaserna är onekligen Internet. Bland annat Lau et al. 

beskriver Internet som en helt ny möjlighet för informationsinsamling. Internet innebär en 

möjlighet att samla in data av en mer ”mjuk” karaktär. Som ovan diskuterat saknas ofta data 

om variabler som tillit, lojalitet och engagemang i databaserna. Privat information om kunder 

ligger ofta helt öppet på deras hemsidor, communities osv., varför det finns enkla möjligheter 

till att hämta sådan information.412 Sådan textinformation kan enkelt konverteras till 

användbara data med hjälp av datorer och speciell programvara. Processen kallas web mining. 

Målet är att utnyttja konsumenters personliga information för att förstå dem bättre.413 

Huruvida det har utförts med framgång för att samla in och analysera mjukare data framgår 

inte av vår litteratur. Förhoppningsvis kan Internet vara till hjälp för en djupare kundförståelse 

inom datorbaserad direktmarknadsföring. Traditionellt har det varit ett problem inom 

direktmarknadsföring att företag i brist på data i databasen måste gissa sig fram.414  

 

Även om Internet kan förse marknadsförare med ett ständigt flöde av kundinformation 

kvarstår en begränsning. Haynes et al. påpekar att en relation inte kan bygga på att möta ett 

antagande av den andra partens behov. Tvåvägskommunikation, som är nödvändig för alla 

relationer, innebär att informationen går från kunden likväl som till kunden. För att vinna eller 

behålla lojalitet måste företag lyssna på sina kunder.415 När en kund svarar på 

direktmarknadsföring kan det därför inte ses som kundens del i en tvåvägskommunikation. 

Det som förekommer när kunden svarar an på direktmarknadsförarens erbjudanden handlar 

vanligtvis mer om en reaktion än en genuin relation. 

 

                                                 
411 Davis et al., 1998, s. 33ff 
412 Lau et al., 2004, s. 33 
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414 Tapp, 2002, s. 244ff 
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Hur skildras då den elektroniska kundrelationen i litteraturen inom datorbaserad 

direktmarknadsföring? Trots att det definitivt finns ett kundfokus blir kundrelationen lätt till 

elektronisk data i form av siffror och statistik. Utgångspunkt är vanligen databaserna och 

kundrelationen lever huvudsakligen i de analysprogram marknadsförarna använder.  

Elektroniska kundrelationer skildras därmed inom datorbaserad direktmarknadsföring som en 

mätbar tillgång i likhet med fastigheter eller värdepapper. Den omfattande handel som 

förekommer med färdiga konsumentlistor inom direktmarknadsföring stödjer vår 

uppfattning.416 När kundrelationen ses som en mätbar tillgång fungerar 

marknadsföringskampanjer och dylikt som investeringar för framtida avkastning. 

Lönsamheten utvärderas sedan och beslut tas om relationen ska avvecklas eller inte. Det är 

framförallt synen på kundrelationen som ett objekt i sammanhanget som lyfter fram 

skildringen av en mätbar tillgång.   

7.3 eCRM 

Customer Relationship Management, CRM kan beskrivas som en marknadsföringsstrategi för 

att skapa värde genom utveckling av utvalda kundrelationer.417 CRM har sitt ursprung i 

relationsmarknadsföring. Den huvudsakliga skillnaden är att enbart kunden är i fokus i CRM 

medan relationsmarknadsföring har en vidare syn på företagets relationer.418 Inom 

relationsmarknadsföring ser man till hela företagets nätverk av relationer och möjligheterna 

till att skapa värde i dessa.419 eCRM ser vi som det snävare begreppet av CRM som enbart 

koncentrerar sig på elektroniska kanaler för att utveckla kundrelationer.420 eCRM är ett 

resultat av den tekniska utvecklingen som går allt snabbare. Den nya tekniken skapar nya 

möjligheter inom marknadsföring och dessa försöker eCRM fånga. eCRM har utvecklat sig 

naturligt ur CRM i och med att informationstekniken fått allt större utrymme i samhället.421 Vi 

börjar med att titta på den bakomliggande synen på informationsteknik inom eCRM, detta för 

att skapa förståelse för hur synsättet skildrar elektroniska kundrelationer.  

7.3.1 Bakomliggande syn på informationsteknik 

När det kommer till informationsteknik diskuterar litteraturen i kapitel 6.3 eCRM främst 

eCRM-system och det allt snabbare växande mobila CRM (mCRM). eCRM-systemen består 
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av avancerad mjukvara för att samla in och analysera enorma mängder kundinformation. 

Trots att eCRM-system har visat sig vara lönsamma för många företag har det även visat sig 

vara förknippat med stora risker för misslyckande.422 eCRM utvecklas i takt med tekniken och 

använder sig nu allt mer av mobila lösningar. Mobiltelefoner och små bärbara datorer med 

mobilt Internet skapar nya möjligheter för mCRM att utveckla och stärka kundrelationer. 423 

Vi startar med att titta närmare på betydelsen av e-CRM-system och det framväxande mobila 

mCRM. Sedan går vi vidare till den resulterande synen på informationsteknik.   

      

Statistik visar på att 70 procent av alla eCRM-projekt slutar i antingen förlust eller ingen som 

helst förbättring för företaget.424 Armstrong & Kotler förklarar att företag som tror det räcker 

att installera programvaran för att uppnå fördelar med eCRM misstar sig grovt. Det handlar 

lika mycket om att det måste finnas en kundfokuserad kultur i företaget.425 Kimiloglu & Zarah 

påpekar även att företag kontinuerligt bör utvärdera sitt eCRM-system och förbättra de delar 

som ligger i vägen för goda resultat. Ett sätt att göra detta är att utgå ifrån fyra olika 

perspektiv: kundperspektivet, interna affärsperspektivet, innovations- och 

utbildningsperspektivet, finansiella perspektivet. Inom dessa perspektiv finns en rad olika 

punkter företaget kan använda sig av för att utvärdera hur eCRM-systemet fungerar och 

vilken effekt det har för företaget. Punkter som kundfokus, utvecklandet av en lojal kundbas, 

effektivisering av affärsprocesser samt innovationsgrad utgör användbara mätinstrument.426 

 

När det gäller eCRM-system handlar mycket i grund och botten om information: information 

om kunderna, deras beteenden, preferenser och dylikt. Denna information i sig är inte värd 

någonting om den inte kan användas på ett konstruktivt sätt. Det är i hantering och analys av 

stora mängder information som eCRM-system kan vara till hjälp. Ett eCRM-system förlorar 

sin ”intelligens” om det inte finns tillräckligt med kundinformation av hög kvalitet eller om 

den används felaktigt. Bra information är nödvändigt för en korrekt analys, kundsegmentering 

och kundanpassning. Oavsett hur mycket information företaget har om en specifik kund så 

utvecklas kundrelationen aldrig om företaget inte kan hantera informationen på rätt sätt. 
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Författarna beskriver eCRM-systemet och dess mjukvara som den centrala hjärnan som 

hanterar all information och lägger pusselbitarna på plats.427   

 

För att ta emot och förmedla information till kunderna krävs effektiva 

kommunikationskanaler. Mobila och trådlösa kommunikationskanaler har blivit allt vanligare 

inom eCRM. Så kallat Mobilt CRM, mCRM kan handla om så enkla saker som att köpa eller 

godkänna någonting via SMS men utvecklingen går snabbt framåt. Hittills har de främsta 

begränsningarna varit den tekniska användbarheten hos mobiltelefoner. Författare beskriver 

att allt mer kommunikation mellan företag och kund förväntas gå genom mobila och trådlösa 

kanaler. Utvecklingen av mCRM visar tydligt att eCRM utnyttjar den framväxande 

informationsteknikens möjligheter.428 Begränsningarna för hur snabbt mCRM utvecklas 

handlar inte enbart om tekniken, utan även om konsumenternas mognadsgrad. Människors 

mobiltelefon upplevs av många som väldigt privat och därför är företag fortfarande försiktiga 

av rädsla att irritera kunderna.429 

  

Hur ser författarna då på informationsteknik inom eCRM? I eCRM är databasen liksom i 

datorbaserad direktmarknadsföring en mycket viktig del. Det är i databasen eller databaserna 

som det ständiga informationsflödet lagras. Den stora skillnaden är att det inom eCRM finns 

ett mycket större fokus på mjukvaran som sorterar och analyserar all denna data. Den stora 

möjligheten med eCRM beskrivs av författarna som förmågan att verkligen utnyttja all 

kundinformation som samlas in effektivt. Resultatet av eCRM-systemens arbete är ett 

användbart faktaunderlag för företagets erbjudande och kommunikation till kunder. Modern 

informationsteknik är en helt central och integrerad del av synsättet. eCRM som 

marknadsföringsstrategi bygger till stor del på att använda avancerade datorprogram. Men det 

är inte ovanligt med kritik i litteraturen mot att den tekniska delen tar överhanden. Vid ett 

alltför stor fokus på mjukvara och rent tekniska lösningar glöms lätt de mellanmänskliga 

delarna av synsättet bort.430 Vi går vidare med att se vad detta fokus på informationsteknik har 

för konsekvenser i eCRM-litteraturens skildring av kundrelationer.  
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7.3.2 Skildring av kundrelationer 

Inom eCRM är utgångspunkten för all interaktion med kunden e-CRM-systemet med 

tillhörande databaser och mjukvara. Avancerade tekniska lösningar har växt fram ur CRM 

som i sin tur växt fram ur relationsmarknadsföringen.431 Syftet med denna utveckling är att 

underlätta för företag att förvärva, behålla och vinstmaximera varje enskild kund. I eCRM-

system samlas all tillgänglig kundinformation in, sorteras och analyseras. Resultatet är att 

företag kan skapa kundprofiler om varje individuell kund. På så vis kan varje enskild kunds 

behov tillgodoses bättre.432 Alla dessa tekniska lösningar för relationsbyggandet mellan 

företag och kund inom eCRM har lett till en diskussion kring huruvida den mänskliga 

kontakten har ersatts eller inte. Dock finns det författare som menar att den tekniska 

utvecklingen inte ersatt den mänskliga kontakten utan snarare har skapat lösningar för att 

stimulera till mer mänsklig kontakt. Detta eftersom det sociala livet och sätten att umgås 

ständigt omprövas och inte längre behöver innebära fysiskt närvaro.433  

 

Det går inte att förneka hur tekniken hjälper företag att serva kunder på ett sätt som aldrig 

vore möjligt annars. Det har visat sig att en anledning till att kunder tvekar till köp är 

mängden tillgänglig information. Schullin et al. förklarar att företagen måste erbjuda 

information om produkter innan kunden ens övervägt köp. Detta på grund av att en kund som 

är nöjd med mängden tillgänglig information i större utsträckning etablerar en relation med 

företaget. eCRM-system som förser kunder med anpassad information hjälper helt enkelt 

kunden att ingå i ett köp och etablera en relation med företaget.434 Mohammed et al. beskriver 

hur kundens engagemang i relationen med företaget förändras beroende på köpsituation.435 

Med eCRM försöker företag ”delta” i köpsituationen genom att anpassa informationen till 

varje individuell kund. Det kan ske genom en hemsida som anpassar sig till besökarens 

preferenser436, ett anpassat pris eller extra erbjudanden som anses passa den specifika 

kunden.437    
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433 Gummesson, 2002 s.130ff 
434 Scullin et al., 2004, s. 410 
435 Mohammed et al., 2002, s. 246 
436 Jackson, 2007, s. 24 
437 Turban en al., 2007, 332 
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Som vi beskrivit i tidigare kapitel går en kundrelations utveckling att dela in i fyra steg.438 

Liksom inom datorbaserad direktmarknadsföring lokaliserar vi främst nyttan som eCRM gör 

enligt vår litteratur till de första två faserna, alltså medvetande samt utforskande- och 

bearbetningfaserna. I den första fasen hjälper eCRM-system företaget att lokalisera rätt sorts 

kunder utifrån företagets aktuella önskemål. Sedan uppmärksammas dessa utvalda kunder på 

företaget som en möjlig partner för utbyte.439 I den andra fasen överväger kunden hur 

möjligheterna till ett utbyte med företaget ser ut. Här kan företaget med hjälp av eCRM 

erbjuda kunden information om produkter eller tjänster redan innan denne hunnit efterfråga 

det.440  

 

Coviello et al. har påpekat att det inom datorbaserad direktmarknadsföring handlar om 

indirekt kommunikation när företag använder databaser för att interagera med sina kunder.441 

Vi tror på samma sätt att indirekt kommunikation lätt blir resultatet när eCRM-systemet är 

utgångspunkt för interaktionen. Med all form av indirekt kundkommunikation tror vi det är 

svårt att gå vidare till tredje fasen av engagemang. I denna tredje fas känner kunden och 

företaget enligt Dwyer et al. en plikt gentemot varandra och har ett aktivt utbyte med 

varandra. Speciellt tror vi denna tredje fas är svår att uppnå om tekniken prioriteras på 

bekostnad av den mänskliga delen.442 Som Gummeson påpekar är balansen mellan teknik och 

människa viktig för framgång.443     

 

Balansen mellan teknik och mänskliga faktorer är ett återkommande tema i litteraturen när det 

handlar om risker vid implementering av eCRM-system. Enligt Foss et al. är vanliga 

fallgropar bland annat att se eCRM-systemet ur ett för tekniskt perspektiv och därmed brista i 

kundcentreringen.444 Leidner et al. påtalar att det först och främst måste finnas en 

kundfokuserad kultur i företaget för att eCRM-system ska vara till nytta. Annars tar det 

tekniska perspektivet lätt överhanden.445 Eftersom datorer och eCRM-mjukvara inte kan 

bygga lönsamma kundrelationer på egen hand är tekniken av underordnad betydelse. 

Viktigast är arvet från relationsmarknadsföringen där långsiktiga relationer till lojala kunder 

                                                 
438 medvetande, utforskande- och bearbetning, engagemang och upplösning 
439 Evans, 1998, s. 60ff 
440 Scullin et al., 2004, s. 411ff 
441 Coviello et al., 2001, s. 18ff 
442 Dwyer et al., 1987, s. 20 
443 Gummeson, 2004, s. 136 
444 Foss et al., 2007, s. 334f  
445 Leidner et al., 2007, s. 334f 
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är prioriterat.446 Glöms det bort förlorar eCRM sin potential. eCRM utvecklades från början 

som ett datoriserat stöd för att hantera företagets kundrelationer. Bilden vi fått av vår litteratur 

är att detta stöd i form av eCRM lätt ges större uppmärksamhet än själva kundrelationen. Som 

Armstrong & Kotler påpekar är det kundrelationen som ska vara själva kärnan i all CRM.447          

 

Vid en närmare undersökning av vår eCRM-litteratur står det klart att kundrelationen vanligen 

inte skildras utifrån kundens perspektiv. Perspektivet utgår istället ofta från de möjligheter 

och funktioner eCRM applicerar på relationen mellan företag och kund. Inom eCRM-litteratur 

fokuseras det med andra ord främst på konsekvenserna (individualisering, lönsamhet, lojalitet 

etc.) som resulterar av att nya tekniska lösningar tillämpas på kundrelationen. Vidare drivs 

idén väldigt tydligt inom litteraturen att informationsteknik möjliggör för företag att ha en 

individuell kundrelation med alla företagets tusentals kunder.448 En ny slags 

massindividualisering har skett, där företaget med hjälp av information om enskilda kunder 

och kundprofiler individualiserar varje kunderbjudande. Vi frågar oss om denna 

massindividualisering kan bidra till lojalare kundrelationer i den utsträckning litteraturen gör 

gällande. Anledningen är att det i mångt och mycket handlar om en konstgjord 

individualisering. Ett nytt begrepp som skulle kunna rymma denna konsekvens är 

massindividen.  

 

Arbetssättet inom eCRM har vid en jämförelse stora likheter med datorbaserad 

direktmarknadsföring. Med hjälp av kraftfulla databaser samlar direktmarknadsförare in 

kundinformation och använder den för att kommunicera rätt erbjudande till rätt kund.449 Om 

kunderna väljer att svara på dessa erbjudanden så anser sig företaget ha etablerat en relation. 

Kundrelationen baseras därigenom på att företaget kommunicerar erbjudanden och kunden 

replikerar genom att ingå alternativt avstå köp.450 En skillnad inom eCRM är att det används 

mer avancerad teknik och därmed finns större analysmöjligheter. eCRM med sin grund i 

CRM har även ett tydligare fokus på relationsbyggande med kunder.451 

Massindividualiseringen som eCRM skapar skulle kunna ses som en hybrid mellan 

direktmarknadsföringens klassiska massutskick och en individuell fysisk kundrelation. Men 

                                                 
446 Gummesson, 2002, s. 14 
447 Armstrong & Kotler, 2005, s. 129 
448 Chen & Chen, 2004, s. 334 
449 Jacobs & Stone, 2001, s. 49f 
450 Coviello et al., 2001, s. 18ff 
451 Payne & Frow, 2005, s. 168 
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det är tydligt att den rent elektroniska kundrelationen inom eCRM har begränsningar. Den kan 

aldrig helt likställas med den relationen man som stamkund har med t.ex. sin restaurant.  

 

Hur skildras då den elektroniska kundrelationen i litteraturen inom eCRM? Utgångspunkten 

är eCRM-systemet vars datorprogram kan sortera och analysera stora mängder information. 

Styrkan i eCRM är just de avancerade möjligheterna till att hantera all den information om 

kundrelationen som idag kan samlas in av företag.452 I vår litteratur skildras möjligheterna 

eCRM innebär primärt och själva kundrelationen sekundärt. Därför finns det liksom inom 

direktmarknadsföringen en objektiviserad syn på kundrelationen. Den elektroniska 

kundrelationen skildras därmed inom eCRM som ett analyserbart och hanterbart objekt. Med 

hjälp av verktygen i eCRM-systemet bryts kundrelationen ner i sina minsta beståndsdelar för 

analys. Armstrong & Kotler berättar hur smarta företag samlar in information om sina kunder 

i alla tänkbara touchpoints (alla interaktionspunkter mellan företag och kund som köp, service 

och support). Det ger företaget en känsla av hanterbarhet att kunna bryta ner kundrelationen i 

smådelar som analyseras grundligt. Möjligheterna med eCRM skildras lätt inom litteraturen 

som varje marknadsförares dröm, att fullständigt förstå och ta kontroll över kundrelationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
452 Armstrong & Kotler, 2005, s. 128 
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8. Slutsatser 
 

 

Syftet med denna uppsats var att kartlägga hur marknadsföringslitteraturen inom klassisk-, 

direkt- och relationsmarknadsföring skildrar den elektroniska kundrelationen. Detta för att 

undersöka om det finns eventuella mönster i litteraturens skildring. Efter att ha samlat in och 

kartlagt relevant litteratur inom respektive synsätt kan vi se flera mönster i författarnas 

skildringar av den elektroniska kundrelationen. Därmed kan vi besvara vår frågeställning: Hur 

skildras den elektroniska kundrelationen i marknadsföringslitteraturen med utgångspunkt i de 

tre synsätten: klassisk-, direkt- och relationsmarknadsföring? Finns det några eventuella 

mönster i litteraturens skildring? Vi startar med en kort redogörelse över hur respektive 

synsätts bakomliggande syn på informationsteknik ser ut. Anledningen är att synsättets 

perspektiv på informationsteknik skapar följder för hur författarna ser på och skildrar 

elektroniska kundrelationer.  Vi redogör sedan för vilka mönster vi kan se i skildringen av den 

elektroniska kundrelationen med utgångspunkt i respektive marknadsföringssynsätt.  Slutligen 

sammanfattar vi våra slutsatser överskådligt i tabellform.  

8.1 E-marknadsföring 

För att skildra den elektroniska kundrelationen inom klassisk marknadsföring har vi använt 

oss av underkategorin e-marknadsföring. Inom e-marknadsföring behandlas kombinationen av 

informationsteknik och klassisk marknadsföring. Vi ser e-marknadsföringen som resultatet av 

en strävan inom klassisk marknadsföring att införliva informationsteknik i dess klassiska 

marknadsföringskoncept. Marknadsföringslitteraturen inom e-marknadsföring är bred och det 

finns till att börja med tre dominerande beskrivningar av hur informationstekniken bäst 

utnyttjas för marknadsföring. Vi ska se närmare på dessa innan vi går vidare till hur 

elektroniska kundrelationer skildras inom e-marknadsföring   

 

Tekniken författarna fokuserar på är Internet och möjligheterna beskrivs som (1) ett verktyg 

att integrera i marknadsföringsmixen (tillföra en ny dimension av individualisering och 

interaktivitet), (2) som en kompletterande marknadsföringskanal (etablera en elektronisk 

direktkanal till kunden) och (3) en plattform för marknadsföring i form av en hemsida (portal 

för interaktion). Dessa tre beskrivningar ser vi som olika nivåer av marknadsföringsmixen 

författarna valt att fokusera på. Hur ser då den sammantagna synen på informationsteknik ut 

inom e-marknadsföring? Vi menar att författarna utgår från marknadsföringsmixen och 
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därefter försöker integrera informationsteknikens möjligheter på bästa sätt. 

Informationstekniken blir därmed ett externt verktyg som kompletterar den existerande 

marknadsföringsmixen. Vi ska nu se vad ovanstående syn på informationsteknik har för 

konsekvenser för hur elektroniska kundrelationer skildras.   

 

Författarnas syn på möjligheten med informationsteknik inom e-marknadsföring präglar hur 

elektroniska kundrelationer skildras i litteraturen. När författarna beskriver Internet som (1) 

ett verktyg att integrera i marknadsföringsmixen skildras den elektroniska kundrelationen som 

en möjlighet till individualiserade erbjudanden och en mer levande interaktion mellan företag 

och kund. När författare beskriver Internet som (2) en kompletterande marknadskanal skildras 

den elektroniska kundrelationen som ett komplement till övriga former av interaktion 

(marknadskanaler) mellan företag och kund. När författare beskriver Internet som (3) en 

plattform för marknadsföring i form av en hemsida skildras den elektroniska kundrelationen 

som mer sårbar (förtroende och tillit viktigt) än dess fysiska motsvarighet. Hur ser då den 

sammantagna skildringen ut av elektroniska kundrelationer i litteraturen inom e-

marknadsföring? 

  

• Den elektroniska kundrelationen skildras inom e-marknadsföring som ett komplement 

till fysiska kundrelationer. Detta komplement möjliggör individualiserade erbjudanden 

och en mer levande interaktion mellan företag och kund. Den avgörande faktorn för 

framgång i relationen är att förtroende och tillit skapas i det elektroniska mötet. 

8.2 Datorbaserad direktmarknadsföring  

För att skildra den elektroniska kundrelationen inom direktmarknadsföring har vi använt 

underkategorin datorbaserad direktmarknadsföring. Datorbaserad direktmarknadsföring ser vi 

som den utveckling traditionell direktmarknadsföring tagit med hjälp av 

informationstekniken. Marknadsföringslitteraturen inom datorbaserad direktmarknadsföring 

är mer likartad än inom det bredare området e-marknadsföring.  Anledningen är att författarna 

inom datorbaserad direktmarknadsföring har en snävare referensram att utgå från. Följaktligen 

existerar i princip en enhetlig syn på informationsteknik bland författarna inom synsättet. Vi 

ska se närmare på denna innan vi går vidare till hur elektroniska kundrelationer skildras inom 

datorbaserad direktmarknadsföring. 
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När det handlar om informationsteknik beskriver författarna främst databaser och Internet 

som viktiga marknadsföringsverktyg. Sedan datorer började användas kommersiellt har de 

varit huvudverktyg inom datorbaserad direktmarknadsföring. Datorer erbjöd helt nya 

möjligheter till att samla in och lagra information samt kommunicera anpassade erbjudanden 

till rätt kund. Databaser kan sägas utgöra grunden för all marknadsföringsaktivitet inom 

synsättet. Traditionellt användes kommunikationskanaler som telefon, post och TV. Sedan 

Internets tillkomst har det blivit en allt viktigare kommunikationskanal. Hela synsättet bygger 

på att använda modern informationstekniken för att skapa och utveckla kundrelationer. I 

jämförelse med e-marknadsföring där informationsteknik skildras som ett externt verktyg är 

det här en integrerad del av synsättet. Vi ska nu fortsätta med att se vad denna syn på 

informationsteknik har för konsekvenser för hur elektroniska kundrelationer skildras inom 

synsättet.       

 

När författarna i vår litteratur beskriver databasen som utgångspunkt för all 

marknadsföringsaktivitet blir resultatet ett tydligt fokus på individualiserade 

kunderbjudanden. Trots att ambitionen inom synsättet är att skapa lojala kundrelationer finns 

det kritik mot en allt för enkel syn. Det har både av akademiker och praktiker påtalats ett 

behov av en ökad förståelse av kundrelationer och ett mindre fokus på själva tekniken. Det 

verkar finnas en djupare förståelse för arbetet med databasen än kundrelationen. 

Kundrelationen behandlas lätt som elektronisk data i form av siffror och statistik i 

direktmarknadsförarens databaser. En omfattande handel med konsumentlistor visar också på 

att kunderna i stor utsträckning ses mer som objekt än individer. Hur skildras då den 

elektroniska kundrelationen i litteraturen inom datorbaserad direktmarknadsföring?  

 

• Den elektroniska kundrelationen skildras inom datorbaserad direktmarknadsföring 

som en mätbar tillgång i likhet med fastigheter eller värdepapper. Företaget investerar 

genom marknadskampanjer och anpassade erbjudanden i denna tillgång för framtida 

avkastning. Utvärderingar om lönsamhet avgör om relationen (tillgången) ska 

avvecklas (avyttras) eller inte. 

8.3 eCRM 

För att skildra den elektroniska kundrelationen inom relationsmarknadsföring har vi använt 

den elektroniska grenen av underkategorin CRM. eCRM är ett snävare begrepp än CRM och 

koncentrerar sig enbart på elektronisk kommunikation. eCRM syftar liksom datorbaserad 
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direktmarknadsföring till att utveckla och stärka individuella kundrelationer med hjälp av 

informationsteknik. Inom eCRM är dock systemen för detta mer integrerade med företagets 

övriga verksamhet och därtill mer avancerade. Marknadsföringslitteraturen inom eCRM är 

precis som inom datorbaserad direktmarknadsföring mer likartad än inom den bredare e-

marknadsföringen. eCRM handlar om ett begränsat litteraturområde och därför existerar det 

även här en mer enhetlig syn på informationsteknik bland författarna inom synsättet. Vi börjar 

med dessa författares syn på informationsteknik innan vi tittar på hur elektroniska 

kundrelationer skildras inom eCRM. 

 

När det gäller informationsteknik står eCRM-systemet och dess möjligheter i centrum i 

litteraturen. eCRM-system består av avancerade datorprogram för att samla in, sortera och 

analysera enorma mängder kundinformation. För att ta emot och förmedla all information till 

kunderna har trådlösa kommunikationskanaler blivit allt vanligare. Så kallat mobilt CRM, 

mCRM är en utveckling av eCRM som växer allt snabbare i takt. Både tekniken och 

konsumenternas mognadsgrad för nya funktioner hos t.ex. mobiltelefonen påverkar 

utvecklingen.  I eCRM är databasen viktig, precis som i datorbaserad direktmarknadsföring. 

Men här är den riktiga kärnan i synsättet eCRM-systemet. Användandet av modern 

informationsteknik är en central och integrerad del av synsättet. Kritik som är vanlig i 

litteraturen handlar om hur tekniken lätt tar överhanden. Ett problem inom eCRM är 

följaktligen att det kan finnas ett för stort fokus på rent tekniska lösningar, och de 

mellanmänskliga delarna av synsättet då glöms bort. Slutligen ska vi nu se hur elektroniska 

kundrelationer skildras inom eCRM. 

 

Utgångspunkten för all interaktion med kunder är eCRM-systemet. Litteraturen berättar att 

eCRM inte kan bygga kundrelationer på egen hand och det därför måste finnas en 

kundfokuserad kultur som utgångspunkt. Samtidigt skildras ofta möjligheterna med eCRM 

primärt och kundrelationen sekundärt. Kundrelationen ses då utifrån konsekvenserna 

(individualisering, lönsamhet, lojalitet etc.) av att tekniska lösningar tillämpas på den. Vidare 

drivs i litteraturen en stark idé att företaget genom eCRM kan ha en individuell relation med 

tusentals kunder. Vi ställer oss frågande till om en sådan massindividualisering kan skapa 

lojala kundrelationer i den utsträckning litteraturen menar. Det skulle kunna ses som en 

hybrid mellan direktmarknadsföringens massutskick och en individuell fysisk relation. eCRM 

har med sina avancerade datorprogram större möjligheter att återskapa en fysisk relation än 

direktmarknadsföringen. Men samtidigt finns begränsningar. Resultatet av eCRM anser vi 
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inte kan likställas med lojala fysiska kundrelationer, som t.ex. relationen mellan en stamkund 

och dennes restaurant. Hur skildras då den elektroniska kundrelationen i litteraturen inom 

eCRM?      

 

• Den elektroniska kundrelationen skildras inom eCRM som ett analyserbart och 

hanterbart objekt. Med hjälp av eCRM-systemets datorprogram kan kundrelationen 

brytas ner i sina minsta beståndsdelar och analyseras. Litteraturen speglar en känsla av 

att företaget med hjälp av eCRM kan ta en helt ny kontroll över kundrelationen. 

 

 

 

 

Tabell 1. Sammanfattande tabell över marknadsföringssynsättens syn på IT och skildring av den 

elektroniska kundrelationen 

 

 E-marknadsföring 
Datorbaserad 

direktmarknadsföring  
eCRM 

Bakomliggande syn 
på IT 

 
Externt 
kompletterande 
verktyg. Speciellt 
fokus på Internet. 
 

Grundläggande del av 
synsättet. Speciellt fokus 
på databaser.  

Grundläggande del av 
synsättet. Speciellt 
fokus på eCRM-
systemet.  

Skildring av 
elektroniska 
kundrelationer 

 
Komplement till 
fysiska 
kundrelationer, 
möjliggör 
individualiserade 
erbjudanden och en 
mer levande 
interaktion mellan 
företag och kund. 
Förtroende och tillit 
viktigt i relationen. 
 

Mätbar tillgång företaget 
investerar i genom 
marknadskampanjer och 
anpassade erbjudanden 
för framtida avkastning. 
Utvärderingar om 
lönsamhet avgör om 
relationen (tillgången) ska 
avvecklas (avyttras) eller 
inte. 

Analyserbart och 
hanterbart objekt 
som med eCRM-
systemets 
datorprogram kan 
brytas ner i 
beståndsdelar och 
analyseras. 
Därigenom också 
kontrolleras på ett 
nytt sätt.  
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9. Diskussion/reflektion 
 

 

Hur framtidens elektroniska kundrelationer kommer att se ut är något som endast går att gissa 

sig till. Att försöka tyda framtiden har i de flesta fall oftast visats sig vara ett hopplöst projekt.  

Framtidsvisioner om 2000-talet från år 1950 ter sig idag mer skrattretande än korrekta. Dock 

anser vi det finnas utrymme för spekulation kring framtidens användning av 

informationsteknik inom marknadsföring. Teknikens utveckling sker så pass fort och en 

diskussion kring detta kan inspirera läsare att upptäcka nya användningsområden för befintlig 

teknik.  

 

Tillgången till Internet är något som är direkt avgörande för hur och vilken utveckling 

framtidens marknadsföring kommer att ta. I dagsläget har de flesta människor runt om i 

världen access till Internet utan några som helst begränsningar; med undantag för länder så 

som Kina, Nordkorea, Kuba och 42 andra länder till runt om i världen.453 Nyligen 

presenterade industriutskottet i EU ett ”Telekompaket” som var uppe för omröstning. Detta 

paket innehöll en rad direktiv samt förslag till lagändringar gällande bland annat tillgången till 

Internet inom EU.454 Telekompaketet som sådant innebar en starkare reglering av Internet 

samt större ansvar för Internetleverantörerna. Det skulle tekniskt sett innebära att företag 

skulle kunna ”stänga av” enskilda kunder från Internet. Förutom den drastiska åtgärden skulle 

det även kunna innebära att Internetanvändare får vissa hemsidor blockerade.455 Dock 

röstades endast delar av telekompaketet igenom och någon gemensam lagstiftning som ger 

rätten att stänga av enskilda användare i EU har inte trätt i kraft.456 

 

I Frankrike råder det dock andra åsikter och den 12 maj år 2009 röstade den franska 

nationalsamlingen ja till lagen om att stänga av misstänkta fildelare. Någon sådan lag finns 

inte i något annat EU-land och är högst kontroversiell. 457 Om detta lagförslag skulle vinna 

mark i de resterande EU-länderna som idag inte har någon sådan eller likvärdig lag, skulle 

spelplanen kunna ritas om rätt markant. Det skulle öppna för nya möjligheter att 

individualisera Internetanvändandet där kunder till exempel skulle kunna köpa abonnemang 
                                                 
453 Common Dreams, http://www.commondreams.org/headlines01/0209-02.htm 2009-4-24 
454 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_2775755.svd 2009-04-24 
455 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/internetanvandarens-guide-till-eus-telekompaket-
1.833955 2009-04-15 
456 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_2846173.svd 2009-04-24 
457 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2879897.svd 2009-04-24 
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där förvalda hemsidor är spärrade, allt anpassat efter kundens specifika referenser. Föräldrar 

skulle således kunna köpa Internetabonnemang till sina barn som endast gav åtkomst till 

hemsidor som är godkända i förväg. På så vis skulle barn kunna surfa självständigt på Internet 

utan risk för att hamna på ”fel” sorters hemsidor. Den tekniska utvecklingen är egentligen 

redan här så det enda hindret från en sådan utveckling är om inte lagförslag lagstadgas.  

 

Vad dessa ovanstående exempel visar är möjligheterna som egentligen redan existerar men 

som ännu inte exploaterats. Vi är fullt övertygade om att vi endast sett toppen av isberget när 

det gäller potentialen informationstekniken kan erbjuda i relationsskapandet mellan företag 

och kund. Vad framtiden får visa är om de tekniska lösningarna kommer att gagna kunden 

eller företaget mest. 
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Förslag på fortsatt forskning   
 

Efter att studerat en mängd litteratur med koppling till informationsteknik och marknadsföring 

upplever vi oss ha en någorlunda samlad bild av hur dessa författare ser på kundrelationer. 

Hur den elektroniska kundrelationen skildras skiljer sig åt beroende på författare och vilket 

marknadsföringssynsätt denne utgår från. Eftersom detta var en teoretisk studie skulle det vara 

intressant att ta steget in i verkligheten och studera den elektroniska kundrelationen i 

praktiken. Vi är nyfikna på hur mycket av våra mönster i skildringen av elektroniska 

kundrelationer som skulle gå att identifiera i verkligheten.  

 

Diskuteras den elektroniska kundrelationen som ett komplement med utgångspunkt i 

marknadskanaler, marknadsföringsmix eller hemsidan hos företag som ägnar sig åt klassisk 

marknadsföring? Är synen på kundrelationen i huvudsak som en tillgång bestående av 

statistik och siffror hos direktmarknadsförare? Är praktikerna som arbetar med eCRM väldigt 

upptagna med variabler för analys och den tekniska infrastrukturen runt kundrelationen och i 

sammanhanget åsidosätter kärnan i relationen? Det vore även intressant att studera hur företag 

och kunder själva upplever den elektroniska kundrelationen.     

 

Slutligen skulle vi tycka det vore intressant att fördjupa oss mer i hela fenomenet kring vad vi 

har kallat massindividen eller massindividualism. Företag kan kundanpassa och erbjuda 

produkter med oerhörd precision till den individuella kunden. Allt eftersom tekniken runt 

marknadsföring utvecklas kan företag efterlikna den fysiska one-to-one kundrelationen.  Trots 

all den förfining som kontinuerligt sker i tekniken för individualisering så kvarstår faktum: En 

elektronisk kundrelation där samma företag kommunicerar med tusentals kunder är ingen 

“äkta” kundrelation. Vi undrar vilka konsekvenser det egentligen får? 

 

Kanske utvecklas speciella egenskaper och särdrag i kundrelationen desto mer den efterliknar 

en fysisk kundrelation? Rent generellt kan man tänka sig att elektroniska relationer blir mer 

komplicerade i takt med att de blir mer avancerade. Det skulle vara intressant att studera vad 

den ökade massindividualismen egentligen innebär för både företag och kund.   
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