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Sammanfattning
Internet är en kanal för marknadsföring som under de senaste åren ökat kraftigt världen över. 

Internets framgång har medfört att företag och organisationer kan utnyttja webben för att 

utveckla sina affärer både taktiskt och strategiskt. Dessutom är Internet som försäljningskanal 

både ett billigt och effektivt sätt att nå ut till sina kunder. Denna ständiga utveckling av 

Internet medför också att företagens strategier för kommunikation ändras.

Vad gäller Internet och marknadsföring är ett av problemen dock att användaren endast 

kommer att titta på det som fångar dennes intresse, till skillnad vad gäller de traditionella 

marknadsföringskanalerna. Detta har legat till grund för vår nyfikenhet att försöka ta reda på 

vilka olika marknadsföringskanaler som företagen använder sig av för att fånga kundens 

uppmärksamhet att gå till deras sida på nätet. För att göra detta har vi använt oss av intervjuer 

med fem e-handelsföretag som marknadsför sig genom internet. Dessa intervjuer analyseras 

av relevanta marknadsföringsteorier och modeller. 

Vi kan se en tydlig fördelning vad gäller de intervjuade företagens olika sätt att marknadsföra 

sig på. Till våran förvåning så använder sig inte heller alla de intervjuade företagen av de sex 

största kanalerna för marknadsföring genom Internet som vi tagit upp i uppsatsen. Dock så 

visar våran undersökning på att alla våra intervjuade företag använder sig av direkt 

marknadsföring på ett eller annat sätt för att skapa en långsiktig relation till sina kunder, 

genom att erbjuda sina kunder att handla över nätet och att ständigt uppdatera sina kunder om 

företagets produkter. 

Nyckelord: E-handel, Företag, Marknadsföring, Kanaler, Internet 
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Abstract
Internet is a channel for marketing which has substantially expanded over the world during 

the past few years. The success of the Internet has made it possible for companies and 

organizations to use the web to develop their business both tactically and strategically. 

Besides that, Internet as a channel for selling is both cheap and effective to reach their 

costumers. This constant development of the Internet has also brought a change in companies’ 

communication strategies. When it comes to Internet and marketing, one of the problem is  

that the user only will look at what catches his/her interests, which differs from traditional 

marketing channels. This was the underlie for our curiosity to find out which of the different 

marketing channels that companies use to catch their costumers attention to pay a visit on 

their homepage. In order to make this possible we have made interviews with five different 

companies that only sell on the Internet and use Internet for marketing. These interviews will 

be analyzed using relevant marketing theories and models. 

We can see a clear division when it comes to the interviewed companies different ways of 

marketing. To our surprise not all of the interviewed companies use the six biggest channels 

for marketing trough Internet, which we have brought up in our paper. However, our survey 

shows that all five companies use direct marketing in one way or another to create a long-term 

relationship to their costumers, offering them the possibility to shop on the web and 

constantly update them about the companies products. 

Keywords: E-business, Companies, Marketing, Channels, Internet
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1. Begrepp och definitioner
Nedan följer en lista med begrepp och definitioner som vi anser relevanta att förklara för att 

ge läsaren mer förståelse.  

Adwords

Kostnad per klick. Betalning sker endast när användaren klickar på din länk.1

Affiliate

Ett slags samarbetsprogram i vilka andra webbplatser länkar till din webbutik.2

Amazon.com

Hemsida för främst böcker och tidningar.

Användare

Person som utnyttjar ett datorsystem och dess resurser.3

Bannerannonsering

Annonser som visas på webbsidor, oftast vidarelänkad till annonsörens egen webbplats.4

Barter

Utbyte av produkter och tjänster utan inbladning av pengar.5

Blogg

En slags hemsida med fokus på kommentarer och artiklar.6

Discshop.se

E-handelsföretag för främst dvd och spel.7

Domännamn

En www-adress som ett webbföretag är kopplat till.8

Dustin Home  

Ett leverantörsoberoende företag som exklusivt inriktar sin verksamhet till privatpersoner.

E-handel

Användning av informationsteknik i en bytesprocess mellan säljare och köpare. 

1 http://www.strategicwebventures.com/definitions/Glossary/AdWords/ 
2 Pihlsgård Anders, Skandevall Bo (2000), s. 100 
3 Jakobsson Peter (1998), s. 109 
4 Pihlsgård Anders, Skandevall Bo (2000), s. 19 
5 http://www.answers.com/topic/barter?cat=biz-fin 
6 Frankel Anders (2005), s. 10 
7 http://www.discshop.se/shop/customer_help.php?lang=&cont=discshop&lang=se&subsite=start&&ref= 
8 Gustavsson Mariah (2007), s. 98 
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Fasadvepor

Målade annonser på fasader 

Ginza.se

E-handelsföretag som främst säljer musik och film.9

Hemsida

Den webbsida som utgör ingången till en webbplats.10

iTunes

Programvara för uppspelning av musik, ljud och video utvecklad av Apple.11

Kelkoo.se

En shoppingportal som hjälper konsumenter att hitta bra erbjudanden och produkter för köp 

online.12

Megastore.se 

E-handelsföretag för främst musik, spel, film och böcker.13

MSN

Microsoft Network, är företaget Microsofts webbportal med nyheter, reportage, väder och 

dylikt.

MTG

Modern Times Group, är ett internationellt medieföretag vars kärnverksamhet återfinns inom 

TV.14

Net magazine 

Storbritanniens ledande tidning för webbdesigners och webbutvecklare.15

Onlinemarknadsföring

Marknadsföring genom Internet. 

PC Gamer 

Sveriges största utgivare av konsumenttidningar och IT-relaterade nyhetsbrev.16

9 http://www.ginza.se/ 
10 Jakobsson Peter (1998), s. 119-122 
11 http://www.apple.com/se/itunes/ 
12 http://www.kelkoo.se/co_4309-information-om-kelkoo.html 
13 http://www.megastore.se/ 
14 http://se.mtg.se/ 
15 http://www.netmag.co.uk/ 
16 http://www.pcgamer.se/ 
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Rekommendationsmarknadsföring

Handlar om att marknadsföra företagets erbjudande genom ”mun till mun-metoden”.17

SF Anytime 

Ingår i SF Bio och är ett systerbolag till SF som jobbar med både hyr film (videouthyrning) 

och köp film på dvd.18

Spam

Massutskick på Internet och meddelanden som mottagaren vid fritt val skulle ha avstått från 

att ta emot, te x. reklam.19

Stripade bussar 

Målade annonser på bussar.

Sökmotor

Program för automatisk sökning i databaser. En slags tjänst som hjälper en att hitta 

information.20

Tradedoubler

Ett prestationsbaserat digitalt marknadsföringsföretag som erbjuder ett stort urval av 

produkter och tjänster för att optimera kapitalavkastning.21

Traditionell marknadsföringskanal 

Te x. tv, radio, kampanjer, tidningar etc.  

Webbutik

En webbutik är en elektronisk butik där man kan sälja produkter och där köparen kan beställa 

varor och tjänster.22

Webbföretag

Företag som är etablerade på nätet och som endast har försäljning via webben – och bara 

där.23

Webhallen.com

Är en av Sveriges ledande Internetbutiker för multimedia och hårdvara.24

17 Gustavsson Mariah (2007), s. 51 
18 http://www.sf-anytime.com/hyrfilm.html 
19 Frankel Anders (2007), s. 136 
20 Gustavsson Mariah (2007), s. 53 
21 http://www.tradedoubler.se/pan/cms/about_us 
22 Gustavsson Mariah (2007), s. 97 
23 Pihlsgård Anders, Skandevall Bo, Svensson Peter (2002), s. 23 
24 http://www.webhallen.com/mall.php?site=kopinfo 
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I detta kapitel presenterar vi först en bakgrund kring ämnet och ger läsaren en inblick i 

Internet och andra marknadsföringskanaler. Därefter kommer syftet med uppsatsen och 

avgränsningar att redovisas. 

2. Inledning 

2.1  Bakgrund  
2.1.1 Internets födelse och utveckling 

Ursprunget till Internet hette ARPANET (Advanced Research Project Agency NETwork) som 

utvecklades 1969. Syftet med nätet var att koppla samman datorer vid ett antal amerikanska 

universitet, några forskningsanstalter, armens enheter och olika superdatorcentraler, detta för 

att ge forskare möjlighet att dela på den mycket knappa resurs som datorkapacitet utgjorde på 

den tiden.25 Tidigt 1970-tal utvecklades de första lokala nätverken och användes av 

universiteten. Då dessa lokala nätverk kopplades samman föddes det som vi idag kallar 

Internet. Datorerna ökade snabbt i kapacitet, sjönk i pris och blev mer tillgängliga för 

allmänheten. År 1972 blev e-post mellan forskare allt vanligare och kom att bli den viktigaste 

drivkraften för utveckling och tillväxt av Internet. Då allt fler universitet och organisationer 

började ansluta sig ökade kraven på ett fritt nätverk, vilket resulterade i att den amerikanska 

försvarsmakten 1983 delade upp ARPANET i en militär del och en civil del. Den militära 

delen fick namnet MILNET och den civila behöll namnet APARNET som idag har 

benämningen Internet. Omkring 1985 hade benämningen Internet blivit allt mer etablerad hos 

allmänheten och 1990 var benämningen APARNET helt borta. Det var först i början av 90-

talet som Internet började bli allmänt känt och de senaste årens lysande tillväxt beror främst 

på tre omständigheter. För det första uppkomsten av World Wide Web år 1989 som är ett 

hjälpmedel för att finna information i Internet, för det andra upphävandet av restriktionerna 

mot kommersiell trafik år 1999, och det tredje skälet till den lysande tillväxten berodde på 

massmedians upptäckt av Internet år 1995.26

25 http://www.vasa.abo.fi/users/tstrandv/kapitel31.htm
26 Jakobsson Peter (1998), s. 15-17 
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2.1.2 Internet idag   

Med dagens Internet kan man inte bara jämföra priser, produkter och tjänster, utan man kan 

också handla direkt via Internet, så kallad e-handel. Denna möjlighet har funnits tidigare, men 

det är betydligt enklare att göra det på nätet än att ringa upp flera leverantörer själv. Många 

yngre personer väljer nätet framför traditionella kanaler och kanaler som tillåter människor att 

vara mer aktiva vinner. Den ökade konkurrensen om webbanvändarnas uppmärksamhet gör 

också att det krävs mer för att nå deras uppmärksamhet. Det krävs mer för att få en besökare 

till en webbplats, mer för att få dem att stanna kvar, mer för att få e-postanvändare att öppna 

och läsa mail, mer för att få en webbanvändare att klicka på ett företags annonser. En faktor 

som påverkar konkurrensen är den nya tekniken, som innebär både nya möjligheter och nya 

problem för både företagen som konsumenterna. Med dagens pressade marknadssituation där 

det råder en ständig kamp om konsumenter och marknadsandelar har utvecklingen av 

tekniken kommit att få stor betydelse för företagen. Trots den nya tekniken så väljer idag i 

många fall konsumenten själv om denne vill bli utsatt för reklam eller ej. I bästa fall väljer 

konsumenten att exponeras för budskapet. Till exempel, om ett företags webbsida tråkar ut en 

användare så klickar de bort fönstret, eller får användaren ett mail som inte omedelbart väcker 

intresse, finns risken att det inte blir läst.27  Något som däremot kommit att få mindre 

betydelse för företagen är geografin, som inte längre är en avgörande faktor för företagen att 

nå ut till sin målgrupp, detta tack vare utvecklingen av tekniken som gör det möjligt för 

många att handla över nätet. Globaliseringen har också lett till att landsgränserna suddas ut 

allt mer och att företag börjar agera globalt. Genom detta har den traditionella 

hemmamarknaden försvunnit och företagen har expanderat sig på allt större marknader.28

Genom Internet kan man använda sig av en mängd olika tjänster, allt från 

informationssökning, elektroniska tidningar och elektronisk post till diskussionsgrupper och 

beställning av varor och tjänster. Tack vare Internet så elimineras också konsumenters 

problem så som fulla parkeringsplatser, långa köer och transportsträckor.29 Det är bland annat 

detta som gör att många företag väljer att använda Internet som försäljningskanal, men även 

på grund av att det idag är betydligt billigare att använda just denna kanal.30 Med Internet som 

27 Frankel Anders (2007), s. 9-14 
28 Krain Matthew (2005), s. 5- 20 
29 Jakobsson Peter (1998), s. 15-17 
30 Fredholm Peter (2002), s. 94- 96 
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försäljningskanal kan företagen också effektivisera sina varutransporter genom att paket 

skickas direkt från tillverkaren till köparen. Detta leder i sin tur till att antalet mellanhänder  

minskar.31 Förutom detta kan man genom webben både som privatperson eller som företag 

hitta information om praktiskt taget allt och köpa det mesta. World Wide Web är den 

överlägset mest använda tjänsten för försäljning och informationssökning.32 Utöver webben, 

ger Internet också tillträde till många andra tjänster som bland annat kan användas i företags 

marknadsföring.33

2.1.3 Marknadsföring av webbplatser vs traditionell marknadsföring 

Anledningarna till att ett företag väljer att marknadsföra sig, sin hemsida samt sina produkter, 

är många, varav den viktigaste faktorn är för att påminna kunderna om att de samt deras 

produkter finns på marknaden, men också för att ta konkurrentandelar från konkurrerande 

bolag inom samma segment.34 De traditionella marknadsföringskanalerna har fått konkurrens 

från nya interaktiva kommunikationskanaler sedan det 1995 blev tillåtet med reklam på 

Internet. Det ökade utbudet och användandet av olika marknadsföringskanaler har gett 

konsumenterna en väsentlig ökad tillgång till information om företag, varor och tjänster som 

finns på marknaden.35 Ett syfte med att etablera sig på nätet kan vara att det öppnar en ny 

möjlighet till marknadsföring. Genom Internet har man möjlighet att visa upp företaget och 

dess produkter runt om i världen till en relativt låg kostnad. Genom endast några musklick 

kan man som användare lära sig mer om ett företags varor och tjänster. Ett annat syfte med att 

etablera sig på nätet kan vara att skapa försäljning via webben, dvs. webbföretag. På webben 

möter man sina kunder var de än vill handla från.36 I och med att Internet blev populärt 

började företag förstå att man kunde använda det nya mediet till att marknadsföra sig. Till en 

början handlade Internetmarknadsföring i mångt och mycket om utskick via e-mail och 

bannerannonser på populära webbsidor. Möjligheterna har dock växt och idag pratar man 

främst om Internetmarknadsföring via sökmotorer. En allt större del av företagens 

marknadsföringsbudget spenderas idag på Internet och utvecklingen av webben har gjort att 

möjligheterna till marknadsföring har växt och flera mer eller mindre fantasifulla 

marknadsföringskanaler poppar ständigt upp medan Internetmarknadsföring via e-mail 

31 Fredholm Peter (2002), s 189 
32 Jakobsson Peter (1998), s. 15-17 
33 Jakobsson Peter (1998), s. 20 
34 http://www.e-mind.se/marknadsfoering.php
35 Ehn Sofia, Nordenskjöld Hannah (2005), s. 5-6 
36 Pihlsgård Anders, Skandevall Bo, Svensson Peter (2002), s. 23 

10



minskar.37 I dag möts konsumenterna av tusentals reklambudskap dagligen. Många har blivit 

kritiskt inställda till reklam och mycket pekar på en stark vilja från konsumenterna att få en 

ökad kontroll på vilka media och marknadsföring som de utsätts för.38

Internet skiljer sig på flera sätt från traditionella marknadsföringskanaler när det gäller 

interaktionen mellan avsändare och mottagare. På Internet sker kommunikationen i högre 

grad på varje användares villkor. På så sätt skiljer sig alltså Internet från andra kanaler som tv, 

radio, direktreklam, tidningar och utomhusreklam. Internet är en aktiv kanal, vilket gör det 

möjligt för konsumenter att jämföra alternativ och välja att stänga av sådan information som 

inte känns relevant. Generellt kan man säga att mottagaren på Internet tolererar mindre än 

mottagaren för andra kanaler, eftersom det finns större möjligheter att ställa krav på 

avsändaren. Tv, som är en traditionell kanal, kan motsvaras vid Internet då tittarna både kan 

välja att stänga av teven när de inte gillar ett program eller att zappa mellan kanalerna. En 

avgörande skillnad mellan tv och Internet är dock att användarna inte är fast vid en kanal, utan 

kan göra mer detaljerade val. Företag på Internet konkurrerar om användarnas 

uppmärksamhet på nätet, vilket gör att företagen mer och mer måste börja använda sig av 

bättre teknik än konkurrenterna. Men det är inte bara på Internet där tekniken förändrar 

förutsättningarna. I och med digitaliseringen utnyttjar allt fler konsumenter möjligheten att 

titta på teve med en viss fördröjning, för att kunna spela förbi oönskade reklampauser.39

Ett webbföretag är i regel mer beroende av reklam än de företagen med fysiska butiker. En 

fysisk butik kan man gå förbi av en slump och få intresse för den, vilket gör att man kanske 

går in i butiken eller lägger butiken på minne för att senare besöka den. Ett webbföretags 

hemsida måste man däremot känna till för att besöka den. Detta gör att placeringen av te x. 

länkar och banners får stor betydelse för webbföretagen. Webbföretagen vill i så stor mån som 

möjligt placera ut sina länkar och banners på populära hemsidor för att väcka användarnas 

intresse att gå till just deras hemsida. Ju fler gånger användaren exponeras för te x. en länk så 

är möjligheten större att denne lägger länken på minnet och besöker hemsidan. Även om detta 

nödvändigtvis inte innebär framgång så har det fortfarande stor betydelse för webbföretaget 

att ge användaren en bra anledning att besöka just deras hemsida, likaså att intyga användaren 

vad länken innehåller, dvs. vad hemsida handlar om. När webbföretaget väl fått användaren 

37 http://www.e-mind.se/marknadsfoering.php
38 Ehn Sofia, Nordenskjöld Hannah (2005), s. 6 
39 Frankel Anders (2007), s. 9-14 
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till hemsidan så krävs det att sidan är uppbyggd så att användarens nyfikenhet blir kvar så att 

denne återkommer till sidan.40

Marknadskommunikation via Internet Traditionell marknadskommunikation

Tabell 1. Skillnader mellan marknadskommunikation via Internet och traditionell kommunikation.41

1. Dialog 

2. Aktiviteter möjliga på kundnivå 

3. Aktiviteter kan skapa ett 

omedelbart beteende 

4. Ger utökad kund- och 

marknadskommunikation 

5. Aktiviteter är direkt mätbara 

6. Testmöjligheter i realtid 

7. Nya försäljnings- & 

distributionsformer 

8. Kundorienterat – anpassar sig till 

kundernas beteende 

9. Snabbt 

1. Monolog 

2. Aktiviteter på företags- & 

produktnivå

3. Aktiviteter är förberedande och 

skilda i tiden från beteendet 

4. Medger inte information på 

kundnivå

5. Aktiviteter ofta svåra att mäta 

6. Eventuella mätningar långt senare

7. Klassiska distributionsformer 

8. Produktorienterat – styrs av 

produktionen

9. Tidskrävande

2.1.4 Internet i siffror 

Internet används idag dagligen av hundratals miljoner människor världen över, vilket har gjort  

Internetmarknadsföring till att vara en av de viktigaste marknadsföringsåtgärderna för företag 

när det handlar om att skapa nya affärer!42 Användningen av Internet har ökat kraftigt världen 

över, mellan 2000-2007 har det skett en ökning av Internetanvändandet med 254,3 % och 

inom den Europeiska unionen har Internetanvändandet ökat med 221,5 % under samma år. 

Motsvarande siffra för befolkningen i Sverige är 75,6 %.43 I dagsläget använder sig drygt

1 244 miljoner människor världen över av Internet medan drygt 337 miljoner människor i den 

Europeiska unionen använder sig av Internet. För bara tio år sedan var det cirka 100 miljoner  

människor som använde sig av Internet, vilket innebär en ökning på mer än 1000 % inom en 

period på tio år.44

40 Armstrong Steven (2001), s. 33-39 
41 Jakobsson Peter (1998), s. 29 
42 http://www.migroup.se/internetmarknadsfoering.asp 
43 http://www.internetworldstats.com/stats4.htm 
44 Jakobsson Peter (1998), s. 9 
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Figur 1. Tillväxt av Internet 2000 - 2007 

Under år 2006 kom det stora Internettrendbrottet i Sverige, vilket nästan fördubblade tiden 

svenskar lägger ner på nätet varje dag, från 32 minuter per dag till 53 minuter per dag.  

Internets framgång har medfört att företag och organisationer kan utnyttja webben för att 

utveckla sina affärer både taktiskt och strategiskt. Fram till 1991 var försäljning och 

marknadsföring bannlysta på Internet. Idag är det företag som står för tillväxten, och handeln 

växer inom alla områden. Utifrån denna bakgrund kan man konstatera att Internet har kommit 

att få stor betydelse för både företag såväl som för allmänheten. Genom den snabba 

teknologiska utvecklingen har det på de senaste åren dykt upp ett flertal webbaserade företag 

som är under ständig utveckling.45 Denna ständiga utveckling av Internet medför också att 

företagens strategier för kommunikation ändras, vilket också har ändrat förutsättningarna för 

hur marknadsföring görs, därför tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka e-

handelsföretags marknadsföringskanaler.  

2.2 Forskningsfråga 
Vad gäller Internet och marknadsföring är att användaren endast kommer att titta på det som 

fångar dennes intresse, till skillnad från vad gäller t ex. utomhusreklam.46 Även om Internet 

bara på de senaste åren har växt avsevärt och blivit ett vanligt medel för många människor att 

bland annat söka information genom, finns det dock fortfarande de som inte har tillgång till 

Internet. Te x. är det många äldre som inte är lika uppdaterade i den nya tekniken och i u-

länder finns det inte alltid samma resurser för nyare teknik.47 Detta ligger till grund för vår 

45 Jakobsson Peter (1998), s. 16 
46 Marking Jonas, Nordlöv Peter (1997), s. 47 
47 http://www.internetworldstats.com/stats4.htm 
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nyfikenhet, för hur e-handelsföretag ska gå tillväga för att fånga kundens uppmärksamhet att 

gå till deras sida på nätet. 

2.3 Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på vilka olika marknadsföringskanaler som 

företagen använder sig av för att fånga kundens uppmärksamhet att gå till deras sida på nätet.

För att uppnå detta syfte ställde vi oss följande frågor: 

  1. Vilka marknadsföringskanaler genom Internet använder sig företagen av?

               2. Hur går webbföretagen tillväga för att nå ut till sina kunder? 

2.4 Avgränsning 
Vi har valt att i vår undersökning avgränsa oss till att endast titta på hur webbföretag 

marknadsför sig genom Internet, och hur de använder Internet som ett 

kommunikationsverktyg. Vidare har vi valt att avgränsa oss till att undersöka webbföretag 

som bedriver försäljning och som marknadsför sig genom Internet, dvs. e-handelsföretag. 

Detta innebär att vi kommer att undersöka både Business-to-Business marknaden då vi 

kommer att titta på och jämföra ett antal webbföretag, samt Business-to-Consumer marknaden 

då vi kommer att titta på hur webbföretagen använder sig av Internet för att fånga kundens 

uppmärksamhet. Vi kommer därför inte att gå in på hur marknadsföringen uppfattas utifrån 

användarens perspektiv. 

2.5 Disposition 

Uppsatsens inleds med ett avsnitt med vårt syfte och våra frågeställningar. Därefter kommer 

ett kapitel som tar upp vilken metod vi har använt oss av samt hur vi har gått tillväga vid 

datainsamling. Sedan kommer ett kapitel som ger en teoretisk översikt. I empiriavsnittet som 

följer beskrivs och diskuteras intervjuerna. Sedan följer avsnittet där vi diskuterar resultatet 

och teorin. Vidare jämförs och diskuteras teori och empiri i analysen och kommenteras 

avslutningsvis i slutdiskussionen.
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I detta kapitel kommer vi att redogöra hur vi har genomfört vår undersökning och vilka 

tillvägagångssätt som har använts.  

3. Metod

3.1 Forskningsintresse och strategi 
Marknadsföring genom Internet är ett relativt nytt fenomen som idag är en välanvänd kanal 

för företag att marknadsföra sig på, för såväl företag som bara bedriver försäljning genom e-

handel och för företag med fysiska butiker. Vi är främst intresserade av att försöka ta reda på 

vilka olika marknadsföringskanaler som företagen använder sig av för att fånga kundens 

uppmärksamhet att gå till deras sida på nätet. Genom att intervjua representanter från företag 

som endast bedriver e-handel, dvs. företag som inte har en fysisk butik, och låta de ge 

information och erfarenheter av hur de marknadsför sig och hur de gör för att fånga kundens 

uppmärksamhet att gå till deras sida på nätet, ger detta oss information som kan hjälpa oss i 

vår undersökning.

3.1.1 Val av e-handelsföretag

Undersökningens population avser alla företag som faller inom ramen för så kallade e-

handelsföretag, dvs. företag som endast bedriver handel över nätet och inte har någon fysisk 

butik. I vår undersökning har vi använt oss av ett slumpmässigt urval, detta på grund av att vi 

inte riktar in oss på en speciell bransch inom e-handel utan är intresserade av alla e-

handelsföretag som bedriver försäljning. Vår undersökning omfattar fem e-handelsföretag 

som har valts ut genom ett slumpmässigt urval. Det slumpmässiga urvalet har gått till på så 

sätt att vi kontaktat ett 50- tal webbföretag som bedriver e-handel om en förfrågan på att göra 

en intervju med dessa. De kontaktade företagen fick vi tag på genom att skriva in nyckelordet 

”e-handelsföretag” på sökmotorn Google. Vi fick då fram ett antal sidor med e-handelsföretag 

och tog sedan ut de 50 första av dessa företag som vi kontaktade angående en intervju. Dom 

företag som vi kontaktade och fick svar från har vi tagit med i undersökningen. Bortfallet blev 

således de resterande företagen som vi inte fick något svar från.  

15



3.1.2 Presentation av e-handelsföretagen 

De e-handelsföretag som vi fick svar från och därmed tog med i undersökningen är 

Adlibris.com –som är en renodlad Internetbokhandel som säljer alla slags böcker på 

hemsidan, CDON.com – som är nordens största Internetbutik vad gäller musik, film, spel, 

böcker och hemelektronik, CD-wow.se – som är ett företag som bildats för att leverera så 

billiga Cds, DVDs och dataspel som möjligt, ChargeIT.se – som är ett e-handelsföretag som 

säljer elektronikprylar och Spastugan.se – som är ett företag som säljer diverse produkter 

inom hemma-spa.  

3.1.3 Intervjuerna 

Då syftet med våra intervjuer är att låta de slumpmässigt utvalda företagen dela med sig av 

information och erfarenheter som kan hjälpa oss i vår undersökning, har vi valt intervjufrågor 

som kan ge oss ett så bra underlag som möjligt för att ge oss svar på forskningsfrågorna.  

Vår intervjuundersökning inleddes med att ett 50- tal webbföretag kontaktades via e-post där 

vi presenterade oss själva och bakgrunden till undersökningen. Vi gjorde en förfrågan om en 

intervju via mail, då vi ansåg att detta skulle uppskattas av respondenterna. Efter att ha tagit 

emot svar från respondenterna skickade vi tillbaka ett mail med bifogat dokument med 

intervjufrågorna. Intervjufrågorna formades efter våra funderingar kring ämnet som senare 

ledde fram till tolv frågor. Frågorna är alla kopplade till varandra och handlar i mångt och 

mycket om webbföretagens marknadsföringskanaler för att fånga kunden uppmärksamhet. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden i denna uppsats baseras på både primärdata och sekundärdata. 

Primärdata, vilket består av data vi samlat in själva, har vi samlat in genom intervjuer med 

fem olika e-handelsföretag. Sekundärdata, vilket består av redan dokumenterad data, har vi 

samlat in genom diverse litteratur, forskningsartiklar och genom Internet, för att användas i 

form av skriftliga källor angående Internets utveckling och tillväxt.  Sekundärdata kommer 

vidare att användas för att ta fram relevanta teorier.  

3.2.1 Primärdatainsamling

Vi har samlat in data i form av intervjuer. Anledningen till att vi valt att endast begränsa oss 

till en kvalitativ undersökning är för att vi undersöker olika e-handelsföretags 
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marknadsföringskanaler som företagen använder sig av för att fånga kundens uppmärksamhet 

att gå till deras sida på nätet.

3.2.2 Sekundärdatainsamling

Vår sekundärdata har vidare samlats in för att ge läsarna och oss själva utökad kunskap om 

Internets marknadsföringsutveckling och hur e-handelsföretag använder sig av diverse 

marknadsföringskanaler. Som tidigare nämnt kommer vår sekundärdata bestå av diverse 

litteratur, forskningsartiklar och Internet. Vi har även använt oss av tidigare uppsatser 

relaterade till ämnet, vilka vi fått tag på genom att skriva in nyckelord som ”marknadsföring” 

och ” Internet” på Google och söka i databaser som bland annat ”uppsatser.se”. 

3.3 Källkritik 
Vår empiriska undersökning består av intervjuer med fem företag som bedriver e-handel. 

Dessa intervjuer kan anses trovärdiga men bör ifrågasättas i vilken grad respondenternas svar 

är tillförlitliga. Det har således varit vår uppgift som forskare att inte ta deras ord för givet. Vi 

är också medvetna om att använda Internet som en källa kan medföra några risker, såsom 

missvisande uppgifter, men vi anser att vi undkommit detta genom att vara kritiska till källan. 

Vi har också valt att använda ett flertal olika sekundära källor för att minska subjektiviteten 

samt att öka tillförlitligheten i vår uppsats. Dock så är några av våra huvudsakliga källor i 

denna uppsats från åren 1997 och 1998, vilket kan ses som föråldrad litteratur med tanke på 

att Internets utveckling ökat markant sedan dess. Däremot så har vi försökt komplettera dessa 

källor med nyare litteratur.    
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I detta kapitel presenterar vi de teorier inom Internetmarknadsföring som vi anser relevanta 

för ämnet. Vi tar även upp de sex största marknadsföringskanalerna vad gäller Internet. 

4. Teorier 
Då syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på vilka olika marknadsföringskanaler som 

företagen använder sig av för att fånga kundens uppmärksamhet att gå till deras sida på nätet,

har vi valt att använda oss av följande modeller och teorier. 

4.1 Kommunikationsmodeller
Med marknadskommunikation avses företagets tillvägagångssätt att informera, övertala och 

påminna sina kunder – direkt eller indirekt – om produkterna och märket som företaget säljer.  

Det finns sex huvudtyper av marknadskommunikationsmodeller, vi kommer att använda oss 

av Direkt marknadsföring som är en utav dom. Anledningen till att vi valt att använda oss av 

denna modell är för att den handlar om just hur företag kommunicerar till sina kunder genom 

bl. a. Internet.48 Vi kommer även att ta upp den icke-linjära kommunikationsmodellen,

transportmodellen, exponeringsmodellen, tillfällemodellen, relationsmodellen samt push och 

pull strategierna.

4.1.1 Direkt marknadsföring

Direkt marknadsföring används idag av många företag för att skapa en långsiktig relation till 

sina kunder, vilket också är en av de snabbast växande metoderna för att tjäna sina kunder. En 

av fördelarna med direkt marknadsföring är att företaget kan erbjuda sina kunder att handla 

över nätet. Genom direkt marknadsföring kan företaget ständigt uppdatera sina kunder om 

företagets produkter, och anpassa informationen till varje individ efter kundernas behov.49

4.1.2 Icke-linjär kommunikationsmodell

Den icke-linjära kommunikationsmodellen beskriver kommunikationsprocessen mellan ett 

företag och dess marknad. Denna modell tar upp en sändare, en mottagare, ett budskap och en 

48 Kotler Philip, Kevin Lane Keller (2006), s. 176 
49 Kotler Philip, Kevin Lane Keller (2006), s. 178 
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kommunikationskanal, där sändaren formar ett budskap för mottagaren och väljer den 

kommunikationskanal som träffar flest personer i målgruppen, vilket är 

envägskommunikation.50 Sändaren måste veta vilken publik den vill nå ut till och vad den 

förväntar sig för svar.51

4.1.3.Transportmodellen

Den vanligaste modellen på nätet är den så kallade transportmodellen, vilken fokuserar på just 

transport - ett klick från användaren och denne transporteras till annonsörens hemsida. 

AA       Klick   TransportAnvändare Annons Sajt

Figur 2. Transportmodell 

Det första steget är att attrahera användaren när denne är ute på nätet. För att attrahera 

användaren använder sig företag av bland annat bannerannonser, pop-ups eller liknande. Det 

andra steget är att få användaren att klicka på annonsen och därmed bli transporterad till 

företagets sajt. Målet med denna modell är alltså att locka användaren till aktivitet i form av 

att denne tar sig till företagets hemsida. 

Denna modell bygger helt och hållet på att användarna själva ska aktivera sig, genom att ta sig 

till sajten. Ett viktigt problem med denna modell är att användarna kanske inte vill aktivera 

sig och frivilligt söka efter reklam. 

4.1.4 Exponeringsmodellen 

En annan modell handlar om att användarna ska exponeras av reklamen. 

 Exponering Användare Annons

Figur 3. Exponeringsmodellen 

Då exponeringsmodellen används betalar annonsören för antalet exponeringar istället för 

att betala för antal klick. 

50 Jakobsson Peter (1998), s. 66-67 
51 Kotler Philip, Kevin Lane Keller (2006), s. 155 
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4.1.5 Tillfällemodellen

Tillfällemodellen är ytterligare en modell som fokuserar på relationen mellan användare och 

produkt.

Produkt

Användare 

Figur 4. Tillfällemodellen 

Det kan vara att användaren köper produkten eller att användaren får en annan inställning till 

produkten. Kontakten mellan användare och produkt sker inte på den egna sajten eller på de 

vanliga annonsplatserna, utan den sker istället vid det tillfälle som är lämpligast, utifrån 

användarens beteende oavsett var det är någonstans.

Dessa tre kommunikationsmodeller kan kombineras, eller användas var för sig, vid olika 

tillfällen.52

4.1.6 Relationsmodellen 

Relationsmodellen syftar till att skapa lojala kunder genom starka relationer. Detta innebär att 

företaget ägnar sig åt en rad olika aktiviteter för att skapa och underhålla dessa starka 

relationer. I och med att företaget hela tiden lär sig mer om kunden och blir personligare i sin 

marknadsföring känner sig också kunden tryggare och mer tillfredställd. Samtidigt lär sig 

kunden mer om företaget och känner då starkare band gentemot det.53

4.1.7 Push strategi 

Push strategier innebär att företag kan kommunicera budskap som användarna inte har bett 

om att få se eller höra, t ex. tv-reklam. Utplaceringen av banners är ett exempel på en push 

strategi vad gäller marknadsföring genom Internet. Användaren går t ex. in på en sajt och får 

oombedd se en banner. Ett företag kan samla information om användare som de kontinuerligt 

sänder webbsidor till baserat på deras önskemål om information. 

52 Dahlén Micael (2002), s. 40-43 
53 Dahlén Micael (2002), s. 107-108 
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4.1.8 Pull strategi 

Pull strategier innebär att användaren själv letar upp önskad information på webben. 

Internetföretag använder pull strategier för att påbörja en relation eller, för att föra en kund till 

ett köp. Företaget måste intressera kunden så att denne självmant fördjupar sig i ett 

erbjudande. Detta innebär att företag med kunder som är djupt engagerade i företagets 

produkter har större möjligheter att utnyttja Internet i marknadsföringen.54

4.2 Sammanfattning av teorier 
Huvuddragen i dessa teorier och strategier handlar om att användaren själv får ”leta” upp 

information om produkter, varor, tjänster och företag, men det kan även vara tvärtom, dvs. att 

användaren exponeras ”ofrivilligt” av företagens marknadsföring och reklam. Det är just 

dessa huvuddrag från teorierna som vi kommer att ha i åtanke under våran undersökning. De 

teorier som beskriver dessa drag bäst och som vi därför kommer att använda mest är direkt

marknadsföring - används idag av många företag för att skapa en långsiktig relation till 

sina kunder, transportmodellen – fokuserar på att få användaren att transporteras till 

företagets hemsida, relationsmodellen - syftar till att skapa lojala kunder genom starka 

relationer och push strategin - innebär att företaget kommunicerar budskap som användarna 

inte har bett om att få se eller höra, t ex. tv-reklam.

4.3 Webbaserad marknadsföring 
För att fördjupa läsaren i ämnet, presenterar vi nedan de viktigaste teknikerna som används 

vid marknadsföring genom Internet, och som företag använder för att fånga kundens 

uppmärksamhet att gå till deras sida på nätet. 

4.3.1 Bannerannonsering 

Ett sätt att hitta kunder är att annonsera på populära webbsidor genom att köpa en plats – en 

så kallad banner – på välbesökta webbplatser. Detta genom att lägga in en länk till företagets 

egen hemsida. När användaren sedan klickar på företagets banner förflyttas denne till 

företagets egen webbsida. En fördel med denna typ av marknadsföring är att båda parter kan 

vinna på det. Företaget som har den populära hemsidan får in pengar på annonseringen, 

medan företaget som annonserar får större uppmärksamhet och når en bredare publik. En 

54 Marking Jonas, Nordlöv  Peter (1997), s. 51 
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banner kan också beskrivas som en liten annons på en webbsida, som kan vara i olika 

storlekar och se ut som en skylt, vilket representerar traditionella annonser. Men den kan 

också vara rörlig och levande, detta innebär att ett företag kan välja att bara få sina banners 

visade för en viss typ av besökare, te x. människor från ett visst land eller för människor som 

söker på vissa nyckelord i de söktjänster som finns på webben.55

  4.3.1.1 Sökordsannonsering 

       Sökordsannonsering eller sponsrade länkar innebär att annonsören betalar för att få en

       länk placerad i ett sökresultat. Annonsen syns bredvid det relaterade sökresultatet och 

placeras vanligtvis högst upp på sidan eller i högerdelen. Fördelen med denna typ av 

marknadsföringskanal är att annonsören kan köpa en topplacering, vilket medför att 

användaren möts av annonsen högst upp i sitt sökresultat. Därefter kan användaren välja 

att klicka sig vidare till annonsörens webbsida för att få mer information.56

4.3.2 Affiliatemarknadsföring 

Affiliatemarknadsföring är ett slags samarbetsprogram i vilka andra webbplatser länkar till 

din webbutik mot att du betalar dom en viss ersättning. De länkade sajterna är i regel sajter 

med liknande intresseområden som de butiker de länkar till.57 Annonsören betalar en 

provision till återförsäljaren för att använda dennes webbplats som marknadsföringskanal. Det 

finns flera olika provisionsmodeller och kombinationer av dessa modeller som används inom 

affiliatemarknadsföring. 

Exempel på provisionsmodeller och kombinationer av dessa: 

Betalning per köp, återförsäljaren får provision per avslutat affär. 

Betalning per handling, återförsäljare får provision när användaren utför en handling 

på annonsören webbsida. 

Betalning per klick, återförsäljaren får provision baserat på klick på till exempel 

annonsörens annons. 

Betalning per livstid, återförsäljaren får provision under tiden som kunden 

fortfarande är kund och gör inköp hos annonsören.

55 Jakobsson Peter  (1998), s. 76 
56 Gustavsson Mariah (2007), s. 35 
57 Pihlsgård Anders, Skandevall Bo, Svensson Peter (2002), s. 100 
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Betalning per period, återförsäljaren får en provision periodvis som till exempel en 

löpande kvartals- eller månadsbonus.

Betalning per visning, återförsäljaren får provision baserat på antal visningar av till 

            exempel annonsörens annons.58

En avgörande fördel med affiliatemarknadsföring är att kanalen inte bara genererar 

exponering eller besökare till hemsidan, utan också fokuserar på relevanta besökare. Rätt 

utformad kan affiliatemarknadsföring generera stora försäljningsvolymer, men den gör sig 

bäst tillsammans med andra marknadsföringsaktiviteter för maximalt resultat.59

4.3.3 E-postmarknadsföring 

E-postmarknadsföring är utskick av erbjudanden till mottagare via e-post.

E-postmarknadsföring kopplas ofta ihop med ordet spam, som är oönskad e-postreklam.60

En fördel med denna typ av marknadsföringskanal är att marknadsföraren själv kan ta 

initiativet till kommunikation, till motsatts till de flesta andra kommunikationsformer på 

Internet där det är mottagaren som alltid måste ta initiativet. En annan fördel är det låga priset, 

dvs. att det är i princip kostnadsfritt att kontakta stora mängder mottagare, vilket minimerar 

riskerna och maximerar vinsterna. Den tredje och sista fördelen är att e-postkommunikationen 

kan automatiseras. Med andra ord betyder detta att webbsystem kan på egen hand skicka e-

post i olika former och med olika innehåll till olika mottagare. Nackdelar som är kopplade till 

denna typ av marknadsföring är för det första all skräppost, som kan leda till att mottagarna 

får så mycket skräppost att de missar den e-post som de vill läsa. Filter för att automatiskt 

rensa bort skräpposten blir allt effektivare men det finns alltid en risk att dessa filter även 

rensar bort de brev som mottagaren vill ha.61

4.3.4 Rekommendationsmarknadsföring 

Rekommendationsmarknadsföring handlar om att motivera sina kunder att genom ”mun till 

mun-metoden” marknadsföra sitt erbjudande. Det handlar om att ge sina kunder olika 

incitament för att de ska vilja rekommendera erbjudandet till sitt kontaktnät, dvs. vänner, 

58 Gustavsson Mariah (2007), s. 42-44 
59 Frankel Anders (2007), s. 103 
60 Lehult, Kim (2005), s. 41-42 
61 Ullberg Tomas (2006), s. 122-123 
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familj och bekanta. För att ge sina kunder incitament till rekommendation kan detta ske i form 

av en bonus, premie, produkt eller gratis medlemskap.62

4.3.5 Sökmotormarknadsföring 

Sökmotorer hjälper dig att hitta rätt information i mängden information som finns på Internet.

Målet med sökmotormarknadsföring är att få en topplacering i sökresultatlistan, vilket kan 

öka marknadsandelar och försäljning. Det finns två typer av sökmotorer, organiska 

sökmotorer och katalog sökmotorer. En organisk sökmotor indexerar sidor på Internet 

automatiskt, medan en katalog sökmotor skapas manuellt av en fysisk person. 

4.3.5.1 Sökmotoroptimering 

   Sökmotoroptimering handlar om att anpassa sidor på en webbplats så att sökmotorerna    

      enklare hittar dem.63 Arbetet går ut på att identifiera vilka sökbegrepp som målgruppen  

      använder och skapa bästa möjliga placeringar för dessa. Sökmotorer justerar ofta sina  

      arbetssätt och gör löpande förändringar som påverkar hemsidornas placeringar.  

      Sökmotorerna lever av att ha så många användare som möjligt. För att användarna ska

      fortsätta att använda en sökmotor krävs det att den levererar ett så relevant resultat som    

      möjligt. Det handlar om att skapa hemsidor och ett innehåll som är intressant för både  

      sökmotorerna och den som söker, inte att lura någon. Ett exempel på en sökmotor är  

      Google.64

4.3.6  Blogg 

En blogg är en slags hemsida, där de centrala delarna utgörs av de kommentarer eller artiklar 

som bloggens utgivare lagt ut. De brukar vara placerade mitt på sidan och är sorterade i 

omvänd datum ordning, med det senaste inlägget överst. En typisk blogg har en vänster och 

höger spalt vid sidan om inläggen. Vänsterspalten brukar innehålla länkar till exempelvis 

olika bloggar som utgivaren gillar. I högerspalten finns ofta en presentation av den eller de 

som ligger bakom bloggen, följt av länkar till de senaste inläggen, kommentarer och 

arkiverade inlägg. Fördelen med att använda blogg i sin marknadsföring är bland annat att 

företaget får direktkontakt med kunden och kan på distans erbjuda dem information.  

Det finns olika typer av bloggar, några exempel på dessa är:  

62 Gustavsson Mariah (2007), s. 51-52         
63 Gustavsson Mariah (2007), s. 53         
64 Frankel Anders (2007), s. 86-87 
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Personliga bloggar, privatpersoner som vill skriva av sig, dela med sig av sin syn på 

världen och komma i kontakt med likasinnade. 

Politiska bloggar, skapas för att föra fram eller skapa diskussion kring en viss politisk 

inriktning, eller för att lyfta fram en enskild politikers åsikter och insatser. 

Kundbloggar, sprider kunskap kring ett företags produkter och deras användning. Är 

också ett sätt att öka produkternas värde och användning.

Kommersiella bloggar, skapas för att locka en viss målgrupp och som drivs för att ge 

reklamintäkter, eller av ett företag som vill visa sin kompetens inom ett visst område. 

Organisationsinterna bloggar, förbättrar kommunikationen inom en organisation.65

65 Frankel Anders (2005), s. 10-23 
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Detta kapitel består av intervjuer med representanter från fem e-handelsföretag. I kapitlet 

presenterar vi de fem e-handelsföretagen och resultaten från undersökningen kommer att 

redovisas. Detta kapitel ligger också till grund för den analys och slutsats som presenteras 

längre fram.

5. EMPIRISK UNDERSÖKNING 
Intervjuobjekt:
Följande intervjuobjekt var de som vi fick svar från av de 50- tal tillfrågade e-handelsföretag. 

(Se Bilaga för intervjufrågor). Varje intervjuobjekt inleds med bakgrundfakta om företaget 

samt en presentation av de intervjuer som har utförts. 

Sofia Modig, Adlibris.com   

Fredrik Bengtsson, CDON.com 

Marcus Ericson, CD-wow.se

Lars Jonsson, ChargeIT.se

Mattias Handley, Spastugan.se 

5.1 Adlibris.com 
Bakgrund

Adlibris är en renodlad Internet bokhandel som idag sysselsätter 24 personer på kontoret i 

Stockholm och 30-40 personer vid logistikcentralen i Morgongåva. Adlibris grundades 1997 

och säljer alla slags böcker på hemsidan: fack- och kurslitteratur såväl som skönlitteratur. 

Företaget köper böcker från de flesta förlag som finns i Sverige och från ett antal stora 

leverantörer utomlands. Företagets sortiment har successivt utökats genom att de fått fler 

leverantörer och idag har de ca två miljoner titlar till försäljning på hemsidan. Adlibris säljer 

förutom vanliga ”fysiska” böcker även e-böcker (elektroniska böcker som laddas ned till 

datorn) och mp3-böcker (ljudböcker som laddas ned till datorn). Tidigare har Adlibris endast 

sålt böcker inom Sverige, men nu har de även öppnat i Finland. Deras filosofi är att vara 

billigast men aldrig sälja med förlust. Idag har Adlibris runt 500 000 kunder. 
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Genomsnittskunden är kvinna, bor i en storstad och är 40+. De säljer också till bibliotek och 

företag. Den största andelen kunder hos Adlibris är privatpersoner.66

Sofia Modig, referat av intervju:

När Adlibris först trädde in på marknaden använde de sig av Internet som 

marknadsföringskanal. Sedan 2005 har de dock börjat marknadsföra sig via TV. Det senaste 

året har de även börjat marknadsföra sig via papperstidningar. Adlibris jobbar också med ett 

affiliateprogram där diverse hemsidor kan länka till Adlibris hemsida och få provision när de 

skickar nya kunder till dem. De försöker även vara synliga på prisjämförelsesajter samt på de 

stora söksajterna. Adlibris har också provat en del stortavlor i tunnelbana och på spårvagnar 

samt annonsering i morgonpress och magasin. På frågan varför Adlibris anser att just dessa 

kanaler är effektiva svarar Sofia Modig att de provar sig fram och att det är viktigt att hitta rätt 

bland alla de olika kanalerna. Hon säger vidare att de ser en stark tillväxt inom näthandeln 

som helhet och att nätbokhandeln i Sverige är på väg att slå nätbokhandelns andel i USA, som 

just nu ligger på 12 %. Vad gäller andra marknadsföringskanaler än just Internet svarar Sofia 

att de bland annat jobbar med nyhetsbrev mot olika kundgrupper. ”Det finns ett allmänt 

nyhetsbrev som går till större delen av kundstocken, och vi har även specialnyhetsbrev inom 

olika områden (t ex Data & IT, Barn & Ungdom och Deckare).”   

Adlibris främsta konkurrenter är Bokus som är den näst största Internetbokhandeln efter 

Adlibris. Sofia berättar vidare att Internetbokhandlarna står för nästan 10 % av den totala 

bokförsäljningen idag. Vad gäller Adlibris konkurrenter och hur de skiljer sig från dessa tror 

Sofia att de har lyckats utmärka sig så väl tack vare att de hela tiden har haft en tydligt internt 

kostnadsfokus tillsammans med en väl fungerande tjänst. Satsningen har legat på att utveckla 

en effektiv tjänst, snarare än på extern marknadsföring. Den enkla köp processen och de 

snabba leveranserna tillsammans med de låga priserna har lett till att de fått många nöjda 

kunder. Deras kunder har sedan rekommenderat Adlibris hemsida till nya kunder. Sofia 

påpekar att detta skulle kunna ha varit deras mest framgångsrika kampanj hittills!  

Sofia anser att Adlibris förändras och förbättras ständigt. De har nyligen programmerat om 

hela hemsidan för att få en bredare plattform att stå på och för att kunna möta kundernas 

ökade krav på service och sortiment. Slutligen, som nämnts har Adlibris främst jobbat med 

marknadsföring på nätet men det senaste året har de även börjat marknadsföra sig via 

66 www.adlibris.com
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papperstidningar. Fokus för Adlibris har alltid varit kostnadseffektivitet, så deras 

marknadsföring har varit ganska begränsad fram tills nu. 

5.2 CDON.com 
Bakgrund

CDON är nordens största Internetbutik och har funnits sedan februari år 1999. De säljer 

musik, film, spel, böcker och hemelektronik. De ägs av CDON AB och ingår i börsnoterade 

mediekoncernen MTG, Modern Times Group AB. Då CDON är nordens största inköpare får 

de väldigt bra inköpspriser. Med ett stort centrallager och utan dyra butikslokaler, kan de 

också hålla ner priserna på sina produkter. Företaget är stort nog att erbjuda både stora 

bästsäljare och okända pärlor. Företaget har även en avdelning där så kallad osignerad musik, 

artister utan skivkontrakt, kan lägga upp sina låtar och bli bedömda av besökarna. Sedan 

bolaget grundades 1999 har det växt ordentligt och omsättningen hamnade 2006 på 740 

miljoner kronor. Företaget har ett 60-tal anställda på huvudkontoret i Malmö.67

Fredrik Bengtsson, referat av intervju:

När CDON började sin karriär använde de sig av tv och radio för att marknadsföra sig själva. 

Idag använder de primärt tv och radio, sekundärt Internet. Utöver detta använder de print i 

dagspress och magasin, utomhusreklam (stripade bussar och fasadvepor) och sponsring som 

de använder ytterst begränsat. Mot befintliga kunder tycker CDON att mail är absolut 

viktigast. CDON anser att tv och radio är effektiva eftersom dessa ger oslagbar räckvidd. 

Fredrik Bengtsson berättar ”vi behöver många kontakter vid många tillfällen och till låg 

kontaktkostnad. Internet ger närheten till köp. Där satsar vi primärt på sökordsmarknadsföring 

(du söker på en produkt och vi ger länk direkt in till den) eller marknadsföring genom 

prisjämförelsesajter”. Vidare tycker Fredrik att print i dagspress och magasin är effektivt då 

man kan satsa brett genom dagspress i stora upplagor samt genom smal branschmedia (pc spel 

genom PC Gamer osv.). På frågan vilken av kanalerna som ger mest respons och varför svarar 

Fredrik att deras massmediala marknadsföring är svår att mäta men att det har gett dem en 

mycket bra medvetenhet hos deras målgrupp. Fredrik menar också på att de mäter direkta 

avslut på Internet och att de i övrigt ska skala ner. CDON har många konkurrenter då de har 

ett brett produktutbud. Bland annat Ginza på film och musik, Webhallen på spel, Adlibris på 

böcker, Dustin Home på hemelektronik, iTunes på digital musik, SF Anytime på 

67 www.cdon.com
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bredbandsfilm. Dessa konkurrenter är från Sverige, men CDON har även konkurrenter i bland 

annat Danmark, Norge och Finland. På frågan hur CDON´s marknadsföringskanaler genom 

Internet skiljer sig från deras konkurrenter svarar Fredrik ” Vi lägger bruttovärde 150 MSEK i 

Norden. Plus att vi finns med som avsändare i leverantörers marknadsföring för ytterligare 

100 MSEK. Ingen annan kommer i närheten av den volymen.” Fredrik svarar också att de är 

oerhört duktiga på att köpa in effektiv media billigt. Fredrik menar vidare på att CDON 

sannolikt är mer aktiva i det de gör, och att de har spetskompetens i världsklass. Att de inte 

har någon fysisk butik utan enbart e-handel gör att de begränsas. Detta kommer de dock runt 

med när de lanserar ny butik under 2008 menar Fredrik på. Vad gäller lönsamhet är detta ett 

mycket viktigt ord för CDON vad gäller marknadsföring genom Internet. De lägger aldrig ut 

pengar för att det är kul eller för att de ser ett värde i exponeringarna. Varje kampanj ska ge 

nettovinster! Till sist, hur deras marknadsföringskanaler förändrats genom tiden svarar 

Fredrik att de inte förändrats så mycket. De har breddats, men nu skalar de ner alla mindre 

kanaler och fokuserar på de större igen.

5.3 CD-wow.se 
Bakgrund

CD-wow ägs och drivs av Music Trading Online (HK) Limited, och bildades i februari år 

2000. CD-wow är ett företag som har bildats för att, utan mellanhänder, leverera så billiga 

Cds, DVDs och dataspel som möjligt till kunder runt hela världen. Efter starten år 2000 har 

dom växt enormt och blev snabbt en succé runt om i världen, vilket gör att de kan handla med 

stora volymer och därmed sänka kostnaderna. En annan anledning till att CD-wow kan hålla 

så låga priser är att flera av ägarna har ägnat huvuddelen av sina liv till att handla med musik. 

De har bland de lägsta priserna av alla och bjuder dessutom på fraktkostnaden och levererar 

varan ända hem. CD-wow blev utsedda till nummer 2 i världen av net magazine då de korade 

världens bästa Internet-butiker. Amazon.com kom på första plats. Företaget samarbetar bland 

annat med Aftonbladet.se, Punkt SE, MSN och Kelkoo.68

Marcus Ericson, referat av intervju:

På frågan vilka kanaler CD-wow använde när de först trädde in på marknaden svarar Marcus 

Ericson att de använde sig av barter, exklusiva rabatter i utbyte istället för köpta annonser.

68 www.cd-wow.se
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Idag använder de liknande kanaler som när de först trädde in på marknaden, dvs. barter i stor 

del, där kunden står i fokus. Dessa kanaler används på grund av de anses kostnadseffektiva av 

CD-wow och de knyter kunder på ett bra sätt. De kostnader CD-wow lägger ut i form av 

rabatter får de tillbaka när kunderna handlar hos dem. Förutom barter jobbar CD-wow också 

mycket via affilliate-nätverk och tradedoubler. Marcus berättar vidare att deras 

marknadsföring genom Internet inte skiljer sig så mycket från annan marknadsföring som de 

använder sig av. De har ungefär samma riktlinjer offline som online. Vid unika samarbeten 

kan CD-wow dock ge högre rabatter till deras samarbetspartners. De kanaler som ger mest 

respons anser CD-wow är online marknadsföring, direktmarknadsföring via länk till 

webbsidor. CD-wow´s närmaste konkurrenter är Ginza, CDON, Megastore och Discshop.

På frågan hur deras marknadsföringskanaler skiljer sig från deras konkurrenter svarar Marcus 

att de har mindre budget att spendera och att de inte har någon tv-reklam. Vidare så anser 

Marcus också att de utmärker sig från sina konkurrenter med avseende på marknadsföring då 

de erbjuder rabatter av olika slag som i vissa fall ses som exklusivt.  

CD-wow tycker att det är viktigt att allt ska vara enkelt vad gäller marknadsföring genom 

Internet, inga onödiga klickar skall krävas för köp. Slutligen så berättar Marcus att de har fått 

ta ett par steg tillbaka inom barter avtal då konkurrenter har fått ökade budgetar och trycket på 

online marknadsföring har ökat. Han menar att det är svårare att hitta en lösning utan att 

behöva betala en massa pengar emellan. 

5.4 ChargeIT.se 
Bakgrund

ChargeIT är ett e-handelsföretag som säljer elektronikprylar. Företaget har funnits på Internet 

sedan 2003 Anledningen till att e-handelsbutiken fick namnet till ChargeIT var att de i första 

hand skulle sälja uppladdningsbara batterier. Försäljningen gick inte som beräknat utan 

ChargeIT lades mer eller mindre på is, men i början av 2007 gjorde ägarna om e-

handelsbutiken totalt (design, funktion, utbud, teknik mm) och har i dagsläget ett par 1000 

produkter online och försäljningen går stadigt uppåt. Deras vision är att bli en av de större e-

handelsbutikerna i Norden, detta genom en kombination av leveranstider, sortiment, 

betallösningar och teknik. .69

69 Lars Jonsson, ChargeIT  
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Lars Jonsson, referat av intervju:

När ChargeIT först trädde in på marknaden använde de sig av prisjakts gratistjänst. På frågan 

vad de använder för kanaler idag fick vi svaret att de inte vill avslöja detta på grund av 

konkurrensskäl. Dock så använder de sig fortfarande av prisjakts gratistjänst. Detta på grund 

av att de som företag får både marknadsföring och reklam i ett och samma paket. Däremot så 

tycker de inte att just denna kanal är effektivast, utan man måste hela tiden väga av  

kostnaden mot den trafik som detta kan bidra till webbsidan. ChargeIT anser att den utan 

tvekan mest effektiva kanalen i dagsläget är media samt de webbsidor som har en mycket  

hög inströmning av trafik, men att dessa kanaler befinner sig på helt andra kostnadsnivåer. 

Lars Jonsson menar att Internetmarknadsföring kommer att bli större än tv, men att det tar tid 

att utveckla ett system som motsvarar den ”påtvingade” reklamen vi ser i dag. Lars menar 

också att man måste skilja på reklam och marknadsföring, i dagsläget är Internet en mycket 

bra marknadsföringskanal medan tv är en mycket bra reklamkanal. På frågan om de använder 

sig av flera marknadsföringskanaler än Internet ville Lars inte svara på, däremot så menar han 

att deras marknadsföring sker nästan till 100 % över Internet, medan de kör reklam via 

tidningar. Lars berättar vidare att Internet är den givna kanalen för dem eftersom de för det 

första driver ett e-handelsföretag, vilket gör att Internet är en integrerad del i vad de gör. För 

det andra menar Lars att företagsnamnet ChargeIT kan vara svårt att komma ihåg vilket gör 

Internet till den givna kanalen för dem. ChargeIT ser alla e-handelsföretag som bedriver 

handel med elektronik som deras närmsta konkurrenter. Lars tror inte att deras 

marknadsföringskanaler genom Internet skiljer sig så mycket från konkurrenternas, däremot 

menar han att de som driver medelstora eller stora e-handelsföretag är ganska insatta i vilka 

kanaler som ger mest tillbaka för pengarna. Vidare så menar Lars att de inte utmärker sig så 

mycket gentemot deras konkurrenter vad gäller marknadsföring genom Internet.  

ChargeIT tycker att det är viktigt att hitta rätt produktgrupp (ålder, kön mm.) vid 

marknadsföring genom Internet. De menar också att grafisk formgivning är enormt viktigt och 

att skapa en trygg miljö för konsumenten. Till sist, på frågan hur deras 

marknadsföringskanaler har förändrats genom tiden får vi svaret att de inte har förändrats 

speciellt mycket. 

5.5 Spastugan.se 
Bakgrund

Spastugan öppnade sin e-handelsbutik för bad produkter under våren 2006. Företaget säljer 

diverse produkter inom hemma-spa och använder källvatten till sitt spa-koncept och för att 
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maximera spa upplevelsen. Företagets mål är att bli det självklara valet när det kommer till 

spa produkter. Spastugan jobbar ständigt efter att utöka sitt sortiment och letar efter udda, 

roliga produkter till kundernas räkning. De vill också erbjuda produkter till hela familjen och 

presenter att ge bort vid alla tillfällen.70

Mattias Handley, referat av intervju: 

När Spastugan grundades för två år sedan använde de sig av anslag på meddelandetavlor och 

lokala kampanjer, te x. lapp i brevlådan. Idag använder de sig av betydligt fler; adwords, 

riktade mailkampanjer, riktad direktreklam i brevlådan, företagserbjudanden och de vill synas 

på forum/samlingsplatser där intresserade av produkten rör sig. Att de använder just dessa 

kanaler beror bland annat på att de tycker att adwords är lätt att mäta. Företagserbjudanden 

har bra utväxling när man väl tar ett konto och riktad direkt reklam är lätt att genomföra och 

är kostnadseffektivt. Direkta reklam kampanjer är breda och har ett tydligt produkterbjudande. 

Med adwords kan användaren finjustera så att företagets produkter enbart visas för den som 

söker på just deras produkter. Mattias Hanley menar att båda dessa kanaler ger bra resultat. 

Spastugans konkurrenter är bland annat butiker som Ica Maxi. Mattias påpekar däremot att 

folk hellre handlar sådana produkter i butik än på nätet. På frågan hur de skiljer sig från sina 

konkurrenter vad gäller marknadsföring svarar Mattias att de är lite vassare på 

sökordsoptimering än andra, och att de är bra på att skriva copy i adwordsannonser. 

Att visa rätt budskap på rätt plats vid rätt tillfälle är faktorer som Mattias anser är viktigt att 

tänka på vid marknadsföring genom Internet. Man ska dessutom alltid ha en tydlig avsändare 

och bygga förtroende snabbt. Spastugans marknadsföring har idag förändrats till att de är mer 

kunniga om vad som är det Mattias kallar "head turners” (dvs. kunder som är viktiga för 

företaget) nu än tidigare. Spastugan har dessutom i dagsläget en mer cynisk inställning till 

marknadsföring.  

70 www.spastugan.se
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Här presenteras en sammanfattning från intervjuerna och de resultat vi kommit fram till. 

6. RESULTAT
I vår undersökning är Adlibris de som varit på marknaden längst. Inte långt efter kommer

CDON och CD-wow som kom in på marknaden två år efter Adlibris. ChargeIT och Spastugan 

grundades båda på 2000-talet men yngst av dom alla är Spastugan som inte funnits på 

marknaden mer än två år. Man kan se en tydlig skillnad vad gäller de kanaler som företagen 

först använt sig av när de klev in på marknaden. Adlibris som är det äldsta företaget från vår 

undersökning började sina marknadsföringskanaler genom Internet, vilket ingen av de yngre 

företagen har gjort. Detta trots att Internet inte riktigt tog fart förens på 2000-talet. Dock så 

skiljer det bara två år mellan Adlibris och e-handelsföretagen CDON och CD-wow. Idag är 

Adlibris ett av de största e-handelsföretagen inom dess bransch, dvs. böcker. Fyra av de fem 

företag som vi har undersökt har utökat sina marknadsföringskanaler från att ha använt max 

två kanaler till att använda sig av betydligt fler. Dock använder sig ChargeIT fortfarande mer 

eller mindre av en enda marknadsföringskanal, vilket också är den kanal de använde sig av 

från början. Alla undersökta företag använder sig idag av Internet men vi kan inte se något 

tydligt samband av kanaler för Internetmarknadsföring. Man kan dock se att alla företagen 

förutom ChargeIT använder sig av både traditionella marknadsföringskanaler såväl som 

Internet. De flesta företagen anser att deras kanaler är kostnadseffektiva. Alla företagen 

använder sig av Internets olika kanaler för marknadsföring på ett eller annat sätt, vilket är ett 

kostnadseffektivt sätt att nå ut till sina kunder. Ta till exempel massutskick av mail, som kan 

skickas till en stor grupp människor utan förvarning och med låg kostnad. De traditionella 

marknadsföringskanalerna tv och radio kan vi bara se hos företagen CDON och Adlibris. Då 

det är relativt dyrt med dessa kanaler krävs det att företagen har en relativt god lönsamhet, 

vilket i sin tur kräver att företaget är relativt känd. Både CDON och Adlibris tillhör dom 

största i deras kategori bland e-handelsföretag. Adlibris, CDON och Spastugan använder sig 

av både Internet för marknadsföring och de traditionella kanalerna i olika utsträckning. Dock 

så använder sig CD-wow och ChargeIT enbart av Internet som marknadsföringskanal.

Då vi inte fått fullständiga svar på fråga 6 (Se Bilaga för intervjufrågor) från alla företag är det 

svårt att säga något om frågan. Enligt CD-wow så skiljer sig deras marknadsföring genom 
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Internet inte så mycket från deras traditionella marknadsföringskanaler men på frågan som 

löd: ”använder ni er av andra marknadsföringskanaler än Internet?” så fick vi svaret att de 

enbart använder sig av affiliate nätverk och tradedoubler, som båda baseras på Internet. Även 

ChargeIT´s marknadsföring sker nästan till 100 % på Internet. Spastugan menar att deras 

marknadsföring genom Internet skiljer sig från deras direkt reklam i brevlådan och 

företagserbjudanden genom att direkta kampanjer genom Internet ger tydliga 

produkterbjudanden. De menar också att med adwords går det att finjustera. ChargeIT som 

redan från första början använde sig av samma kanal för marknadsföring som de idag 

använder sig av, tycker att Internet är givet för dom. CD-wow tycker också att 

marknadsföring genom Internet ger mest respons. De andra företagen är splittrade i sina svar. 

Anledningen till att vi ställde frågan ”vilka är era närmaste konkurrenter” till de intervjuade 

var för att se om webbföretagen enbart rankar andra e-handelsföretag som deras närmaste 

konkurrenter eller om de också ser företag med fysiska butiker som säljer varor inom samma 

kategori som en av deras närmaste konkurrenter. Eftersom de intervjuade företagen befinner 

sig inom olika branscher så har de därmed olika konkurrenter. Dock så befinner sig två av de 

intervjuade företagen inom samma bransch, CDON och CD-wow. CD-wow ser CDON som 

en av deras närmaste konkurrent, medan CDON inte ser CD-wow som en av deras närmaste 

konkurrent. Detta kan naturligtvis bero på att CDON tillhör dom största i deras kategori bland 

e-handelsföretag. För övrigt så var det bara CD-wow och spastugan som nämnde konkurrenter 

som har fysiska butiker. Vad gäller fråga 9 (Se Bilaga 1 för intervjufrågor) så ville vi se om de 

intervjuade företagens konkurrenter använder sig av någon eller några av de viktigaste 

kanalerna inom marknadsföring genom Internet som vi gått igenom ovan, som våra 

intervjuade företag inte använder sig av, och i så fall hur de skiljer sig. Vi anser dock att vi 

inte fick tillräckligt tydliga svar för att kunna jämföra skillnader. Alla företagen anser själva 

att de utmärker sig från sina konkurrenter förutom ChargeIT. ChargeIT använder sig dock 

som tidigare nämnt bara av en enda marknadsföringskanal. De övriga e-handelsföretagen 

anser att de utmärker sig på ett eller annat sätt inom de marknadsföringskanaler som de 

utövar. Även på denna fråga kan vi se att svaren skiljer sig från varandra. Vad för kanaler som 

de olika e-handelsföretagen använder sig av kan naturligtvis vara avgörande för vad de tycker 

är viktigt att tänka på vid marknadsföring genom Internet. ChargeIT och CDON anser båda att 

deras marknadsföringskanaler inte har förändrats speciellt mycket, dock så försöker CDON 

att lägga mer fokus på större kanaler. CD-wow har däremot tagit ett steg tillbaka vad gäller 

barter- avtal då deras konkurrenter istället har tagit ett steg fram vad gäller ökad budget och 

det ökade trycket på online marknadsföring. 
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ADLIBRIS CDON CD-WOW CHARGEIT SPASTUGAN 

FRÅGA

2

Internetmarknads-
föring

Tv och radio Barter, exklusiva 
rabatter

Prisjakts 
gratistjänst 

Meddelande 
tavlor, lokala 
kampanjer 

FRÅGA

3

Tv, pappers-
tidningar,
affiliateprogram, 
prisjämförelse-
sajter, stora 
söksajter 

Primärt tv och 
radio, sekundärt 
Internet, print i 
dagspress och 
magasin, utomhus, 
sponsring, mail 

Barter, exklusiva 
rabatter, CPO via 
Internet

Prisjakt 
gratistjänst 

Adwords, 
mailkampanjer, 
reklam i 
brevlådan, 
företagserbjudand-
en, samlings-
platser på Internet 

FRÅGA

4

Provar sig fram, 
viktigt att hitta 
rätt

Tv och radio ger 
hög räckvidd, låg 
kontaktkostnad, 
Internet ger närhet 
till köp 

De är 
kostandseffektiva och 
knyter kunder på ett 
bra sätt 

Anser inte att 
dessa kanaler är 
effektivast

Adwords är lätt att 
mäta. Riktad 
direkt reklam är 
lätt att genomföra 
och
kostnadseffektiv 

FRÅGA

5

Tv,

Tabell 2. Sammanfattning av ovanstående resultat från intervjuerna 

papperstidningar 
Tv och radio, print i 
dagspress och 
magasin, utomhus, 
sponsring 

Affiliate nätverk, 
tradedoubler

Inget svar Direkt reklam i 
brevlådan, 
företags-
erbjudanden

FRÅGA

6

Inget svar Inget svar Inte mycket, ungefär 
samma riktlinjer 
offline som online 

Marknadsföringen 
sker till 100% på 
Internet, reklam 
via tidningar 

Med adwords kan 
man finjustera 

FRÅGA

7

Inget svar Massmedial 
marknadsföring är 
svår att mäta men 
ger bra medveten-
het om målgruppen 

Onlinemarknadsför-
ing och direkt 
marknadsföring via 
länk till webbsidor 

Internet är den 
givna kanalen 

Bägge ger bra 
resultat

FRÅGA

8

Bokus Ginza, Webbhallen, 
Adlibris, Dustin 
home, iTunes, SF 
anytime m.m. 

Ginza, CDON, 
Megastore, Discshop 

Alla e-handels-
företag som 
bedriver handel 
med elektronik 

Butiker som Ica 
maxi 

FRÅGA

9

Inget svar Duktiga på att köpa 
in effektiv media 
billigt

Mindre budget, ingen 
tv-reklam 

Skiljer sig inte så 
mycket

Vassare på 
sökordsoptimering
, bra på att skriva 
copy i adword 

FRÅGA

10

Utmärker sig tack 
vare ett tydligt 
internt
kostnadsfokus 
tillsammans med 
en väl fungerande 
tjänst

Mer aktiva i det de 
gör (sökmotorer 
och prisjämförelse-
sajter). Kör sällan 
bannerkampanjer 

Med rabatter av olika 
slag som kan ses som 
exklusivt 

Nej Vassare på
sökordsoptimering
, bra på att skriva 
copy i 
adwordsannonser

FRÅGA

11

Ständig 
förändring och 
förbättring 

Lönsamhet Allt ska vara enkelt, 
inga onödiga klickar 
för köp 

Gafisk 
formgivning, 
skapa trygg miljö 
för konsumenten 

Att visa rätt 
budskap på rätt 
plats vid rätt 
tillfälle. Bygga 
förtroende

FRÅGA

12

Genom att de det 
senaste året även 
har börjat 
marknadsföra sig 
via pappers-
tidningar

Inte mycket. De har 
breddats, skalar ner 
mindre kanaler och 
lägger fokus på 
större

Tagit ett steg tillbaka 
vad gäller barter- 
avtal pga. 
konkurrenternas 
ökade budget och det 
ökade trycket  online  

Har inte 
förändrats
speciellt mycket 

Mer cynisk 
inställning till 
reklam idag 
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I detta kapitel kommer vi att analysera och dra slutsatser utifrån teorierna och de resultat som 

undersökningen visade på. 

7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Syftet med uppsatsen var att försöka ta reda på vilka olika marknadsföringskanaler som 

företagen använder sig av för att fånga kundens uppmärksamhet att gå till deras sida på nätet.

När vi började med denna uppsats hade vi skapat oss en bild av att de flesta e-handelsföretag 

använder sig av de större kanalerna för marknadsföring genom Internet, dvs. de som vi gått 

igenom i teorikapitlet. Vi är dock medvetna om att dra slutsatser utifrån våra intervjuer är en 

risk då vi endast intervjuat fem olika e-handelsföretag, därför vill vi inte ge oss in på detta. 

Det vi däremot vill göra är att analysera de svar vi fått och se om vi kan koppla de svaren till 

teorierna om marknadsföring genom Internet för att få en bredare bild av hur det är.

En av Internets fördelar är möjligheten till interaktivitet mellan företag och konsumenter. I de 

traditionella marknadsföringskanalerna är det svårt att skapa interaktion. Via webben kan man 

stärka ekonomiska och tidsmässiga bindningar mellan två affärsparter. Ökad 

kommunikationsfrekvens och ett effektivare informationsutbyte kan också stärka 

kunskapsmässiga, sociala och kulturella bindningar.71 Detta ger webbaserade företag en 

fördel då de geografiskt sträcker sig i stort sett över hela världen. Detta kan också givetvis 

vara en nackdel då konkurrensen hårdnar, men det finns vinster att hämta för dem som blir 

framgångsrika. I våran undersökning har vi sett en tydlig fördelning vad gäller vilka kanaler 

de intervjuade e-handelsföretagen använder sig av. Detta kan naturligtvis ha sin grund i att 

alla de intervjuade e-handelsföretagen inte befinner sig inom samma bransch. Dock så kan vi 

inte heller se några speciella kännetecken mellan CDON och CD-wow, vilka är två e-

handelsföretag inom samma bransch. Åldern på e-handelsföretaget kan naturligtvis spegla 

vilka marknadsföringskanaler som företaget använder sig av och vilka kanaler de först 

använde sig av när de kom in på marknaden. CDON och CD-wow grundades dessutom under 

samma år, dvs. 1999. Adlibris sticker ut med att vara det äldsta e-handelsföretaget av de 

intervjuade och grundades 1997, och som dessutom redan från start använde sig av 

71 Jakobsson Peter (1998), s. 27-30 
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Internetmarknadsföring. Som tidigare nämnt så var det under den här perioden, dvs. 90-talet 

som Internet började bli allmänt känt. Adlibris marknadsföring kan också ha tagit fart genom 

Internet efter massmedians upptäckt av Internet år 1995. CDON och CD-wow som inte dök 

upp alltför långt efter, 1999, började sin marknadsföring med de mer traditionella kanalerna 

som tv, radio och exklusiva rabatter. Genom att erbjuda kunder exklusiva rabatter försöker 

CD-wow att skapa lojala kunder, vilket talar för relationsmodellen. Detta lite mer personliga 

marknadsföringssätt använder sig CD-wow även av idag. Även Spastugan började sin 

marknadsföring med de mer traditionella kanalerna. ChargeIT som från första början använde 

sig av samma kanal för marknadsföring, dvs. prisjakts gratistjänst, tycker att Internet är givet 

för dom. Antingen kan det bero på att de inte vågar sig fram med andra 

marknadsföringskanaler vad gäller både Internet och traditionella eller så tycker de kanske att 

det fungerar väldigt bra med prisjakt gratistjänst och de anser inte att de behöver byta eller 

utöka med andra kanaler. Att utöka med fler kanaler kan ju dessutom bli rätt så kostsamt 

beroende på vilken kanal de önskar utöka med. Däremot så tycker de heller inte att de 

utmärker sig gentemot deras konkurrenter, vilket kan ha sin grund i att de endast använder sig 

av en kanal. Det kanske skulle vara en positiv effekt för dom att prova på andra 

marknadsföringskanaler genom Internet, då de traditionella kanalerna oftast är mer 

kostsamma än kanaler genom Internet. Att driva ett företag på ett traditionellt sätt kostar i tid, 

i kraft och i pengar. Det finns en hel del kostnader som är specifika till det traditionella sättet 

att sälja. Dessa kostnader beror givetvis på vilken sorts verksamhet man bedriver, om man 

säljer till konsumenter eller till andra företag och vad man säljer. Men gemensamt är i de 

flesta fall behovet av fysiska säljare, ytor för mottagning och personal som sköter den 

manuella hanteringen. Inom e-handel kan man däremot automatisera och effektivisera en hel 

del av verksamheten. De har inte samma behov av ovannämnda fysiska aktiviteter. Då e-

handelsbaserade företag inte behöver handskas med lika stora kostnader vad gäller 

butikslokaler, mötes ytor, personal med mera, kan de istället satsa på ett välförsett lager med 

ett bra sortiment. Dessutom finns många fördelar för kunden vad gäller e-handel, då de för det 

första inte behöver ta sig till någon fysisk butik för att göra ett köp. De behöver heller inte 

springa runt mellan olika butiker för att jämföra priser eller söka det bästa alternativet. Många 

kan nog också uppleva det stressigt att stå i en butik med säljaren iakttagande ögon. På nätet 

kan inte någon tvinga en till köp.72 Internets snabbhet kan också ge företaget stora fördelar. 

För kunderna är det värt mycket att dygnet runt ha en kanal in i företaget med tillgång till 

72 Frankel Anders (2007), s. 47-50 
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produktinformation, råd om användning, skötsel och felsökning, beställningsmöjligheter, 

uppgifter om leveranser och liknande. E-handelsföretag har dessutom i regel lägre kostnader 

för marknadsundersökningar. Marknadsundersökningar innehåller ofta historisk information 

som många gånger redan vid leverans är oanvändbar. Med hjälp av nätet kan kunden få en 

direktkanal in i företaget och därmed få minutfärsk information om kundernas behov och 

beteende.73 Jämför man Internet med andra typer av marknadsföringskanaler kan man 

konstatera att en person som exponeras för en webbsida är mer aktiv än en person som 

exponeras för te x. en tv reklam. På webbsidan klickar man sig runt, vilket gör att man bättre 

kommer ihåg innehållet på webbplatsen. När man tittar på tv och det dyker upp en reklamfilm 

är de flesta inte så uppmärksamma eller byter till och med kanal. På Internet sitter man oftast 

själv och surfar, vilket gör att man på så sätt kommer ifrån störningar från omgivningen, te x. 

vänner prat.74

Vad gäller de övriga fyra e-handelsföretagen så använder sig tre av dessa förutom 

marknadsföring genom Internet också av traditionell marknadsföring av någon form. De tre 

som i dagsläget använder sig av både Internetmarknadsföring och traditionell marknadsföring 

är Adlibris, CDON och Spastugan. Av dessa så är det som tidigare nämnt Adlibris och CDON 

som är dom största i deras kategori bland e-handelsföretag. Genom detta kan vi dra slutsatser 

som grundar sig på att de bästa sätten för att uppnå lyckade kanaler för att nå ut till sina 

kunder är en mix av de traditionella kanalerna blandat med Internetmarknadsföring. Detta ger 

också ett bra tillvägagångssätt för e-handelsföretagen att nå ut till sina kunder, då de både 

fångar upp de som använder Internet, men även de som inte använder Internet, te x. äldre 

personer som inte har samma tekniska kunskaper som dagens generation. En kombination av 

dessa kan alltså vara att föredra, men det kostar naturligtvis mer pengar att fånga upp ”alla” i 

sin omgivning. Då undersökningen dessutom handlar om e-handel, och inte företag som 

bedriver Internetmarknadsföring men som har fysiska butiker, blir det ett naturligt val för 

dessa att främst använda sig av Internet som marknadsföringskanal då det är en integrerad del 

i vad de gör. Det är ju också trots allt de personer som redan använder sig av Internet som de 

vill komma åt.  

De tre som i dagsläget använder sig av både Internetmarknadsföring och traditionell 

marknadsföring är också de e-handelsföretag som använder sig i någon form av de kanaler 

73 Jakobsson Peter (1998), s. 27-30 
74 http://www.webbfacit.se/article.asp?pid=127
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som rankats som de viktigaste inom marknadsföring genom Internet. Då Adlibris och CDON 

är störst bland deras kategori vad gäller e-handelsföretag och använder sig båda av någon utav 

de viktigaste kanalerna för marknadsföring genom Internet, kan detta tolkas som att det finns 

ett samband mellan att använda sig av de viktigaste kanalerna och att lyckas som e-

handelsföretag. Spastugan är dock inte lika stor som Adlibris och CDON, men eftersom de är 

yngst av de intervjuade bland våra e-handelsföretag, och har bara funnits på marknaden i två 

år, men har samma förutsättningar som Adlibris och CDON så anser vi att det finns en stor 

chans att de i framtiden kan bli lika stora som just dessa två. 

Vår undersökning visar tydligt att alla våra intervjuade företag använder sig av direkt 

marknadsföring på ett eller annat sätt för att skapa en långsiktig relation till sina kunder, 

genom att erbjuda sina kunder att handla över nätet och att ständigt uppdatera sina kunder om 

företagets produkter. Vad gäller push strategier genom Internet kan vi enbart se detta hos 

Adlibris och Spastugan som använder denna strategi i någon form, te x. affiliate och adwords.  

Transportmodellen som innebär att man lockar användaren till att ta sig till företagets 

hemsida, används också av Adlibris och Spastugan, men även detta är en typ av push strategi 

där företagen kan kommunicera budskap som användarna inte bett om att få se eller höra.. 

Däremot kan vi se att alla företagen använder sig av pull strategier i någon form, dvs. att 

användaren själv letar upp önskad information på webben. Detta kan så som teorierna säger 

innebära att dessa företag har mer djupinvolverade kunder vad gäller företagets produkter, och 

behöver därmed inte exponeras för lika mycket marknadsföring. Men att pull strategin är 

vanligare bland företagen kan också bero på att det fortfarande inte finns något fullständigt 

system som motsvarar den ”påtvingade” marknadsföringen man ser i dag, som te x. tv.  
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BILAGA 1; Intervjufrågor 

1. Hur länge har ni funnits på marknaden?

2. När ni först trädde in på marknaden, vad använde ni er då av för

marknadsföringskanaler?

3. Vad använder ni för kanaler idag? 

4. Varför anser ni att just dessa kanaler är effektiva?

5. Använder ni er av andra marknadsföringskanaler än Internet?  

 6. Hur skiljer sig er marknadsföring genom Internet från annan marknadsföring ni

     använder er av?

7. Vilken av dessa kanaler anser ni ger mest respons och varför? 

8. Vilka är era närmaste konkurrenter? 

9. Hur skiljer sig era marknadsföringskanaler genom Internet från era konkurrenter? 

10. Anser ni att ni utmärker er från era konkurrenter med avseende på    

      marknadsföring genom Internet och i så fall hur? 

11. Vad anser ni är viktigt att tänka på vid marknadsföring genom Internet? 

12. Till sist, hur har era marknadsföringskanaler förändrats genom tiden?


