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Abstract 
In recent years e-commerce has experienced a big increase in usage. Internet 

however, cannot offer the same level of personal contact as traditional shops can. 

E-commerce is characterized by impersonal and standardized web shops that do not 

stimulate any emotional connection between the customer and the company. Without this 

personal contact with the customer the possibilities for the company to stimulate loyalty 

decreases. Loyalty however, is as important in e-commerce as it is in traditional 

commerce. The authors of this paper chose the following problem for the study: 

What marketing strategies are fortunate for e-commerce companies to use to create loyal 

customers? 

 To research this subject the authors saw it fit to combine qualitative and 

quantitative research methods. Two e-commerce companies, Dustin AB and Discshop 

Svenska Näthandel AB, where chosen for the study. The qualitative method was used in 

the form of interviews with people with insight into the marketing strategies of these two 

companies. Ulla Lundevall, vice president of Dustin AB was interviewed as well as Petra 

Keith, head of marketing at Discshop Svenska Näthandel AB. The quantitative research 

method was used in the form of survey answered by customers of these two companies. 

 The result showed that both companies have a quite large base of loyal customers. 

Even if the price was considered the most important factor for a majority of the 

customers both companies offer added value that motivate the customers to return and 

make repeat purchases.  

 The result also showed that this loyalty is fragile. It was not possible to indicate 

any mental connection between the companies and their customers. 

 The conclusion that the authors came to is that it is very important for e-

commerce companies to offer the customer added value to motivate a higher price. It’s 

also very important for companies to make themselves reachable. If the company is 

marketing complex product, phone is a very important channel for communication.

 The companies must also customize their relationship making with the customer 

to whatever level of involvement the customer has towards the product. 



  

Sammanfattning 
De senaste åren har e-handeln upplevt en stor ökning i användande. Internet kan 

dock inte erbjuda samma nivå av personliga kontakt som traditionella butiker kan. 

Handel över nätet kännetecknas av opersonliga och standardiserade webbutiker som inte 

ger upphov till någon emotionell koppling mellan kund och företag. Utan denna 

personliga kontakt med kunden minskar möjligheterna för företagen att bygga upp 

lojalitet hos kunderna. Lojalitet är dock lika viktigt inom e-handeln som inom traditionell 

handel. Författarna till denna uppsats valde utifrån denna problemdiskussion följande 

problemformulering: Vilka marknadsföringsstrategier är lyckosamma för e-

handelsföretag att använda för att skapa lojala kunder? 

För att undersöka detta ansåg författarna att en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod var nödvändig. Två e-handelsföretag valdes ut för 

undersökningen, Dustin AB och Discshop Svenska Näthandel AB. Den kvalitativa 

metoden användes genom intervjuer med personer med insyn i dessa två företags 

marknadsföringsstrategier. Ulla Lundevall, vice VD på Dustin AB intervjuades liksom 

Petra Keith, marknadsansvarig på Discshop Svenska Näthandel AB. En kvantitativ 

undersökningsmetod användes genom att författarna genomförde en enkätundersökning 

med kunder till dessa företag. 

Resultatet visade på att båda företagen har en ganska god bas av lojala kunder. 

Även om priset av de flesta kunder ansågs som det allra viktigaste kunde dessa företag 

erbjuda mervärden som motiverade kunderna att återvända och göra återköp. 

Det visade sig dock också att lojaliteten till båda dessa företag är väldigt skör. Det 

gick inte att påvisa någon mental koppling mellan företagen och deras kunder. 

Slutsatsen som författarna kom fram till var att det är viktigt för e-handelsföretag 

att erbjuda kunden mervärden för att motivera ett högre pris. Det visade sig också att det 

är väldigt viktigt för företagen att göra sig nåbara. Om företaget säljer mer komplexa 

produkter är kontaktkanaler som telefon väldigt viktigt. 

Företagen måste också anpassa sitt relationsskapande med kunden till vilken typ 

av involvering som kunden känner inför produkten. 
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1. Inledning 
Den här uppsatsen handlar om kundlojalitetsbyggande på Internet. 

Människan har alltid haft och har fortfarande ett stort behov av sociala interaktioner. 

Trots detta har Internethandeln som kännetecknas av ansiktslös elektronisk 

kommunikation växt lavinartat under de senaste åren och har nu blivit en betydande del 

av den totala handeln. Författarna till denna uppsats tänker undersöka hur utvecklingen 

påverkat hur webbföretag kan främja kundlojalitet och skapa mervärden för kunden. 

För att utföra denna undersökning kommer författarna att undersöka tre 

bakomliggande utvecklingar som lett fram till den situation som råder idag. Dessa tre 

områden är handelns utveckling genom tiden, utveckling av kundens köpbeteende och 

IT-utvecklingen/E-handeln. 

 

1.1. Problembakgrund 

När industrialismen slog igenom i Sverige skedde det en kraftig ökning i 

produktionskapaciteten. Tidigare hade produkter tillverkats i enstaka exemplar men tack 

vare ny teknik kunde standardiserade produkter tillverkas i stora volymer. Detta fick 

priset på produkterna att minska vilket ledde till att de då blev tillgängliga för en större 

del av befolkningen. Eftersom det fanns en sådan stor målgrupp behövde producenterna 

inte fokusera på att tillverka efter konsumenternas önskemål utan man tillverkade det som 

var enklast och sedan fick konsumenterna nöja sig med vad som erbjöds. Försäljningen 

vid denna tidpunkt var transaktionsinriktad vilket innebar att man inte var fokuserad på 

att skapa långsiktiga relationer med kunderna. (Gummesson, 1998, s.21) 

Allteftersom antalet producenter ökade började företagen täcka in kundernas 

efterfrågan. I och med detta ökade konkurrensen och det började bli nödvändigt att 

anpassa produkterna efter konsumenternas önskemål. Man började grovsegmentera 

marknaden i stora segment efter sociodemografiska variabler som t.ex. kön, ålder och 

inkomst. Denna grovsegmentering övergick med tiden i allt mindre segment där man 

försökte tillgodose mer specifika behov hos konsumenten. (ibid., s.126) 

Vid industrialismens födelse kännetecknades konsumtionen av att människor hade 

behov de behövde tillgodose. Dessa kunde vara behov av föda och klädsel. Allteftersom 
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välståndet i västvärlden ökade minskade de ouppfyllda behoven hos konsumenten vilket 

resulterade i att företagen måste börja lära kunden vad ska konsumera. (Carlell, 2004) 

Allteftersom marknaden i stort började uppleva en mognadsfas behövde många 

företag söka sig in på alternativa marknader för att fortsätta sin expansion. Tack vare den 

kraftiga tekniska utvecklingen under 1970- och 1980-talen fanns det en ökad möjlighet 

att på ett effektivt sätt genomföra dessa globala expansioner. I boken Digital Economy 

(Tapscott, 1996, s.65) skriver författaren om att globaliseringen har varit både ett resultat 

av och en drivkraft till den allt mer accelererande IT-utvecklingen. ”Globalization is both 

chicken and egg” (ibid., s.65) 

Globaliseringen och den tekniska utvecklingen ledde till att man redan under 

början på 1980-talet kunde se en ökning av användandet av e-handel. E-handel var till en 

början inte något som var tillgängligt för konsumenter utan det var slutna system mellan 

företag och organisationer. Under 1992 skapades det nya möjligheter för e-handeln i och 

med lanserandet av World Wide Web. Tekniken var dock fortfarande krånglig och svår 

för användarna. Detta förändrades markant 1994 när Netscape lanserade första versionen 

av sin webbläsare, Netscape Navigator. I och med denna lansering gjordes e-handel 

säkrare och enklare och blev då på allvar anpassad för konsumenterna. (Griffiths) 

I början gick det dock långsamt med etableringen av e-handel eftersom Internets 

spridning fortfarande var begränsad. I och med att Internet blivit tillgängligt för de stora 

massorna under de senaste åren har e-handeln dock på allvar tagit fart. En rapport från 

HUI (Handelns Utredningsinstitut) visar att försäljningen över Internet i Sverige ökade 

med 40 % under 2004, vilket är 6,8 miljarder och motsvarar 3,1 % av den totala 

försäljningen inom sällanköpsvaror. (Arnberg, Hedlund, 2005, s.32) 

Globaliseringen och IT-utvecklingen har tillsammans lett till en kraftig förändring 

av det globala samhället. Dagens konsumenter har högre utbildningsnivå och är mer 

specialiserade. De utsätts för högre stress, lever längre och är mer influerade av den 

globala kulturen än de som levde under 1960- och 1970-talen när bilden av 

marknadsföring formades. Det har resulterat i förändringar av konsumentbeteendet. 

Exempelvis har det skapat ett mer intensivt köpbeteende, ökat konsumentrationaliteten 

och gett en ökning av konsumentens kraft gentemot producenten. (Wilson, Daniel, 

McDonald, 2002, s.195) 
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De senaste årens ökning av Internethandel i kombination med förändringar i 

konsumenternas köpbeteende har gett ett utrymme för shoppingagenter som t.ex. 

Pricerunner, där en sökning kan göras på en viss produkt oavsett försäljningsplats och 

inom loppet av en sekund kan man hitta den billigaste återförsäljaren. Eftersom företagen 

på Internet är mindre differentierade än vad de är på den traditionella marknaden är det 

enklare att jämföra produkten med sådana tjänster vilket har lett till att kunder som 

handlar på Internet är mindre lojala och kräver mer kundservice. (Rust, Lemon, 2001)  

Så som Internet och e-handeln ser ut idag är det svårt att skapa långvariga 

relationer med sina kunder eftersom många av de fysiska kanaler i form av t.ex. kontakt 

över disk som används vid relationsskapande inte finns eller är kraftigt begränsade. Vid 

handel över nätet sker kontakten med kunden genom i förväg utformade webbsidor. 

Kontakten med kunden kan därför inte utformas efter individen och mötet blir till en följd 

av detta opersonligt och standardiserat. ”Ett skäl till att IT-prognoser och applikationer 

har gått snett är oförmågan att kombinera high tech med high touch, där high touch står 

för den mänskliga kontakten.” (Gummesson, 2002, s.134) 

För att uppnå långvarig lönsamhet inom ett e-handelsföretag krävs det att man 

skapar effektiva kundlojalitetsprocesser. Reichheld skriver i boken “Loyalty Rules” att 

lojalitet är en enormt viktig del av marknadsföring till e-handelskunder. ”Web-savvy 

leaders know that loyalty is an economic necessity; acquiring customers on the Internet is 

enormously expensive, and unless those customers stick around and make lots of repeat 

purchases over the years, profits will remain elusive.” (Reichheld, 2001, s.1)  
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1.2. Problemdiskussion 

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har tillsammans resulterat i 

stora förändringar inom de flesta branscher. Tekniska förutsättningar har gjort det möjligt 

för både företag och konsumenter att sälja och köpa varor och tjänster över en mycket 

stor geografisk yta. Detta har lett till att konkurrenssituationen för många företag har 

blivit allt mer krävande. De förändringar som skett i omvärlden har också påverkat 

konsumenternas köpbeteende. Eftersom dagens konsumenter har ett mer intensivt 

köpbeteende och ökad rationalitet vid köp måste företagen utforma sina verksamheter för 

att tillgodose konsumenternas ökade krav.  

Inom e-handeln är det dock svårare att skapa differentieringar eftersom det inte 

finns någon fysisk plats eller något personligt kundbemötande. Detta leder till att priset 

blir den huvudsakliga konkurrensfaktorn. Med den nya tekniken och konsumenternas 

ökade rationalitet ökar enligt Wilson et. al. (2002, s.195) också deras vilja och förmåga 

att jämföra alternativ innan köpet genomförs.  

Trots den snabba tekniska utvecklingen som skett de senaste åren kan Internet 

idag inte erbjuda samma nivå av interaktivitet och kundkontakt som traditionella 

marknader möjliggör. Dessa tekniska och sociala begränsningar gör att de företag som 

enbart etablerat sig online missar en viktig del av kundkontakten i form av den personliga 

kommunikationen med kunden. Företaget blir en ansiktslös webbsida och kunden skapar 

därför inte någon personlig kontakt till försäljningsstället. För att motivera befintliga 

kunder att återvända måste därför företagen som sköter sin handel via Internet och inte 

har möjlighet att konkurrera med bästa pris hitta andra faktorer som kunden uppskattar 

och väljer framför prisnivån. Utan dessa faktorer riskerar e-handelsföretagen att kunderna 

snabbt försvinner när ett billigare alternativ dyker upp. 
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1.3. Problemformulering 

Vilka marknadsföringsstrategier är lyckosamma för e-handelsföretag att använda 

för att skapa lojala kunder? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ur ett företagsperspektiv genom en kvalitativ 

studie undersöka hur Dustin AB och Discshop Svenska Näthandel AB utformat sin 

marknadsföring för att få kunderna att återvända och göra återköp. Genom en kvantitativ 

undersökning av dessa två företags kunder ska författarna även undersöka hur 

köpbeteendet hos kunder till dessa två företag ser ut. 

Författarna har valt att välja ut några faktorer i företagens verksamhet som de 

anser påverka kundernas beslut till val av butik. Dessa faktorer är pris, sortimentbredd, 

leveranstid, utformning av webbsida och kundtjänst. 

 

1.5. Definitioner 
Webbföretag Företag med huvudsaklig försäljning över Internet. 
 
Webbutik En virtuell handelsplats på Internet där försäljning av varor och 

tjänster äger rum. 
 
Shoppingagent Ett verktyg på Internet som används av konsumenten för att jämföra 

priser på en viss produkt hos olika webbutiker. 
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1.6. Uppsatsens disposition 
 
Denna uppsats har författarna disponerat enligt följande upplägg: 
 
Kapitel 1 – Inledning 
Inledningen utgörs av bakgrunden till problemet, frågeställningen och syftet med arbetet. 
  
Kapitel 2 – Metod 
I metodkapitlet redovisar och motiverar författarna de forskningsmetoder och 
förhållningssätt undersökningen baseras på. 
 
Kapitel 3 - Teori  
I teorikapitlet redovisar författarna de modeller och teorier som leder till den teoretiska 
referensramen.  
 
Kapitel 4 - Empiri 
I detta kapitel redovisas den empiri som författarna samlat in. Empirin har samlats in 
enligt de redovisade metoderna i kapitel 2 och med den teoretiska referensramen i kapitel 
3 som utgångspunkt.  
 
Kapitel 5 - Analys  
I analyskapitlet analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt från den teoretiska 
referensramen i kapitel 3. 
 
Kapitel 6 - Resultat  
I detta kapitel redovisas de resultat som författarna kommit fram till i analysen. Detta 
resultat är således kopplat till uppsatsens syfte. 
 
Kapitel 7 - Slutsats  
I slutsatsen svarar författarna på den frågeställning som formulerats i kapitel 1. 
 
Kapitel 8 - Kritisk granskning 
I detta kapitel gör författarna en kritisk analys av undersökningens utformning, 
generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. 
 
Kapitel 9 - Förslag till vidare forskning  
Under denna rubrik presenterar författarna förslag till vidare forskning inom ämnet.  
 
Kapitel 10 – Källförteckning 
Källförteckningen innehåller en specifikation av de källor som använts i uppsatsen. 
 
Kapitel 11 – Bilagor 
Här återfinns det material som ej ansetts höra hemma i den löpande uppsatsen. 
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2. Metod 
Denna uppsats har byggts upp utifrån två undersökningar samt stöd från litteratur. 

Undersökningarna har genomförts med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningsmetoder. 

Som underlag för val av teorier och undersökningarna har författarna använt sig 

av litteratur inom företagsekonomi och systemvetenskap. Författarna har valt ut relevanta 

teorier för undersökningen och sedan bildat en teorisyntes. Utifrån teorisyntesen och den 

teoretiska referensramen har författarna sedan byggt upp en intervjumall och enkät. 

Resultatet från dessa har legat som underlag för analysen av undersökningsobjekten. 

Inledningsvis har författarna genomfört en kvalitativ undersökning på 2 företag. 

Dessa företag har valts för att de främst bedriver sin försäljning på Internet och därför 

uppfyller kraven för undersökningen. Undersökningen har skett genom kvalitativa 

intervjuer med personer som har stor insikt i och möjlighet till påverkan av företagets 

marknadsföringsinsatser. Genom intervjuerna har författarna fått en fördjupad kunskap 

om hur dessa företag ställer sig till kundlojalitet och mervärdesbyggande processer.   

Därefter har författarna genomfört en undersökning med kvantitativ inriktning i 

form av en enkät. Syftet med enkäten var att få en tydligare bild av konsumenters 

köpbeteende på Internet. Enkäten riktade sig till personer som någon gång har handlat 

hos någon av dessa valda webbutiker. 

 

2.1. Validitet och Reliabilitet 
 I en undersökning som denna talar man om validitet och reliabilitet. Dessa två 

uttryck är mått för hur man kan tolka resultatet av undersökningen. Med validitet menar 

man undersökningsobjektets giltighet. Det handlar om hur väl undersökningsobjektet är 

kopplade till undersökningens ändamål och hur det reflekterar verkligheten. Validiteten 

påverkas också av undersökningsmetoden av objektet. Vid intervju med personer inom 

ett företag t.ex. måste man ha i åtanke att personen man intervjuar kanske inte alltid säger 

den fullständiga sanningen. (Denscombe, 2000, s.283) 

 

 

 Reliabiliteten syftar till hur pålitligt resultatet från undersökningen är. 
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Om man har en hög reliabilitet ska man få samma resultat om man genomför samma 

undersökning vid ett senare tillfälle. (Denscombe, 2002, s.282) 

 

2.2. Generalisering 
 Med generalisering menar man till vilken nivå man kan generalisera det resultat 

man får ut av undersökningen på liknande fall. Vid intervju med ett fåtal företag kan man 

inte utan vidare göra en generalisering av att resultatet går att applicera på alla företag i 

liknande situation. För att kunna göra en generalisering krävs det att man baserat 

undersökningen på en bred respondentbas. Urvalet bör då vara sannolikhetsbaserat och 

innefatta en större andel respondenter. (Patel, Davidson, 1994, s.43-44) 

 

2.3. Hermeneutik och Positivism 
 Hermeneutik bygger på att man söker förståelse för hur världen uppfattas och 

tolkas. I undersökningen utgår man därför inte från hur världen verkligen är. Eftersom 

undersökningen baseras på tolkningar blir resultatet inte objektivt. (Hartman, 1998, s.94) 

 Positivism utgår från fakta och baseras på teorier som understryker mätbara 

variabler. Undersökningar som har positivism i sin grund blir därför mer 

verklighetsbeskrivande än en hermeneutisk undersökning. (ibid.) 

 Eftersom denna undersökning har utförts både genom kvalitativa och kvantitativa 

undersökningsmetoder kommer både hermeneutik och positivism att ingå i uppsatsen. En 

del av de data som samlats in går direkt att koppla till mätbara variabler medan andra data 

bygger mer på tolkningar. 

 

2.4. Induktion och Deduktion 
Vid induktiv ansats utgår forskaren ifrån observationer vid sökandet efter 

vetenskapliga generella relationer. Forskaren analyserar observationerna utifrån en 

teorineutral ansats och finner relationer mellan de observerade företeelserna. Med dessa 

formas hypoteser utifrån relationsförhållandena mellan de fenomen som observerades. 

Upprepande studier av samma fenomen kan leda till skapandet av teori. (Hartman, 1998, 

s.129) 
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Vid deduktiv ansats utgår forskaren ifrån en hypotes som är en generell 

relationsansats, och låter hypotesen styra vilka observationer som görs. Forskaren har 

från början gjort klart vad han är ute efter att observera och utgår sedan från olika 

antaganden om verkligheten för att forma en hypotes. Hypotesen prövas senare mot 

verkligheten och på så sätt kan frågan som ställts i problemformuleringen besvaras. 

(ibid., s.138)  

I denna uppsats har författarna utgått från en deduktiv forskningsansats genom att 

bygga utifrån befintliga teorier och undersöka verkligen med dessa teorier som grund. 

Eftersom teoribilden inom det valda området är så omfattande ansåg författarna att en 

deduktiv undersökning var mycket passande för aktuell frågeställning. 

 

2.5. Primärdata 
Primärdata är den data som forskaren själv samlar in. Det kan röra sig om 

intervjuer, enkäter, iakttagelser etc. Primärdata är mer tidskrävande och kostsammare att 

ta fram, men då är den också mer aktuell, och ändamålsenlig. (Lekvall, 2001, s.212) 

I denna uppsats har primärdata används i form av intervjuer och enkäter. Området 

som ligger till grund för undersökningen kännetecknas av snabba och stora förändringar 

och därför är det viktigt att använda färsk data vid dessa studier. 

 

2.6. Sekundärdata 
Sekundärdata är data som forskaren/författaren ej själv samlat in. Det kan vara 

intervjuer och enkäter som andra gjort, tidigare tryckt material inom ämnet osv. 

Sekundärdata är betydligt snabbare att ta fram och inte alls lika kostsamt som primärdata 

men man offrar då aktualitet och ändamålsenlighet. Det finns en risk att det material man 

använder inte är helt lämpat för att appliceras inom aktuellt område. (Lekvall, 2001, 

s.212) 

Sekundärdata har använts i uppsatsen i form av befintliga teorier och 

undersökningar.  
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2.7. Kvantitativa undersökningar 
Kvantitativ undersökning är en metod som används inom naturvetenskapen. 

Undersökningen kännetecknas av att forskaren hittar samband mellan företeelserna 

genom observationer, manipulationer och mätningar. Kvantitativa undersökningar delar 

upp världen i olika klasser och ställer sedan upp kvantitativa frågor om dessa klasser. 

Förutsättningen för kvantitativa undersökningar är att egenskaperna man undersöker är 

mätbara. Om egenskaperna man vill undersöka inte är mätbara, finns det ingen möjlighet 

att göra en kvantitativ undersökning.  (Hartman, 1998, s.173) 

I denna undersökning har kvantitativa metoder använts i form av kundenkäter. 

Dessa enkäter besvarades av kunder till Dustin och Discshop. Undersökningen delades 

upp i två skilda enkäter. En enkät för kunder till Dustin och en för kunder till Discshop. 

Enkätundersökningen genomfördes i form av utskickning via e-post och utfrågning av 

personer på utvalda platser i Stockholm. 

Denna undersökningsmetod är bra att använda på denna del av undersökningen 

eftersom det rör sig om ett större antal respondenter och frågorna är av den natur att de 

lätt går att formulera i form av en enkät.  

 

2.8. Kvalitativa undersökningar 
Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker förstå hur 

människor upplever sig själva och sin omgivning. Med en kvalitativ undersökning 

försöker man komma åt något subjektivt, alltså mjuka värden. Två vanliga 

undersökningar man kan använda sig av här är naturalistisk observation och 

djupintervjuer. Resultatet i kvalitativa undersökningar är inget man kan presentera i 

numeriska värden. Däremot använder man sig av denna undersökningsmetod för att 

kunna gå djupare på det man undersöker och sedan kunna tolka detta i ett sammanhang. 

(Hartman, 1998, s.238) 

Den kvalitativa undersökningsmetoden har använts i undersökningen i form av 

intervjuer med nyckelpersoner inom de företag författarna valt ut som 

undersökningsobjekt. Det rör sig då om färre respondenter och det är inte praktiskt att 

begränsa svarsalternativen utan dessa bör vara öppna. 
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2.9. Urval 
 Det finns två grupper av urvalstekniker. Den första kallas för sannolikhetsurval. 

Sannolikhetsurval är baserat på en föreställning om att de människor eller företeelser som 

ingår i urvalet har valts ut därför att de sannolikt utgör ett representativt tvärsnitt för det 

som skall studeras. Hela populationen ska ha samma sannolikhet att komma med i 

urvalet. Den andra tekniken är icke-sannolikhetsurval och innebär att man inte tar hänsyn 

till att urvalet skall representera populationen som helhet. (Denscombe, 2000, s.19)  

 Eftersom författarna inte haft tillgång till de samtliga populationerna vad gäller 

kundsocken hos de båda företagen var det nödvändigt att använda ett icke-

sannolikhetsurval vid genomförandet av enkätundersökningen.  

 De företag som valdes ut för undersökningen valdes av författarna ut genom ett 

subjektivt urval. Subjektivt urval ligger under icke-sannolikhetsurval och valet av denna 

teknik motiveras nedan.  

 

2.9.1. Urval av respondenter för kvalitativ studie 
 Vid val av objekt till undersökningen utgick författarna ifrån företag som driver 

sin huvudsakliga sysselsättning genom försäljning till konsument över Internet. Företagen 

som valdes ut behövde inte marknadsföra samma produktkategorier utan det sågs snarare 

som en fördel om företagens sysselsättning skiljde sig från varandra. Författarna ville 

undersöka e-handelsföretag som de ansåg som framgångsrika inom e-handelmarknaden 

eftersom uppsatsens problemformulering utgår från att undersöka hur företag som 

bedriver handel över Internet kan skapa lojalitet hos sina kunder. Eftersom det är en stor 

kostnad kopplat till anskaffande av nya kunder inom e-handelsmarknaden antogs dessa 

framgångsrika företag åtnjuta en relativt hög kundlojalitet. Detta är också något som 

kommer att undersökas i uppsatsen i form av en enkät till kunder hos de aktuella 

företagen. Företagen som sedan valdes ut, Dustin AB och Discshop Svenska Näthandel 

AB, har framgångsrika webbutiker gemensamt. Organisatoriskt och historiskt skiljer sig 

dock företagen åt vilket författarna såg som en fördel vid undersökningen. Vid intervju 

med dessa två företag var författarna intresserade av att komma i kontakt med personer 

inom organisationerna som jobbar aktivt och har direkt insyn i företagens 

marknadsföringsstrategier och aktiviteter.  
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2.9.2. Urval av respondenter för kvantitativ studie 
 För att utvärdera resultatet av undersökningsobjektens marknadsföringsinsatser 

ska författarna även genomföra en kvantitativ surveyundersökning på företagens kunder. 

Valet av respondenter till enkätundersökningen kommer delvis att ske genom utskick av 

enkät via e-post och delvis genom utfrågning av personer på utvalda platser i Stockholm. 

Av praktiska skäl kommer urvalen av respondenter ske genom ett icke-sannolikhetsurval. 

Ett sannolikhetsurval hade krävt att författarna tagit del av företagens kundlistor och 

utifrån dessa gjort ett slumpmässigt urval.  
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3. Teori 

3.1. Motivering till val av teorier 
 Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen tas en teorislinga fram. 

Denna slinga består av de teorier som finns inom ämnet som ska undersökas och som kan 

svara på den problemformulering som problemdiskussionen i inledningen har lett fram 

till. Författarna till denna uppsats har valt att undersöka vilka marknadsföringsstrategival 

som de företagen som ska undersökas har gjort och hur dessa val har påverkat lojaliteten 

hos kunderna. Ett grundläggande strategival företagen kan göra innebär till vilken grad de 

väljer att bygga relationer med kunderna. Författarna till denna uppsats har därför valt att 

använda Gummessons (2002) litteratur inom relationsmarknadsföring som underlag för 

studien. Relationsmarknadsföring är ingen teori utan ett perspektiv, men i denna 

undersökning är det intressant att se vilka strategival företagen gjort och hur detta har 

påverkat kunderna. 

 För att undvika konkurrens med enbart pris kan företagen välja att bygga 

mervärden som gör att kunderna upplever företagens produkter som mer värda än 

konkurrenternas. Det är därför ett naturligt val att sätta in en mervärdesteori i syntesen. 

Genom detta undersöker författarna hur e-handelsföretagen arbetar för att skapa värden 

utanför produkten för att på så sätt kunna konkurrera med andra egenskaper än pris. 

 För att kunna se resultatet av företagens marknadsföringsstrategival anser 

författarna att teorier om köpbeteende och lojalitet även hör hemma i teoribildningen. 

Kundernas köpbeteende och därigenom deras benägenhet att bli lojala varierar 

beroende på nivå av involvering till köpet. Därför har författarna valt att ta med 

involveringsteorin i undersökningen. 

För att kunna utvärdera utfallet av företagens val av marknadsföringsstrategi 

måste en undersökning göras på hur kundernas lojalitet till e-handelsföretagen ser ut. 

Författarna har därför valt att placera lojalitet som den fjärde och sista teorin i syntesen. 

Lojalitetsteorin innehåller två grupper av lojalitet, den fysiska och den mentala världen, 

som förklaras under lojalitetsbeskrivningen nedan. För denna uppsats ändamål finns även 

ett intresse i särskiljningen mellan fysisk och mental lojalitet. Dessa två variabler kan visa 
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på vilken typ av lojalitet som webbföretagen åtnjuter och på så sätt kan en tydligare bild 

fås av webbföretags kunders köpbeteende. 

 

3.2. Transaktionsmarknadsföring/Relationsmarknadsföring 
Gummesson beskriver transaktionsmarknadsföring som engångsförsäljning där 

man inte är ute efter att skapa relationer med kunderna utan enbart intresserar sig för den 

aktuella transaktionen. ”I transaktionsmarknadsföringen säger det faktum att man gjort 

affärer med en kund ingenting om sannolikheten att göra affärer igen, inte ens om man 

gjort många affärer.” (Gummesson, 1998, s.29) Vid transaktionsmarknadsföring saknar 

kunden emotionell koppling till säljaren men återköp förekommer ändå. Orsaken till 

dessa återköp är då snarare kostnad vid byte av leverantör och har ingenting med 

relationer att göra. ”Transaktionsmarknadsföringen har inga ambitioner att klättra upp för 

lojalitetsstegen, men det kan ändå vara en realistisk strategi.” (Gummesson, 1998, s.29) 

Relationsmarknadsföring har, precis som namnet antyder, relationer i centrum. 

Gummeson beskriver relationsmarknadsföringen: [...] ”marknadsföring som sätter 

relationer, nätverk och interaktion i centrum” (Gummesson, 1998, s.16) 

Här handlar det om att skapa långsiktiga relationer med kunden för att hon ska 

känna sig emotionellt kopplad till företaget.  

 

För att relationsmarknadsföring ska vara effektivt kan man utgå från sex punkter: 

• Det finns ett fortlöpande eller periodiskt behov av produkten från kundens sida 

• Kunden väljer leverantör av produkten 

• Det finns alternativa leverantörer av produkten 

• Word-of-mouth är speciellt användbart för kommunikation om produkten 

• Märkeslojalitet är låg 

• Det finns en möjlighet att korsförsälja produkter. 

(Gilbert, Powell-Perry & Widijoso, 1999) 
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Strategival Transaktionsmarknadsföring Relationsmarknadsföring 

Tidsperspektiv Kortsiktigt perspektiv Långsiktigt perspektiv 

Dominerande 

marknadsfunktion 

Marknadsföringsmix Interaktiv marknadsföring 

Priselasticitet Kunder är mer priskänsliga Kunder är mindre 

priskänsliga 

Dominerande 

kvalitetsdimensioner 

Produktionskvalitet dominerar Interaktionskvalitet ökar 

och kan bli dominerande 

Mätning av kundnöjdhet Undersöka marknadsandelar Hantera kundbasen 

Kundinformationssystem Uppdragsspecifika 

kundnöjdhetsenkäter 

Realtids feedback från 

kunder 

Beroende mellan 

marknadsföring, 

operation och personal 

Kontakten mellan enheterna av 

liten eller ingen strategisk 

betydelse 

Kontakten mellan 

enheterna av stor strategisk 

betydelse 

Betydelsen för 

internmarknadsföring 

Liten eller obefintlig strategisk 

betydelse 

Stor strategisk betydelse 

för att lyckas. 

Källa: Grönroos, 1990, s.9 
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3.3. Mervärde och Hävstångseffekten 
Utöver den fysiska produkten finns det även attribut som kan förhöja det upplevda 

värdet av produkten. Detta värde kallas mervärde. För att företag ska kunna motivera ett 

högre pris på en vara än konkurrenterna måste företaget skapa mervärden till produkten 

som gör att det upplevda värdet av produkten överstiger kostnaden för anskaffandet av 

produkten.  

Hävstångseffekten handlar om att man ska skapa mervärde åt sin kund genom att 

ge dem förutsättningar för att effektivisera eller förbättra sina verksamheter. 

Hävstångseffekt handlar inte om att själv ge kunden ett mervärde utan att genom 

utformningen av produkten eller tjänster öka kundens möjligheter att själv skapa ett 

mervärde. (Normann, 1994, s.89) 

 

3.4. Involveringsteorin 
Involveringsteorin används för att förstå konsumenters beteende vid 

beslutsfattande. Faktorer som påverkar köpval varierar kraftigt hos kunder, däribland 

nivån av involvering. Konsumenters köpbeteende varierar och påverkas av den nivå av 

involvering som konsumenten känner inför varan eller tjänsten. Nivån av involvering 

grundar sig i hur viktig produkten eller tjänsten är för konsumenten. (Fill, 2002, s.96) 

Vid ett lågt engagemang skapar individen sig en uppfattning om och en attityd till 

produkten/tjänsten efter köp. Vid ett högt engagemang skapar individen sig däremot en 

uppfattning om och en attityd till produkten/tjänsten redan innan köp. Ju högre 

involvering individen känner inför en produkt desto bättre är det att marknadsföra dess 

tekniska information och fördelar för att tillfredsställa individens rationella 

beslutsfattande. Vid en lägre involvering till produkten är det bättre att använda sig av 

känslomässiga budskap eftersom individen inte känner något övervägande eller medveten 

ansträngning inför ett eventuellt köpbeslut. (ibid., s.97) 

Involvering innefattar även graden av upplevd risk. Vid en hög upplevd risk ökar 

intresset för individen att skaffa sig mer information om produkten/tjänsten innan köp. 

Om individen känner sig osäker på resultatet av ett köp eller om produkten/tjänsten är en 

stor kostnad för individen kommer det leda till att engagemanget ökar från dennes sida. 
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Vid hög risk och/eller högt engagemang kommer individens informationssök bli stor för 

att reducera nivån av risken inför ett eventuellt köp. (Fill, 2002, s.99) 

Vid en låg upplevd risk resulterar det istället till att bli lågt engagemang från 

kunden sida. Lågprisprodukter brukar oftast ses som lågengagemangsprodukter eftersom 

konsumenten sällan gör någon informationssökning innan köpet eftersom risken upplevs 

som väldigt liten. Det finns även andra aspekter som påverkar kundens engagemang, 

däribland om det är ett engångsköp eller ett rutinköp. (ibid., s.99) 

 

3.5. Lojalitet 

Inom marknadsförings används begreppet lojalitet för att beskriva ett beteende 

hos en individ som känner en önskan eller dragning mot ett visst varumärke, en produkt 

eller en butik. Söderlund (2001, s.25-26) talar om tre komponenter som krävs för att 

lojalitet ska kunna uppstå. Lojaliteten utgår alltid från en ”aktör med någon slags vilja”. 

Inom marknadsföring är denna aktör den individ som genom tidigare erfarenheter eller 

värderingar känner en dragning till ett objekt. Objektet är således den andra komponenten 

som krävs för att lojalitet ska kunna uppstå och definieras som det till vilken aktörens 

vilja riktar sig. Detta är den produkt, det varumärke eller den butik som individen väljer 

att vara lojal mot av olika anledningar. Den tredje komponenten i lojalitet är ett 

förhållande över tiden. Söderlund fortsätter resonemanget kring dessa komponenter och 

klargör att den tredje komponenten ligger till grund för många tvetydigheter inom 

lojalitetsforskning eftersom ”över tiden” är något subjektivt. Söderlund (2001, s.26) 

vidareutvecklar begreppet ”förhållande över tiden” och delar in det i två delar, den 

fysiska världen och den mentala världen. Den fysiska världen innefattar individens 

observerbara beteende i förhållande till objektet medan den mentala världen beskriver 

individens attityder och intentioner till objektet. (ibid.) 

Definitionen på lojalitet enligt Söderlund är alltså: ”Kundlojalitet kan alltså ses 

som kundens viljebaserade förhållande över tiden – i den fysiska och den mentala världen 

– till ett objekt på en marknad.” (Söderlund, 2001, s.30) 
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3.6. Teorisyntes 
De ovan nämnda teorierna har författarna kopplat samman enligt följande 

teorisyntes. Det centrala i teorisyntesen är utbyte mellan säljare och köpare och den 

beroende variabeln är lojaliteten. De oberoende variablerna i teorisyntesen är nivån av 

relationsskapande i form av relationsmarknadsföring, samt nivå av produktengagemang. 

Dessa två variabler påverkar vilken nivå av lojalitet som uppnås. I syntesen har även 

mervärde placerats. Detta är en viktig faktor för att företagen ska kunna skapa 

differentiering gentemot sina konkurrenter och på så sätt konkurrera med faktorer utanför 

priset.  

Om företagen författarna undersöker i denna uppsats visar sig använda de 

marknadsföringsstrategier som enligt syntesen bör leda till ökad lojalitet borde detta visa 

sig i den statistik som tas fram i enkätundersökningen. 
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3.7. Teoretisk referensram 
Syftet med denna uppsats lyder: Syftet med denna uppsats är att ur ett 

företagsperspektiv genom en kvalitativ studie undersöka hur Dustin AB och Discshop 

Svenska Näthandel AB utformat sin marknadsföring för att få kunderna att återvända och 

göra återköp. Genom en kvantitativ undersökning av dessa två företags kunder ska 

författarna även undersöka hur köpbeteendet hos kunder till dessa två företag ser ut. 
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Författarna har valt att välja ut några faktorer i företagens verksamhet som de 

anser påverka kundernas beslut till val av butik. Dessa faktorer är pris, sortimentbredd, 

leveranstid, utformning av webbsida och kundtjänst. 

 För att undersöka lojalitet till e-handelsföretag måste man utgå ifrån hur lojalitet 

ser ut i teorin. Trots de många olikheterna mellan e-handel och traditionell handel är de i 

grund och botten två sidor av samma mynt. För att skapa lojalitet krävs det att produkten 

är involverande ur kundens synvinkel. En produkt som har ett lågt engagemang 

stimulerar inte någon lojalitet. Av denna anledning kommer författarna till denna uppsats 

undersöka hur kundernas köpbeteende och involvering vid köp hos Discshop och Dustin 

ser ut. Detta kommer göras genom den enkät som besvaras av kunder till de två utvalda 

företagen. För att identifiera engagemanget kommer enkäten innehålla frågor om t.ex. 

informationssök vilket är en viktig variabel inom involveringssteorin. En annan faktor 

som påverkar nivån av involvering är den upplevda risken. Denna risk har författarna till 

denna uppsats valt att dela upp i två delar, transaktionsrisk och produktrisk. 

Transaktionsrisken definieras som den risk som upplevs med själva köpet av produkten, 

dvs. kontokortstransaktion, leverans etc. Produktrisk definieras av författarna som den 

risk som kunden upplever med produktens kvalitet, reklamationsmöjligheter osv. Vid hög 

upplevd transaktionsrisk bör konsumenten få ett ökat engagemang till själva butiken 

eftersom konsumenten genom involvering strävar efter en minskad risk. Om 

konsumenten upplever en risk med e-handel generellt bör man kunna se en ökad 

involvering i kundens köpbeteende. Om produkten är av lågt engagemang för 

konsumenten och denne får en bra upplevelse från köpet hos en viss nätbutik bör detta 

leda till att konsumenten blir lojal till nätbutiken. Produkter som har större engagemang 

från kundens sida resulterar i att kunden kommer att göra mer informationssök och inte 

ha samma benägenhet att undvika risk. Därför bör man vid köp av produkter av högre 

engagemang kunna se en något lägre lojalitet till själva butiken. 

Författarna räknar med att den upplevda risken vid näthandel i stort har minskat 

dramatiskt de senaste åren vilket har minskat effekten av detta samband. Det är dock 

ändå intressant att undersöka förhållandet dem emellan. 
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I syftet tar författarna upp faktorer som dessa företag kan använda för att motivera 

kunderna att återvända. Dessa faktorer utgörs av pris, sortimentbredd, leveranstid, 

utformning av webbsida och kundtjänst. 

Sortimentbredd och leveranstid är inga traditionella marknadsföringsfaktorer, men 

det är mervärden som påverkar kunden och företagen kan använda dessa egenskaper i sin 

marknadsföring för att motivera kunderna att återvända. 

Ett annat starkt verktyg som e-handelföretagen kan nyttja sig av i sitt 

lojalitetsskapande är relationsmarknadsföring. Genom relationsmarknadsföringen bygger 

de starkare band till sina kunder vilket leder till att de känner sig mer starkt kopplade till 

företaget. För att undersöka hur detta relationsskapande ser ut kommer författarna att 

undersöka vilka typer av aktiviteter och tjänster som företagen erbjuder för att skapa en 

relation med kunden. Detta kommer att genomföras i de kvalitativa intervjuer som 

författarna kommer att genomföra med marknadsansvariga inom de båda företagen. 

Författarna kommer också att undersöka hur kunderna upplever kontakten med företagen 

genom den enkätundersökning som kommer att utföras. Här kommer frågor att ställas om 

önskad och upplevd kvalitet på kundtjänst, kanaler genom vilka kundtjänst önskas etc. 

Ur de teorier och den teorisyntes som tagits fram ovan har följande variabler 

plockats ut. Dessa variabler ligger till grund för det material som ska samlas in under 

empirin för att sedan användas i analysen av problemområdet. 

 
Transaktion/Relation: 

• Förekomst av kundinvolverande aktiviteter 
• Kanaler över vilka kommunikation med kunden sker 
• Kontakt via kundtjänst 

 
Involvering 

• Risk 
• Informationssök 
• Produkttyp 
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Mervärde: 
• Sortimentbredd 
• Kundtjänst 
• Leveranstider 

 
Lojalitet: 

• Förstahandsval 
• Återköpsfrekvens (Fysisk lojalitet, se stycke 3.5 för beskrivning) 
• Trogenhet (Mental lojalitet, se stycke 3.5 för beskrivning) 

 
Resultatet från variablerna under lojalitet ska mätas utifrån kunderna och sedan jämföras 

med resultatet från variablerna under transaktion/relation och mervärde. Nivån av 

involvering från konsumenternas sida kommer att vägas in tillsammans med övriga 

variabler för att få en helhetsbild.  
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4. Empiri 
 

4.1. E-handel 
På grund av den tekniska utvecklingen under slutet av 1900-talet kan företag och 

privatpersoner idag via Internet sälja och köpa varor och tjänster till hela världen.  

E-handeln har spritt sig till de flesta branscher vilket innebär att vad man än ska köpa så 

är sannolikheten stor att det finns att finna på nätet. Det finns två typer av upplägg för  

e-handel. Företagen som bedriver e-handel kan antingen använda Internet som ett 

komplement till handel inom den fysiska handelsplatsen eller sköta försäljningen enbart 

via Internet.  

E-handelsbranschen är en bransch som stadigt ökar. Under flera år har e-handeln 

ökat med omkring 55 % per år, men även om det spås att tillväxten kommer att sjunka till 

30-35 % de närmaste åren så får det ändå ses som en stadig ökning även framöver. 

(Bjerre, 2004) Från juni 2003 till juni 2004 ökade antalet besökare på webbutiker från 

1 246 000 unika besökare till 2 740 000. Även andelen tid som spenderades på e-

handelssajter ökade, från 45 minuter till 50 minuter. (Bjerre, Lisa, 2004)  

E-handeln är fortfarande vanligast bland yngre, särskilt bland dem i åldersgruppen 

25-35 år där det är två av tre personer inom gruppen som någonsin handlat på nätet. 

Andelen är lika stora bland kvinnor och män. Bland dem som är 55-74 år har ungefär var 

fjärde person handlat. Skillnaden mellan kvinnor och män är det främst i åldersgruppen 

16-24 år. Där är e-handeln betydligt vanligare bland män än bland kvinnor. (Statistiska 

Centralbyrån, 2005)  
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4.2. Företagspresentation Dustin AB 
Dustin AB, som är en leverantörsoberoende återförsäljare av dataprodukter, 

grundades 1984 av Bo Lundevall och Ulla Lundevall som sedan dess har drivit 

verksamheten. Företaget har vuxit kraftigt de senaste åren och under 2004 omsatte 

Dustinkoncernen som inkluderar Dustin, Dustin Home och Dustin Partner 2,2 miljarder 

kronor. (www.dustinhome.se) 

Dustins sortiment, som började med 3.5”- och 5.25”-disketter har nu utökats till 

totalt c:a 50 000 produkter och består av allt från datorer och delkomponenter till 

tillbehör och programvaror. Sortimentet är under ständig uppdatering. Dustins 

distributionskanaler utgörs av postorder och webb/e-handel och de hanterar över 500 000 

order per år (2002). Som komplement ger Dustin ut elva nummer av sin fyrfärgskatalog 

varje år med en upplaga på över 680 000 exemplar. År 2004 startades Dustin Home som 

ingår i Dustinkoncernen och rikta sig enbart till privatpersoner. (www.dustinhome.se)  

 

4.3. Företagspresentation Discshop Svenska Näthandel AB 
 Discshop Svenska Näthandel AB grundades 1999 av Erik Lindgren, Anna 

Lindgren och Peder Lanefelt. Företaget har vuxit snabbt och omsättningen under 2004 

uppgick till 115 miljoner kronor. Discshop Svenska Näthandel AB har idag 18 anställda 

varav samtliga jobbar på företagets kontor och lager i Solna utanför Stockholm. 

Discshops sortiment innehåller DVD-filmer samt TV- och datorspel. De har i skrivande 

stund 11 147 DVD-titlar i lager vilket enligt dem själva är det största utbudet i Sverige. 

Företaget har över 150 000 kunder och har sedan starten i februari 1999 sålt mer än 2 

miljoner DVD-filmer. (www.discshop.se) Discshop ger årligen ut 5-6 nummer av sin 

produktkatalog med ett urval av produkter ur sortimentet. Under hösten 2004 köptes 

bolaget upp av svenska Bonnier vilket resulterade i att Discshop nu driver verksamheten 

även för Filmmix, en annan Bonnierägd webbhandel. Kunder som köper filmer från 

Filmmix hemsida får från och med i år sin order behandlat och levererad av Discshop i 

Solna. (www.filmmix.se) 
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4.4. Författarnas observationer från Dustins webbutik 
(Hela detta kapitel är författarnas egna observation från besök på www.dustin.se och 
www.dustinhome.se) 

Webbutiken www.dustin.se har varit igång sedan företaget startade sin 

webbhandel 1996. Denna sida har varit anpassad till företagskunder, som utgör den 

största delen av företagets kunder, men det har varit möjligt för privatpersoner att göra 

köp på sidan också. I november 2004 startade företaget en ny sida, www.dustinhome.se, 

som är speciellt framtagen för privatkonsumenter. 

När man går in på dustin.se är det, som på många andra webbutiker, erbjudanden, 

kampanjer och nyheter man först möts av. Produkterna som visas här varierar kraftigt och 

är ständigt uppdaterade. De produkter som visas på detta sätt skiljer sig mellan dustin.se 

och dustinhome.se. På dustin.se är det framförallt skrivare, datorer, servrar etc. som visas 

medan det på dustinhome.se är mer konsumentinriktade produkter som t.ex. 

webbkameror, datormöss, LCD-skärmar som skyltas. På dustin.se finns det även en stor 

banner för att uppmärksamma konsumenter om att dustinhome.se nu finns för 

privatpersoner. 

Produkter i Dustins sortiment är indelade i kategorier och underkategorier som 

finns tillgängliga via ett menysystem till vänster på sidan. Dessa kategorier är på 

dustin.se anpassade efter företagskunder. För privatkonsumenter kan det därför vara svårt 

att hitta de produkter man söker. Där har dustinhome.se enligt författarna varit ett stort 

steg framåt för användarvänligheten för Dustins privatkunder. Kategorierna på 

dustinhome.se är väl anpassade efter de produkter som privatkonsumenter köper mycket 

av. En annan möjlighet som Dustin har infört vid lanseringen av dustinhome.se är 

möjligheten för konsumenterna att själva betygsätta och recensera produkter. För att 

kunna göra detta måste man dock ha köpt produkten hos Dustin. 

Både dustin.se och dustinhome.se erbjuder en tjänst där kunden kan jämföra upp 

till 3 produkter och få upp specifikationer för produkterna bredvid varandra för att så 

enkelt som möjligt kunna jämföra produkternas egenskaper. Det finns också en 

lättillgänglig sökfunktion som tillåter produktsökning genom hela sortimentet. 
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Denna skärmdump visar Dustins ordinarie webbutik www.dustin.se och togs den 11:e maj 2005. 

 

 
Denna skärmdump visar Dustins webbutik www.dustinhome.se och togs den 11:e maj 2005. 
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4.5. Författarnas observationer från Discshops webbutik 
(Hela detta kapitel är författarnas egna observation från besök på www.discshop.se) 

När man kommer in på Discshops hemsida möts man först av några av företaget 

själv utvalda filmer. Dessa filmer är uppdelade efter olika kategorier. Här finns t.ex. 

nyheter, topplista och kampanjerbjudanden. Till vänster finns precis som på Dustins 

hemsida en meny för navigering. Även i menyn är informationen uppdelad efter 

kategorier. Överst i menyn finns genvägar till olika kundservicefunktioner. Besökaren 

hittar här information om hur man kontaktar kundtjänst, leveransvillkor, det finns en länk 

för att beställa katalogen och för de kunder som registrerat användarnamn hos företaget 

kan man få kontoinformation och orderstatus. 

Längre ner på menyn kan besökaren visa filmer utifrån genre, nya filmer, kommande 

filmer, import etc.  

På webbutiken visar Discshop klart och tydligt att de levererar produkter som är 

beställda innan kl. 16.00 redan dagen efter. Det finns även en regelbundet uppdaterad 

räknare på hur många titlar företaget har i sitt sortiment. 

För att handla på Discshops webbutik behöver man inte registrera något 

användarnamn. För att genomföra ett köp behöver man endast ange leveransadress och 

kontokortsuppgifter för betalning. Vill man nyttja de extratjänster som erbjuds måste man 

dock registrera ett användarnamn. Om man gör detta får man tillgång till orderstatus för 

de ordrar som är på väg. Man får även tillgång till en tjänst där man kan se en överskådlig 

bild av de filmer man köpt. Detta fungerar som ett slags arkiv som kan besökas av vänner 

och bekanta. För de filmer som man äger men inte köpt hos Discshop finns möjligheten 

att lägga in dessa i detta arkiv manuellt. En ytterliggare tjänst som erbjuds är möjligheten 

att skapa en önskelista över filmer och spel man skulle vilja äga. Denna önskelista kan 

sedan besökas av andra för att få tips om presenter till en annalkande födelsedag 

förslagsvis. 

Precis som på dustinhome.se kan registrerade besökare betygsätta och recensera 

produkterna. Hos Discshop behöver man dock inte ha köpt produkten för att kunna 

recensera den. Dessa betyg och recensioner är sedan lättillgängliga för andra besökare att 

studera innan köp. 

För de kunder som hellre använder den tryckta katalogen för att välja ut filmer finns det 

på sidan en funktion att lägga in varor i kundvagnen efter artikelnummer. 



- 32 - 

  

 
Denna skärmdump visar Discshops webbutik www.discshop.se och togs den 11 maj 2005. 

 
 

4.6. Intervju med Ulla Lundevall, Dustin AB 
Följande är en sammanställning av intervju genomförd den 14:e april 2004 med Ulla 
Lundevall, Vice VD på Dustin AB. 
 
Vad anser ni själva är Er viktigaste konkurrensfördel och hur ser era strategier för 

utvecklingen av dessa i framtiden ut? 

Det som Dustin ser som sin allra viktigaste konkurrensfördel är att de håller ett 

eget lager. Dustin har funnits i över 20 år och har under den tiden ofta blivit kritiserade 

för det egna lagret. Ulla Lundevall ser däremot lagret som en ovärderlig del i Dustins 

framgångar. ”I den här världen vi lever i med dataprylar så vill kunden ha sakerna 

direkt.” (Ulla Lundevall) Dustin kan idag leverera till Stockholm med omnejd samma 

dag. Kunder som beställer sent på eftermiddagen kan Dustin leverera till under 

nästkommande förmiddag. 

En annan mycket stor fördel är att Dustin har ett egenutvecklat system som heter 

Dacsa. Dacsa uppkom redan 1996 då deras kunder hade önskemål om att kunna se 

Dustins produkter mer frekvent via Internet. Dacsa var främst tänkt att enbart visa 

produkter och nyheter men det föll så bra ut så att Dustin valde att utveckla detta till en 

webbutik. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att Dustins viktigaste konkurrensfördelar enligt 

Ulla Lundevall är datasystemet Dacsa, logistiken och deras snabbhet att leverera.        

 

Hur ser ni på priset som konkurrensfaktor inom webbhandeln? 

Priset har en mycket viktig del i detta anser Ulla Lundevall. Däremot har Dustin 

gjort kundundersökningar som visade på att om kunden kunde få produkten snabbt så kan 

det vara en faktor som överväger priset. ”Men självfallet får man inte tappa sansen, utan 

man måste alltid vara prisuppdaterad.” (Lundevall, Ulla) Dustin säger inte att de ska vara 

billigast utan vad de säger är att de ska ha konkurrenskraftiga priser. 

 

Vilka mervärden kan ni skapa för kunden så att denna väljer att göra återköp hos Er? 

Ulla Lundevall anser att ett av deras viktigaste mervärden som de kan erbjuda 

kunden är snabba leveranser. Ulla Lundevall menar också att de erbjuder kunderna en 

stor informationsrikedom på sin sida vilket är ett viktigt mervärde för kunderna. 

 

Vad tycker ni kännetecknar en bra webbutik? 

Ulla Lundevall tycker att en bra webbutik kännetecknas av att vara informativ. 

Dels om vad man har för regler och vilka regler som gäller vid köp och reklamation. 

Något som Dustin satsar mycket på är att ha utförliga beskrivningar av sina produkter och 

de jobbar nu med att göra det enklare för kunden att se hur reklamationsförfarande ser ut 

för varje enskild produkt. Dustin har i dagsläget två heltidsanställda som enbart jobbar 

med att föra in produktinformation och göra uppdateringar på webbsidan. De anser själva 

att de är jätteduktiga inom detta område och de ser ofta att deras produktinformation 

kopieras av andra aktörer.    

 

Utnyttjar ni er av några aktiviteter på den fysiska marknadsplatsen (showrooms, events 

etc.) för att stärka ert varumärke? 

Dustin brukar ställa upp tillsammans med någon av deras leverantörer på den 

årliga nätverksmässan. Dessutom anordnar Dustin varje år ett eget event på Globen. Dit 

kommer ca 65 leverantörer som ställer ut och visar upp sina produkter. Tidigare var det 

endast för de stora kunderna men i år var första gången de hade öppet för privatpersoner 
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eftersom de nyligen startat Dustin Home. Ulla Lundevall ser det som mycket troligt att 

Dustin kommer att satsa mer på events i framtiden då de ser det som ett starkt 

marknadsföringsverktyg.    

 

Ser ni tjänster som Pricerunner, där konsumenterna kan söka efter billigaste produkt hos 

flertalet webbutiker, som ett hot, möjlighet eller saknar det betydelse för er verksamhet? 

Dustin har aldrig sett något som ett hot enligt Ulla Lundevall, istället har de 

försökt att se möjligheter i allt vilket de också gör med tjänster som Pricerunner. 

Självklart behövs även tjänster som Pricerunner även om det ibland verkar lite oseriöst 

anser Ulla Lundevall. 

 

Utför ni några aktiviteter tillsammans med era leverantörer för att skapa mervärde för 

era kunder? 

Det är som det tidigare nämnts framförallt events som Dustin gör tillsammans 

med sina leverantörer. Men även när leverantörerna själva är ute på mässor så har Dustin 

haft säljare på plats som tillsammans med leverantören marknadsför en produkt. 

 

Hur ser era kunder på ert varumärke tror Du? 

Ulla Lundevall tror att kunden ser mycket positivt på Dustins varumärke. Dustins 

kunder har mycket god återköpsfrekvens enligt Ulla Lundevall. Företag med 

kundnummer 1,2 och 3 är fortfarande kunder hos Dustin.  

 

Hur ser Er kontakt med kunden ut? (nyhetsbrev, kataloger, enkäter etc.) 

I dagens läge sker den mesta kontakten med kunden via e-post men även per 

telefon och fax. Dustin har en kundservice på tio personer som dagligen besvarar samtal 

angående orders, klagomål och beröm. För att marknadsföra Dustin Home har det 

skickats ut en katalog till de befintliga kunder men de har även med hjälp av Posten gjort 

selekterade utskick. 
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4.7. Intervju med Petra Keith, Discshop AB 
Följande är en sammanställning av intervju genomförd den 20:e april 2004 med Petra 
Keith, marknadsansvarig på Discshop Svenska Näthandel AB. 
 
Vad anser ni själva är Er viktigaste konkurrensfördel och hur ser era strategier för 

utvecklingen av dessa i framtiden ut? 

Petra Keith ser Discshops telefonöppettider, att de levererar redan nästa dag och 

att de har Sveriges bredaste sortiment av DVD-filmer som deras allra största 

konkurrensfördelar. 

  ”Vi svarar i telefon. Man kan prova att ringa till några av våra konkurrenter, det 

finns inte ett telefonnummer. Vi svarar mellan 9.30 -17.00 alla vardagar! Vi har 

snabbaste leveranserna, vi levererar dagen efter. Vi har det största och bredaste 

sortimenten av DVD-film i Sverige.” (Keith, Petra) 

Petra Keith tycker det är svårt att exakt sätta fingret på vilka strategiska val eller 

mål som Discshop jobbar efter, utan säger att det absolut viktigaste för Discshop är 

kunderna. ”Har vi nöjda kunder så fungerar ruljangsen” säger Petra Keith.  

 

Hur ser ni på priset som konkurrensfaktor inom webbhandeln? 

Discshop ligger prismässigt inte mycket lägre än någon annan webbutik, men 

håller självfallet ögonen på konkurrenterna vad gäller deras priser.  

Petra Keith anser att pris är mycket viktigt när det gäller e-handel men hon tror inte 

det är lika viktigt med pris vid försäljning av DVD-filmer eftersom leveranstiden ofta kan 

höja värdet på filmen. ”Vi har sett att kunderna ser inte priset som det viktigaste” (Keith, 

Petra) Kunderna ser ofta leveranstiden som en viktig del av produkten enligt Petra Keith.  

 

Vilka mervärden kan ni skapa för kunden så att denna väljer att göra återköp hos Er? 

Servicen är det viktigaste verktyget för Discshop för att få deras kunder att göra 

återköp. Discshop anpassar metavärden efter varje enskild kund. Varje kund är unik och 

kräver därför olika service menar Petra Keith. Några kunder tycker att kunna ta kontakt 

via telefonen är det allra viktigaste medan andra föredrar att skriva e-post. Discshop 

jobbar efter att anpassa sin service efter kunderna i största mån. 



- 36 - 

Discshop har en bonusklubb som är till för att kunderna ska kunna få bättre kredit 

och lägre priser. Ju mer de handlar desto högre upp på bonusstegen kommer de. 

Bonusstegen består av tre nivåer vilka är brons, silver och guld. Enligt Petra Keith är 

bonusklubben inget som används av Discshop för statistik eller data warehousing utan är 

något som endast är till för att belöna frekvent återkommande kunder. När man är 

registrerad hos Discshop har man också möjlighet att spåra sin beställning via postens 

packtrack. Dessutom har de som registrerat sig på Discshop möjlighet att lägga ut sin 

DVD-samling för att visa för andra användare vilka filmer man har, du kan även skicka 

ut en önskelista till bekanta med de titlar du önskar. Dessa tjänster är något som Discshop 

har för att det ska bli en mer naturlig sida enligt Petra Keith. 

Discshop har även mycket information om sina produkter på hemsidan. Till vissa 

filmer finns det även möjlighet att se trailers. Dessutom kan discshopbesökare betygsätta 

och recensera filmer och spel på hemsidan så att andra kan se hur folk tycker om den. 

Enligt Petra Keith har Discshop fler funktioner och tjänster än deras konkurrenter. 

Discshop har även framröstats till årets butik online två år i rad av DVD-forum vilket 

tyder på att kunderna gillar Discshop anser Petra Keith. Discshop har även nyligen utsetts 

av Internetworld till att vara bäst i test. 

 

Vad tycker ni kännetecknar en bra webbutik? 

Petra Keith anser att utformningen av en webbutik beror på vilka produkter man 

säljer. I Discshops fall är produkten väldigt viktig. Discshop måste visa många produkter 

direkt när man kommer in på sidan för det är det som kunderna vill se säger Petra Keith. 

En bra webbutik ska vara lättnavigerad så nästan vem som helst ska kunna använda 

sidan. På den punkten säger Petra Keith att Discshop inte har lyckats till hundra procent 

utan det är något som de regelbundet jobbar på att förbättra. 

Något som Petra Keith tror ger förtroende för Discshop är att de inte har några 

externa annonsörer på hemsidan. Kunder vill inte se banners och annat ”krimskrams” på 

sidan säger Petra Keith. 

 

Utnyttjar ni er av några aktiviteter på den fysiska marknadsplatsen (showrooms, events 

etc.) för att stärka ert varumärke? 
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Discshop har enligt dem själva varit väldigt dåliga på marknadsföring. Discshop 

jobbar mot att bli mer kända just vad det gäller varumärke, men det kan vara svårt när 

man jobbar med en sådan liten marknadsföringsbudget säger Petra Keith. Dessutom anser 

Petra Keith att det är mycket svårt att mäta utfallet av ett event. Däremot har Discshop 

sponsrat med priser till olika tävlingar som t. ex i radiokanaler eller på hemsidor som har 

intressanta besökare.  

 

Hur ser era kunder på ert varumärke tror Du? 

Petra Keith tror att det är väldigt viktigt med varumärken kunden känner igen när 

det gäller e-handel. Kunden vill känna sig trygg och säker när man handlar på Internet. I 

och med att Discshop utsetts till bäst i test av Internetworld och framröstats till årets butik 

online av DVD-forum så är Discshop ett känt varumärke bland film- och 

dataspelsintresserade.  

 

Hur ser Er kontakt med kunden ut? (nyhetsbrev, kataloger, enkäter etc.) 

Discshop skickar ut nyhetsbrev till dem som registrerat sig på hemsidan. Man kan 

välja bland olika kategorier av nyhetsbrev som DVD-film, DVD-import eller spel. 

Discshop har även en katalog som går att beställa direkt på hemsidan. Katalogen skickas 

även ut till de kunder som handlat de senaste sex månaderna vilket brukar vara runt 

80 000 kunder enligt Petra Keith. Discshop gör inga marknadsundersökningar utan 

hjälper istället kunder med problem direkt. Kunder som har åsikter om Discshops 

hemsida tas givetvis på allvar, allt för att kunna förbättra sidan utifrån kundernas 

önskemål. 
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4.8. Enkätundersökning 
Undersökningen i denna uppsats består också av en enkätundersökning riktad till 

kunder till Dustin och Discshop. Undersökningen delades upp i två skilda enkäter. En för 

kunder till Dustin och en för kunder till Discshop. Enkätundersökningen genomfördes i 

form av utskickade enkäter via e-post och utfrågning av personer vid Sturegallerian och 

Ringen centrum i Stockholm. Totalt samlades svar in från 25 kunder till vartdera företag. 

Dessa svar sammanställdes sedan för att lokalisera samband i den insamlade datan. 

Enkäterna återfinns i sin helhet under bilaga 1 och bilaga 2 i slutet på denna uppsats. 

Av de 25 kunder till Dustin som utfrågades var 24 män och 1 kvinna. Detta skiljer 

sig betydligt från fördelningen mellan män och kvinnor som handlar på Internet i stort. 

(Statistiska Centralbyrån, 2005) Författarna till denna uppsats anser att anledningen till 

att så många av dem som deltagit i enkäten för Dustins kunder var män är att Dustin 

säljer produkter som riktar sig framförallt till män. I Discshops fall var andelen kvinnliga 

respondenter större men även i denna grupp var det stor majoritet av män. Detta kan ha 

orsakats av att män är en större målgrupp även för köp av TV-spel och DVD-film. 
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4.8.1. Enkät till Dustins kunder 
Följande data är sammanställda utifrån enkäten besvarad av Dustins kunder. 

Det första diagrammet visar fördelning av köpfrekvens hos de kunder till Dustin som 

svarade på enkäten. Frågan som ställdes löd: ”Har du handlat fler än en gång hos 

Dustin?” 

en gång
36%

ett fåtal gånger
44%

många gånger
20%

 
 

 

 

 

På frågan “Kan du tänka dig att handla hos Dustin igen”? svarade samtliga respondenter 

ja. 
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Detta diagram visar fördelningen mellan de som har Dustin som sitt första val när de ska 

handla tekniska produkter över nätet. Enkätfrågan som denna information är 

sammanställd ifrån löd: ”Är Dustin ditt första val av webbutik när du ska handla en 

teknisk produkt på nätet?” 

Ja
36%

Nej
64%

 
 

I enkätundersökningen utfrågades respondenterna om de använder Dustins webbutik för 

att få information om nyheter som kommer. Frågan löd: ”Använder du Dustins webbutik 

för att hålla dig uppdaterat om nyheter som kommer?” 

 

Ja
28%

Nej
72%
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En fråga ställdes också hur många som använder Dustins webbutik för att skaffa 

information om produkten innan köp. Den frågan löd: ”Använder du Dustins webbutik 

till att skaffa information om produkten som underlag för beslut av vilken produkt du ska 

köpa?” 

 

Ja
40%

Nej
60%

 
 

 

”Jämför du priset hos Dustin med andra butiker innan köp?” 

 

       

Ja
88%

Nej
12%
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Följande diagram innefattar endast de som har Dustin som sitt första val när de ska köpa 

en teknisk produkt på nätet och visar om de gör prisjämförelse innan köp eller inte. 

 

   

Ja
78%

Nej
22%

 
 

”Hur viktigt är det att du har stor kännedom om den butik på nätet du ska handla hos? (6 

är viktigast)” 
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”Hur mycket informationssök gjorde du innan ditt senaste köp hos Dustin?” (1 är lite och 

6 är mycket) 
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”Om Dustin vid ett köp inte uppfyller vad de lovar, byter du till annan webbutik?” 

 

Ja
72%

Nej
28%
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I enkätundersökningen bad författarna respondenterna svara på hur viktiga de fem 

egenskaperna pris, sortiment, leveranstid, webbsida och kundtjänst var för dem när de 

handlar på nätet generell sett: Frågan löd: ”Hur viktiga är följande egenskaper när du 

handlar på nätet i allmänhet?” 

(Vikt 1 är ej viktigt och vikt 6 är mycket viktigt.) 
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Leveranstid 
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Vid utvärdering av kundernas betygsättning av egenskaperna pris, sortiment, leveranstid, 

webbsida och kundtjänst har endast de respondenter som svarade att de handlat mer än en 

gång tagits med i statistiken eftersom författarna anser att de som endast handlat en gång 

inte har tillräcklig erfarenhet för att ge företaget generella betyg. De respondenter som 

endast handlat en gång har bildat sin uppfattning utifrån en enstaka transaktion vilket inte 

ger en klar bild över vad som får kunderna att bli lojala. 

 

Följande diagram visar hur de utfrågade kunderna betygsatte de olika egenskaperna hos 

Dustin: 
Betygsätt Pris
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Betygsätt Leveranstid
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Betygsätt Webbsida
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I enkäten till Dustins kunder ställde författarna frågan ”Känner du till att Dustin höll en 

mässa vid Globen i januari där privatpersoner var välkomna?” På denna fråga var det 

endast 8 % som svarade att de kände till denna mässa. Det var dock ingen av 

respondenterna som hade besökt mässan. Författarna ställde en följd fråga till detta där 

kunderna utfrågades om de skulle vara intresserad att besöka en sådan mässa ett annat år.  

Resultatet från den frågan framgår i detta diagram. 

”Skulle du vara intresserad av att besöka en sådan mässa ett annat år?” 

            

Ja
52%

Nej
48%

 
 

Författarna bad respondenterna att rangordna de kanaler genom vilka de ville kontakta 

företaget vid kundtjänstärenden. Frågan löd: ”Hur vill du kontakta företaget vid 

kundtjänstärenden? (Rangordna 1-5 där 1 är viktigast)” 
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4.8.2. Enkät till Discshops kunder 
Samma frågor ställdes även till Discshops kunder. Frågan om köpfrekvensen gav i fallet 
med Discshop följande resultat: 
 

en gång
31%

ett fåtal gånger
31%

många gånger
38%

 
 
“Kan du tänka dig att handla hos Discshop igen?” 
 

                 

Ja
92%

Nej
8%
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”Är Discshop ditt första val av webbutik när du ska handla film/musik/spel på nätet?” 
 

                

Ja
77%

Nej
23%

 
 
 
 
Använder du Discshops webbutik för att hålla dig uppdaterat om nyheter som kommer? 
 

          

Ja
46%

Nej
54%
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Detta diagram visar andelen av de som har Discshop som första val när de ska handla 
film/musik/spel på nätet och som även använder sidan för att hålla sig uppdaterad om 
nyheter som kommer. 
 

        

Ja
67%

Nej
33%

 
 
 
Använder du Discshops webbutik till att skaffa information om produkten som underlag 
för beslut av vilken produkt du ska köpa? 
 

Ja
46%

Nej
54%
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”Jämför du priset hos Discshop med andra butiker innan köp?” 

Ja
46%

Nej
54%

 
 
 
Följande diagram innefattar endast de som har Discshop som sitt första val när de ska 
köpa film/musik/spel på nätet och visar om de gör prisjämförelse innan köp eller inte. 
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40%

Nej
60%
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”Hur viktigt är det att du har stor kännedom om den butik på nätet du ska handla hos? (6 
är viktigast)” 
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“Hur mycket informationssök gjorde du innan ditt senaste köp hos Discshop?”(1 är lite 
och 6 är mycket) 
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“Om Discshop vid ett köp inte uppfyller vad de lovar, byter du till annan webbutik?” 
 

      

Ja
46%

Nej
54%

 
 

Discshops kunder fick också svara på hur viktigt de tyckte de olika egenskaperna pris, 

sortiment, leveranstid, webbsida och kundtjänst är när de handlar på nätet generellt. 

Frågan löd: ”Hur viktiga är följande egenskaper när du handlar på nätet i allmänhet?” 

(Vikt 1 är ej viktigt och vikt 6 är mycket viktigt.) 
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Sortiment 
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Kundtjänst 

8%

0%

23%

31%

23%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Vikt 1 Vikt 2 Vikt 3 Vikt 4 Vikt 5 Vikt 6
 

 
Discshops kunder fick även de betygsätta egenskaperna Pris, Sortiment, Leveranstid, 
Webbsida och Kundtjänst. 
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Betygsätt Leveranstid
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Även Discshops kunder fick rangordna de kanaler de ville kontakta företaget vid 
kundtjänstärenden: ”Hur vill du kontakta företaget vid kundtjänstärenden? (Rangordna 
1-5 där 1 är viktigast)” 
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5. Analys 
 

5.1. Analys utifrån  
marknadsföringsstrategival 

Båda företagen som undersökts i denna uppsats använder sig av någon form av 

relationsmarknadsföring. Det var tydligt vid intervjuerna med Ulla Lundevall och Petra 

Keith att båda företagen utgår från kunden i sin verksamhetsstyrning. De anser att en 

kompetent och lättillgänglig kundtjänst är en viktig del av deras framgång och det som 

skiljer dem från många av deras konkurrenter. I enkätundersökningen undersöktes 

konsumenternas syn på vikten av olika egenskaper vid e-handel. 

 

5.1.1. Kundtjänst 
Resultatet från den enkätundersökning som genomförts visar dock på att en bra 

kundtjänst inte är någon egenskap som kunderna prioriterar. Detta kan påverkas av att 

många förmodligen inte har haft behov av kundtjänsten. Båda företagen placerar dock 

kunden i fokus och arbetar utifrån att varje kund är unik och i alla situationer utgår de 

från de specifika behoven hos kunden i fråga. I enkätundersökningen fick respondenterna 

rangordna genom vilka kanaler de vill kontakta företagen vid kundtjänstärenden. Av de 

utfrågade kunderna till Dustin var det hela 52 % som föredrog att kontakta kundtjänst via 

telefon framför andra kanaler. I Discshops fall svarade 31 % att de föredrog kontakt via 

telefon. Anledningen till denna skillnad kan vara orsakad av att de produkter Dustin säljer 

är mer komplexa och därför ger upphov till en högre riskupplevelse från kundens sida. 

Vid motverkande av denna risk kan en interaktiv kommunikation med företaget 

underlätta. 

 

5.1.2. Events 
 Det är endast Dustin som arbetar med events för att skapa relationer med sina 

kunder. Denna typ av marknadsföringsinsatser är kostsamma vilket var Discshops skäl 

till att de inte jobbar på detta sätt. Dustin som tidigare har varit inriktade på 

företagskunder har i och med öppnandet av dustinhome.se valt att avsätta en av dagarna 
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för privatkonsumenter på sina mässor. De tycker att mässorna är ett bra sätt att möta 

kunderna och har planer på att fortsätta jobba på samma sätt med detta i framtiden. I 

enkätundersökningen framkom det dock att Dustin varit bristfälliga i att informera om att 

privatpersoner var välkomna på mässan i januari. Av de tillfrågade var det endast 8 % 

som svarade att de kände till att Dustin höll denna mässa och att de som 

privatkonsumenter var välkomna. På frågan om man skulle vara intresserad av att besöka 

en liknande mässa ett annat år svarade 52 % att de var det. Detta visar på ett stort intresse 

från konsumenternas sida att möta företaget och dess produkter på en fysisk plats. Av de 

respondenter som svarade på undersökningen var det ingen som besökt mässan vilket fått 

följden att undersökningen inte kunnat ge svar på om besökarna kände sig mer positiva 

till företaget efter mässbesöket. 

 

5.1.3. Utskick 
 Både Dustin och Discshop skickar ut trycka produktkataloger till sina kunder. 

Dustins katalog kommer ut 11 gånger per år och Discshops katalog kommer ut mellan 5 

och 6 gånger per år. Katalogerna innehåller av naturliga skäl inte företagens kompletta 

sortiment utan består av ett urval av produkter. Genom dessa kataloger som sänds ut till 

befintliga kunder skapar företagen en fysisk koppling till sin digitala butik. 

 Discshop använder sig även av elektroniska nyhetsbrev som kunden själv får välja 

att prenumerera på. Dessa nyhetsbrev finns inom olika områden som t.ex. DVD-film, 

DVD-import och spel. Genom dessa nyhetsbrev kan kunderna hålla sig uppdaterad om 

vilka nyheter som kommer inom just det område de är intresserade av. 

 

5.1.4. Medlemskap 
 Både Dustin och Discshop använder sig av någon form av registrering. I Dustins 

fall är det ett krav att man vid köp registrerar sig som kund varpå man får ett 

kundnummer. Genom att logga in med detta kundnummer kan man sedan kontrollera 

order- och leveransstatus, orderhistorik och göra individuella inställningar i webbutikens 

gränssnitt. På dustinhome.se kan man även recensera och betygsätta produkter man köpt 

genom orderhistoriken. Denna typ av registrering före köp kräver ett visst engagemang 
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från kundens sida. För kunden innebär denna registrering att man slipper ange 

leveransadress och övrig information vid varje köp. Som registrerad medlem krävs det 

enbart ett fåtal musklick för att lägga en order. 

 I Discshops fall är registrering inget krav. Vid köp kan man välja att registrera sig 

som kund eller bara ange namn och leveransadress. De kunder till Discshop som väljer 

att registrera sig får i och med registreringen tillgång till extratjänster och de slipper även, 

precis som Dustins kunder, ange leveransadress vid varje köp. 

 

 

 

5.2. Analys utifrån mervärde  
 och hävstångseffekten 

Resultatet av enkätsvaren visar att majoriteten av respondenterna tycker det är 

mycket viktigt med pris när de handlar på Internet. Trots det var det priset som 

respondenterna till enkäten för Dustins kunder ansåg att Dustin var sämst på att 

tillfredställa. Ändå visar enkätundersökningen att alla Dustins kunder kan tänka sig 

handla hos dem igen. Dessutom var det 36 % av Dustins kunder som hade dem som 

första val när de handlar tekniska produkter på nätet. Av dessa kunder var det 78 % som 

jämförde pris innan köp. Ändå valde de Dustin som första val trots att de ansåg att de inte 

hade tillfredsställande priser. Detta tyder på att Dustin har lyckats skapa mervärden som 

överväger deras icke helt tillfredsställande priser. Ser man till enkätundersökning av vad 

Dustins kunder betygsatte resterande egenskaper så ser man att leveranstid och sortiment 

är något som Dustin är mycket bra på att tillfredsställa. Leveranstid och sortiment 

betygsattes överlag mycket högre för Dustin än vad deras kunder ansåg dessa egenskaper 

vara av vikt när de handlade generellt på Internet. Enkätundersökningen tyder på att det 

är mervärden som leveranstid och sortiment som fått kunderna att välja Dustin trots att 

Dustins priser inte anses vara helt tillfredställande. 

För att dra koppling till vad Ulla Lundevall sa på intervjun så har Dustin alltid sett 

sitt egna lager som deras viktigaste konkurrensfördel. Genom att ha haft ett eget lager har 

de med tiden fått en bra logistik som i sin tur har lett till att Dustin kunnat ha mycket 

snabb distribution ut till sina kunder. Även Discshop ser sin logistik som en viktig del av 
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verksamheten. Eftersom de också har eget lager har de fått en ökad säkerhet kring 

leveransförfarandet vilket ger dem möjlighet att uppfylla kundernas önskemål om snabba 

leveranstider. 44 % av respondenterna till enkäten för Discshops kunder betygsatte 

leveranstiden hos Discshop till en sexa på en sexsiffrig skala. Discshop har även de ett 

stort sortiment. I dagsläget är det Sveriges största sortiment av DVD-film. De anser själva 

att det är en viktig del i deras verksamhet att kunna erbjuda kunden ett stort och brett 

sortiment. 

Hälften av Dustins kunder som svarade att de hade Dustin som förstahandsval 

använde även deras hemsida för att hålla sig uppdaterad på nyheter som kommer inom 

teknikbranschen. För Discshop var det till och med 67 % av respondenterna som hade 

Discshop som förstahandsval som även använde hemsidan för att hålla sig uppdaterade. 

Totalt var det 28 % av Dustins kunder som använde sidan för att hålla sig uppdaterad och 

40 % som använde sidan för att skaffa sig information för att ha som underlag för beslut 

av vilken produkt de skall köpa. I Discshops fall svarade 46 % av respondenterna till 

enkäten att de hade webbsidan för att hålla sig uppdaterad om nyheter. De var även 46 % 

som använde deras webbutik som underlag för köpbeslut. I enkätundersökningen 

betygsatte 76 % av Dustins kunder och 69 % av Discshops kunder deras webbsidor till en 

femma viket få ses som väldigt högt betyg även om leveranstid och sortiment hade totalt 

sett ett högre betyg i bägge fallen. Enligt Ulla Lindevall har Dustin också satsat mycket 

på att göra hemsidan informativ genom att ha två heltidsanställda som dagligen arbetar 

med att föra in produktinformation och göra uppdateringar. Både Dustin och Discshop 

har webbsidor som är väldigt informationsrika och beskriver produkterna ingående vilket 

kan ses som ett mervärde till kunden. Som diskuterats ovan är detta också något som 

många av kunderna utnyttjar när de ska fatta beslut om köp. Både Dustin och Discshop 

har även en möjlighet för sina kunder att recensera produkterna direkt på sidan. Alla som 

sedan besöker sidan kan lätt se vad andra tycker om dessa produkter och kan på det viset 

lättare skapa sig en uppfattning om produkten utifrån andras erfarenhet. På så vis kan 

Discshop och Dustin ge sina kunder möjligheten att på egen hand uppnå ett mervärde 

genom en så kallad hävstångseffekt. 
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5.3. Analys utifrån involveringsteorin 
Nivån av involvering grundar sig framförallt i hur viktig produkten är för kunden 

och dess värderingar, erfarenheter och förväntningar men innefattar även graden av 

upplevd risk. Något som tydligt kan ses i enkätsvaren är att respondenterna uppfattar 

osäkerheten av att handla på svenska webbutiker som näst intill obefintlig. Det bör 

tilläggas att alla de tillfrågade redan någon gång handlat på Internet och har därför redan 

gått förbi den första eventuella mentala spärren. Det som involveringsteorin säger är att ju 

lägre upplevd risk desto lägre engagemang vilket leder till en lägre lojalitet. (Fill, 2002, 

s.99) Detta medför att det blir väldigt enkelt att jämföra priser och sedan välja den 

webbutik som har det lägsta priset. Författarna anser också att uppkomsten av 

shoppingagenter och det faktum att man genom endast ett klick med musen kan komma 

till en annan webbutik underlättar och möjliggör detta. Enkätundersökningen visade att 

respondenter till enkäten för Dustins kunder ansåg att det var viktigt att ha stor kännedom 

om den webbutik de handlade i än respondenterna till enkäten för Discshops kunder. 

Detta skulle kunna härledas till att Dustin säljer mer komplexa produkter som kan 

upplevas ha en högre produktrisk. Produktrisk är den upplevda risken av att det är svårt 

att reklamera om varan skulle gå sönder, av en dålig garanti eller att det är en dålig 

service om problem skulle uppstå kring varan. Denna risk bör vara betydligt lägre vid 

köp av DVD-filmer, spel och musik eftersom man mer sällan är av samma behov av 

dessa serviceåtgärder. Produkterna som båda företagen säljer varierar i engagemang från 

kund till kund. I stora drag kan man dock göra en generalisering att engagemanget för 

Dustins datorprodukter ligger högre än engagemanget för DVD-film och TV-spel. Detta 

syns i den statistik som tagits fram utifrån enkäten där respondenterna tillfrågades hur 

mycket informationssök de gjorde innan köp. På en skala från 1 till 6 där 6 är mycket 

informationssök svarade 54 % av Dustins kunder att de gjorde ett informationssök innan 

köp motsvarande från 4 till 6 på skalan. Samma siffra för Discshops kunder var 8 %. 

Detta tyder på att Dustins produkter överlag har en högre engagemangsnivå än 
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Discshops. Genom att Dustin erbjuder sina kunder en jämförelsetjänst kan de få sina 

kunder att jämföra produkter internt på webbsidan utan att de skall behöva söka sig till 

externa informationskällor. På så vis kan Dustin tillsammans med den höga 

informationsrikedomen om deras produkter på webbsidan tillgodose sina kunders 

informationsbehov.  

Discshop erbjuder sina kunder möjligheten att kunna handla direkt på webbsidan 

utan att behöva registrera sig. Denna möjlighet ser författarna som något mycket bra. När 

det är produkter som kännetecknas av ett lågt engagemang som i Discshops fall, vill 

kunderna snabbt och enkelt kunna handla varor utan att behöva fylla i långa registreringar 

anser författarna. Däremot om engagemangsnivån är hög som i Dustins fall så blir 

registrering mer accepterad eftersom den inte blir lika stor del av köpet. För att kunna 

handla hos Dustin måste man ha ett kundnummer som man får efter att ha registrerat sig.   

 

 

 

5.4. Analys utifrån lojalitetsteorin 
Som Söderlund (2001, s.26) tar upp i boken ”Den lojala kunden” kan lojalitet 

delas upp i två delar, den fysiska och den mentala världen. Den mentala lojalitet som 

återspeglas i den attityd som konsumenten har gentemot företaget undersöktes i 

enkätundersökningen till båda företagens kunder. I Dustins fall tyder siffrorna på att den 

mentala lojaliteten är låg. 88 % av de respondenterna som är kunder till Dustin svarade ja 

på frågan om de jämför pris innan köp. 72 % svarade att de om Dustin vid ett köp inte 

höll vad de lovar skulle byta till annan webbutik. Detta tyder utifrån teorierna på att den 

mentala lojaliteten är låg. Motsvarande siffror för Discshop visar på ett annat förhållande. 

46 % av respondenterna till den enkäten svarade ja på frågan om de jämför pris innan 

köp. På frågan om de skulle byta webbutik om Discshop vid ett köp inte håller vad de 

lovar svarade även där 46 % ja. Detta tyder på en något högre mental lojalitet till 

Discshop. 

Den fysiska lojaliteten är det mätbara köpbeteendet hos konsumenten och 

mätvärde för detta är återköpsfrekvens vilken Dustin själva anser är mycket god. Av de 

kunder till Dustin som svarade på enkätundersökning var det 24 % av respondenter som 
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svarade att de handlat hos Dustin många gånger. 40 % av respondenter svarade att de 

hade handlat några få gånger. I enkätundersökningen till Discshops kunder svarade 31 % 

av kunderna att de handlat några få gånger medan 38 % svarade att de handlat många 

gånger. Detta tyder på en ganska hög återköpsfrekvens hos både Dustins och Discshops 

kunder. I enkätundersökningen undersökte författarna även om huruvida de undersökta 

företagen var kundernas förstahandsval vid köp av respektive produktkategori. 36 % av 

Dustins kunder svarade att deras förstahandsval vid köp av teknikprodukter på nätet var 

just Dustin. Motsvarande procenttal för Discshops kunder var 77 %. Av dessa svarade 60 

% att de inte jämför pris innan köp. Dessa siffror tyder på att Discshops kunder har en 

stor lojalitet mot butiken. Den statistik som tagits fram ur enkätundersökningen tyder på 

att kunder till dessa företag har en ganska hög fysisk lojalitet men många stannar bara 

tills det uppstår en anledning att byta. Det går alltså inte att påvisa att det hos dessa 

kunder finns någon högre nivå av mental lojalitet. Att det skiljer så mycket mellan 

Discshops och Dustins kunder är förmodligen kopplat till skillnaden mellan de typer av 

produkter som företagen säljer. Det som är anmärkningsvärt med dessa siffror är dock att 

den lojalitet som de undersökta företagen åtnjuter inte stämmer överens med den 

teoribildning som ingår i teorikapitlet. Chris Fill (2002) förklarar att kunder tenderar att 

bli lojala till företag som säljer produkter där kunderna upplever ett hög involvering. 

Produkter med låg involvering ger däremot inte upphov till någon lojalitet. Siffrorna från 

enkätundersökningen visar dock på att Discshops kunder är lojalare än vad Dustins 

kunder är. Detta anser författarna till denna uppsatts orsakas av att Discshops kunder, 

eftersom produkten är mestadels låginvolverande, fortsätter handla hos Discshop av 

bekvämlighetsskäl. Involveringsteorin (Fill, 2002) säger att eftersom produkten har en låg 

involvering kommer kunderna inte att göra någon omfattande informationssök och 

eftersom låg involvering leder till att kunden undviker risker minskar benägenheten att 

byta leverantör. I Dustins fall kan den låga nivån av lojalitet enligt författarna bero på att 

Dustins kunder har större engagemang till produkterna vilket leder till att de gör mer 

informationssök innan köp och eftersom de inte är lika riskundvikande är bra tidigare 

erfarenheter inte alltid nog för att kunderna ska välja att stanna kvar hos företaget.  
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6. Resultat  
Dustin och Discshop har många likheter i det sätt de byggt upp sina verksamheter 

på. Båda företagen placerar kunden i fokus och ser vikten i att kunna leverera produkter 

med kort leveranstid till kund. För att uppnå detta har de satsat i egna lager vilket gett 

dem möjlighet att styra över logistiken och minska risken med uteblivna och försenade 

leveranser. Både Dustin och Discshop anser också att deras stora sortiment är en viktig 

del av deras affärsverksamhet. I enkätundersökningen kom författarna fram till att både 

leveranstid och sortiment är något som kunderna värderar högt även om pris är det som 

de flesta anser är viktigast. Genom att skapa dessa mervärden har Dustin lik väl som 

Discshop skapat en kundbas där en stor andel ser företagen som förstahandsval inom 

respektive produktkategori. Dustins siffra för detta mått skiljer sig dock markant från 

Discshops. Anledningen till att nivån av lojalitet är så pass hög hos Discshops kunder 

anser författarna är kopplat till att eftersom involveringen vid köp av dessa produkter är 

så pass låg väljer många kunder att stanna kvar av bekvämlighetsskäl. Vid lågt 

engagemang vill kunderna undvika risk och då de vet att det fungerar hos Discshop finner 

de ingen anledning att byta webbutik. I Dustins fall kan det enligt författarna bero på att 

de produkter som Dustin säljer har en högre involvering från kundens sida vilket gör att 

kunden är mer benägen att göra informationssök. Detta leder till att man jämför flera 

olika butiker innan köp. För att kunderna ska bli lojala krävs det därför att företaget 

erbjuder dem mervärden som de inte upplever att de kan få hos någon annan samt genom 

relationsskapande etablerar en koppling mellan kunden och företaget. 

Båda webbutikerna har valt att tillhandahålla kunden med mycket information om 

produkterna vilket enligt enkätundersökningen är något som kunderna använder i sitt 

beslutsfattande innan köp och även för att hålla sig uppdaterad om nyheter som kommer 

till marknaden. 

Relationer med kunden är något som Dustin jobbar med i form av en egen mässa varje år 

där privatpersoner från och med år 2004 är välkomna att besöka. Enligt 

enkätundersökningen var detta något som många av kunderna skulle kunna tänka sig att 

besöka vilket författarna ser som en stor möjlighet för Dustin att utnyttja för att skapa en 

personlig relation även med privatkonsumenter. I Discshops fall är relationerna med 
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kunden inte lika tydliga. De använder sig inte av någon form av events på den fysiska 

marknaden.  

På Dustins webbutik är registrering ett måste vilket inte är fallet på Discshops 

sida. Vid produkter med lägre engagemang kanske detta kan uppfattas som besvärligt, 

men i Dustins fall är det enligt författarna ett bra sätt att skapa en relation till kunden. På 

detta sätt underlättar man även får återvändande kunder eftersom de inte behöver ange 

leveransadress vid varje köp. I Discshops fall ger registreringen kunden tillgång till 

extratjänster som kan ses som ett mervärde vilket ökar kundens vilja att registrera sig. 

Lojaliteten som författarna iakttagit har varit till störst del fysisk. Respondenterna 

har svarat att de återkommer till företagen, men en stor del av dem skulle inte stanna kvar 

om företagen vid ett tillfälle inte håller vad de lovar. Även om detta visar på att många 

kunder inte har en sann lojalitet till företagen har både Dustin och Discshop en stor 

kundbas som regelbundet återvänder för återköp.  
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7. Slutsatser 
Utifrån den undersökning som författarna till denna uppsats gjort visar resultaten 

på att det finns egenskaper utanför priset som konsumenter som handlar på Internet 

värderar. Även om priset ses som det allra viktigaste är leveranstid och sortimentbredd 

något som starkt påverkar kunden att välja ett dyrare alternativ. Dessa mervärden är helt 

enkelt något som e-handelskunden är beredd att betala för och något som de företag som 

kan erbjuda det bör utnyttja i sin marknadsföring för att motivera kunden att bli lojal. Att 

kunna tillgodose snabba leveranser och stora och breda sortiment är dock inget som 

vilket e-handelsföretag som helst kan göra. Det kräver stora investeringar och en 

genomarbetad organisation för att genomföra. Vad som kommit fram i undersökningen är 

att vid produkter som är mer komplexa vill kunderna ha en mer interaktiv 

kommunikation med kundtjänst. Detta är ett mervärde som många konsumenter av 

framförallt tekniska produkter uppskattar men som många webbutik inte erbjuder i 

dagsläget. 

Vid val av marknadsföringsstrategi måste företaget se till vilken nivå av 

genomsnittligt engagemang kunden har till produkten. Vid högt engagemang visar 

undersökningen på att kunderna vill ha en högre nivå av relation med företaget. Eftersom 

kunderna också gör mycket informationssök innan köp av höginvolverande produkter bör 

företag som säljer dessa produkter erbjuda mycket information om produkten för att 

undvika att kunden söker information utanför företagets webbutik.  

Vid försäljning av produkter med lägre engagemang bör företaget istället 

underlätta för kunden att genomföra transaktionen. Om kunden blir nöjd med köpet bör 

hon ändå återvända. Resultatet i undersökningen tyder på att kunder med lågt 

engagemang till produkten tenderat att återvänder om de inte upplever några problem 

med transaktionen. Detta på grund av att kunden finner en bekvämlighet i att handla 

dessa låginvolverande produkter på en webbutik som erfarenheten säger fungerar. 

Utifrån det resultat som undersökningen kommit fram till är det svårt att påvisa en 

mental lojalitet till Internetföretag. Det mesta av lojaliteten kännetecknas av den fysiska 

världen där det faktiska köpbeteendet är det centrala. 
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8. Kritisk granskning 
 Urvalet som gjordes till enkätundersökningen genomfördes med ett icke 

sannolikhetsurval. Orsaken till detta var att det i denna undersöknings spann inte fanns 

rum för en bredare undersökning. Det fanns ingen möjlighet att göra ett slumpmässigt 

urval från företagens samtliga kundstockar. Detta har tyvärr påverkat 

enkätundersökningens reliabilitet negativt. Hade enkätundersökningen genomförts med 

ett sannolikhetsurval och en större respondentgrupp hade svaren blivit mer generella och 

man hade utifrån dem kunnat göra mer täckande iakttagelser och generaliseringar. 

Enkätundersökningen har dock täckt in en spridd åldersgrupp vilket minskar denna 

felkälla. 

 Författarna försökte vid denna undersökning välja ut företag med relativt skilda 

produktsortiment. Detta för att få en bredare bild av hur e-handelsmarknaden ser ut idag i 

stort och genom detta stärka uppsatsens validitet. Båda företagen som valdes ut har haft 

stor framgång inom e-handeln vilket var en viktig faktor i författarnas val av 

undersökningsobjekt. 

 I den enkätundersökning som genomfördes i undersökningen blev andelen 

manliga respondenter övervägande. Enligt en undersökning genomförd av Statistiska 

centralbyrån är andelen män och kvinnor som handlar via nätet i åldersgruppen 25-34 

jämnt fördelad. (Statistiska centralbyrån, 2005). Resultatet från enkätundersökningen kan 

tyda på att de företag som valts ut säljer produkter som har större attraktionskraft för 

manliga konsumenter. Författarna hade kunnat utgå ifrån könsfördelningen av företagens 

kunder och sedan valt respondenter till enkätundersökningen med samma fördelning, 

men eftersom omfattningen av den kvantitativa undersökningen inte tillät några ingående 

demografiska studier anser författarna dock att detta inte skulle ge någon större påvisbar 

skillnad. 

 I problembakgrunden har Gummessons litteratur använts som informationskälla i 

tre fall trots att hans beskrivning av transaktions- och relationsmarknadsföringsperspektiv 

har använts igenom hela uppsatsen. Detta bör i vanliga fall undvikas men i detta 

sammanhang anser författarna att den information som använts från Gummessons 

litteratur är så pass vedertagen att det inte påverkar uppsatsens reliabilitet. 
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9. Förslag till vidare forskning 
Trots att e-handeln har funnits i snart 10 år och vuxit kraftigt de senaste åren är 

marknaden fortfarande ung och till stor del outvecklad. E-handeln genomgår fortfarande 

stora kontinuerliga förändringar i och med att ny teknik utvecklas och konsumenter lär 

sig att utnyttja och lita på denna teknik. Författarna är övertygade om att det under de 

närmaste åren kommer ske stora förändringar på marknaden vilket kommer påverka de 

möjligheter som finns vid främjande av lojalitet hos e-handelskunder. Ämnet är därför 

fortfarande ett högintressant studieområde. 

Det skulle vara intressant att genomföra en studie på hur man kan övertyga 

konsumenter som inte handlat på nätet att våga göra sina första inköp.  
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1: Enkät till Dustins kunder 
 
1. Kön:     Man  Kvinna 
 
2. Ålder:       
 
3. Har du någonsin handlat på dustin.se eller dustinhome.se i egenskap av privatperson? 

 Ja  Nej 
 
4. Har du handlat fler än en gång hos Dustin? 

 Nej, bara en gång     Ja, några få gånger            Ja, många gånger 
 
5. Hur mycket informationssök gjorde du innan ditt senaste köp hos Dustin? 

  Lite     Mycket 
 1  2  3  4  5  6 

 
6. Vad köpte du senast hos Dustin? 

 Dator eller tillbehör  MP3-spelare  CD/DVD-media  Telefon 
 Kamera   Annat...         

 
7. Kan du tänka dig att handla hos Dustin igen? 

 Ja  Nej 
 
8. Varför valde du att handla hos Dustin? 

 Rekommendation  Handlar där i jobbet        Sökte på nätet        Reklam 
 Recension i media  Övrigt...         

 
9. Hur stor osäkerhet upplever du när du ska handla på svenska webbutiker generellt? 

(leveransbekymmer, kontokortsbetalning, personuppgifter etc.) 
  Lite     Mycket 

 1  2  3  4  5  6 
 
10. Hur stor osäkerhet upplevde du när du skulle handla på Dustin? 

(leveransbekymmer, kontokortsbetalning, personuppgifter etc.) 
  Lite     Mycket 

 1  2  3  4  5  6 
 
11. Är Dustin ditt första val av webbutik när du ska handla en teknisk produkt på nätet? 

 Ja  Nej 
 
12. Om Dustin vid ett köp inte uppfyller vad de lovar, byter du till annan webbutik? 

 Ja  Nej 
 
13. Har du redan bestämt dig för vad du ska köpa när du besöker webbutiken? 

 Ja  Nej 
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14. Använder du Dustins webbutik till att skaffa information om produkten som underlag 
för beslut av vilken produkt du ska köpa? 

 Ja  Nej 
 
15. Använder du Dustins webbutik för att hålla dig uppdaterat om nyheter som kommer? 

 Ja  Nej 
 
16. Hur viktigt är det att du har stor kännedom om den butik på nätet som du ska handla 

hos? (6 är viktigast) 
 1  2  3  4  5  6 

 
17. Jämför du priset hos Dustin med andra butiker innan köp? 

 Ja  Nej 
 
18. Hur viktigt är följande egenskaper när du handlar på nätet i allmänhet? 
  Ej viktigt     Mycket viktig 
Pris   1  2  3  4  5  6 
Sortiment   1  2  3  4  5  6 
Leveranstid   1  2  3  4  5  6 
Webbsida   1  2  3  4  5  6 
Kundtjänst   1  2  3  4  5  6 
 
19. Betygsätt följande egenskaper hos Dustin: 
  Mycket dålig     Mycket bra 
Pris   1  2  3  4  5  6 
Sortiment   1  2  3  4  5  6 
Leveranstid   1  2  3  4  5  6 
Webbsida   1  2  3  4  5  6 
Kundtjänst   1  2  3  4  5  6 
 
20. Hur vill du kontakta företaget vid kundtjänstärenden?  

(Rangordna 1 – 5 där 1 är viktigast) 
      Brev   
      Telefon   
      Direktkontakt (”Face-2-Face”)  
      Webbformulär  
      E-post   
 
21. Känner du till att Dustin höll en mässa vid Globen i januari där privatpersoner var 

välkomna? 
 Ja  Nej 

 
a. Om Ja, besökte du denna mässa? 

  Ja  Nej 
 

i. Om Ja, kände du dig mer positiv till Dustin efter mässbesöket? 
   Ja   Nej 
 
22. Skulle du vara intresserad av att besöka en sådan mässa ett annat år? 

 Ja  Nej 
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11.2. Bilaga 2: Enkät till Discshops kunder 
 
1. Kön:     Man  Kvinna 

 
2. Ålder:       

 
3. Har du någonsin handlat på discshop.se 

  Ja  Nej 
 

4. Har du handlat fler än en gång hos Discshop? 
  Nej, bara en gång     Ja, några få gånger            Ja, många gånger 
 

5. Hur mycket informationssök gjorde du innan ditt senaste köp hos Discshop? 
     Lite      Mycket 

  1  2  3  4  5  6 
 

6. Vad köpte du senast hos Discshop? 
  Film  Musik     TV-/Datorspel  En kombination 
 

7. Kan du tänka dig att handla hos Discshop igen? 
  Ja  Nej 
 

8. Varför valde du att handla hos Discshop? 
  Rekommendation  Sökte på nätet        Reklam          Recension i media  

 Övrigt...         
 

9. Hur stor osäkerhet upplever du när du ska handla på svenska webbutiker generellt? 
(leveransbekymmer, kontokortsbetalning, personuppgifter etc.) 

     Lite      Mycket 
  1  2  3  4  5  6 
 

10. Hur stor osäkerhet upplevde du när du skulle handla på Discshop?  
(leveransbekymmer, kontokortsbetalning, personuppgifter etc.) 

     Lite      Mycket 
  1  2  3  4  5  6 
 

11. Är Discshop ditt första val av webbutik när du ska handla film/musik/spel på nätet? 
  Ja  Nej 
 

12. Om Discshop vid ett köp inte uppfyller vad de lovar, byter du till annan webbutik? 
  Ja  Nej 
 

13. Har du redan bestämt dig för vad du ska köpa när du besöker webbutiken? 
  Ja  Nej 
 

14. Använder du Discshops webbutik för att hålla dig uppdaterad om nyheter som 
kommer? 

  Ja  Nej 
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15. Använder du produktinformationen på Discshops webbutik som underlag för beslut av 
vilken produkt du ska köpa? 

  Ja  Nej 
 

16. Hur viktigt är det att du har stor kännedom om den butik på nätet som du ska handla 
hos? (6 är viktigast) 

  1  2  3  4  5  6 
 

17. Jämför du priset hos Discshop med andra butiker innan köp? 
  Ja  Nej 
 

18. Hur viktigt är följande egenskaper när du handlar på nätet i allmänhet? 
    Ej viktigt     Mycket viktig 
 Pris    1  2  3  4  5  6 
 Sortiment   1  2  3  4  5  6 
 Leveranstid   1  2  3  4  5  6 
 Webbsida   1  2  3  4  5  6 
 Kundtjänst   1  2  3  4  5  6 
 

19. Betygsätt följande egenskaper hos Discshop? 
    Mycket dålig     Mycket bra 
 Pris    1  2  3  4  5  6 
 Sortiment   1  2  3  4  5  6 
 Leveranstid   1  2  3  4  5  6 
 Webbsida   1  2  3  4  5  6 
 Kundtjänst   1  2  3  4  5  6 
 
 

20. Hur vill du kontakta företaget vid kundtjänstärenden?  
(Rangordna 1 – 5 där 1 är viktigast) 

       Brev   
       Telefon   
       Direktkontakt (”Face-2-Face”)  
       Webbformulär  
       E-post   
 

21. Känner du till att Discshop erbjuder gratistjänster för registrerade medlemmar som 
innefattar katalog av egen DVD-samling, önskelista m.m. 

  Ja  Nej 
 

a. Om Ja, använder du dessa tjänster? 
  Ja  Nej 
 

b. Om Ja, får dessa tjänster dig att besöka Discshops webbsida oftare? 
  Ja  Nej 


