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Abstract 

Title: E-marketing – a modern communication tool  

Course: Business Administration, Bachelor Essay, Marketing 

Authors: Ludvig Gårdebäck & Magnus Lannehed 

Tutor: Lars Vigerland 

Keywords: e-marketing, digital marketing cycle, SEO, customer relationship, alternative 

marketing procedures. 

Background: The use of digital marketing channels during the last years has increased 

significantly, especially the use of marketing on the Internet. Hence the communication chart 

of marketing has been redrawn. The technological development has had a major impact on the 

marketing discipline. The integration of information technology and marketing has resulted in 

the emergence of a new field, namely e-marketing. Hence the need for further research is 

desirable. 

Purpose: The purpose of this study is to examine alternative marketing procedures that a 

company can apply to increase the digital awareness and manage their customer relationships.  

Theoretical framework: Theories regarding digital marketing cycle, SEO and customer 

relationship.  

Method: This research is based on data collected through a primary semi-structured interview 

with a company active in the corporate information industry which also provides a RFQ 

service. We have also conducted ten structured interviews with companies who have used the 

services provided by the primary company. Furthermore a content analysis regarding SEO has 

been completed.      

Conclusions: We have identified several alternative marketing procedures that can increase a 

company´s digital awareness and enable a successful managing of their customer 

relationships. These alternative marketing procedures have been concluded by use of the 

theoretical framework and then adapted toward our empiricism. Furthermore we have 

constructed distinct guidelines that create favorable conditions for the initiation and 

completion of the model digital marketing cycle.   

  



 
 

Sammanfattning 

Titel: E-marketing – ett modernt kommunikationsverktyg  

Kurs: Företagsekonomi C, Kandidatuppsats, Marknadsföring 

Författare: Ludvig Gårdebäck & Magnus Lannehed 

Handledare: Lars Vigerland 

Nyckelord: e-marketing, digital marketing cycle, sökmotoroptimering, kundrelationer, 

alternativa marknadsföringåtgärder. 

Bakgrund:  Nyttjandet av digitala marknadsföringskanaler har under senare år ökat 

anmärkningsvärt, speciellt fenomenet rörande marknadsföring på internet. Därmed har 

kommunikationskartan inom marknadsföring ritats om. Den teknologiska utvecklingen har 

haft en stor inverkan på marknadsföringsdisciplinen. Integreringen av informationsteknologi 

och marknadsföring har resulterat i framväxten av ett nytt område, nämligen e-marketing. 

Således är forskning inom detta växande område önskvärt.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka alternativa marknadsföringsåtgärder som ett 

företag kan applicera för att öka medvetenheten digitalt och hantera sina kundrelationer.   

Teoretiskt referensram: Teorier som behandlar digital marketing cycle, sökmotoroptimering 

och kundrelationer.  

Metod: Denna studie är baserad på data insamlad genom en huvudsaklig semistrukturerad 

intervju med ett företag verksamt inom företagsinformationsbranschen som även 

tillhandahåller en offerttjänst. Vi har dessutom genomfört tio stycken strukturerade intervjuer 

gentemot företag som har använt tjänster tillhandahållna av det huvudsakliga företaget. 

Vidare har vi även genomfört en innehållsanalys med avseende på sökmotoroptimering.  

Slutsatser: Vi har identifierat flertalet alternativa marknadsföringsåtgärder som ett företag 

kan applicera för att öka medvetenheten digitalt och hantera sina kundrelationer. Dessa 

alternativa marknadsföringsåtgärder har framställts med hjälp av vår teoretiska referensram 

som sedan applicerats gentemot vår empiri. Vidare har vi konstruerat tydligare riktlinjer som 

skapar gynnsammare förutsättningar för initierandet och fullföljandet av modellen digital 

marketing cycle.     
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1. Inledning 

Marknadsföringsområdet är starkt influerat av vad som händer i omvärlden och är under 

ständig utveckling. En tydlig trend pekar på att traditionella medier, såsom TV, radio och 

dagspress, tenderar att minska i popularitet. Istället exponeras mer teknologiberoende medier i 

större utsträckning, där tyngdpunkten ligger på marknadsföring via internet. Enligt institutet 

för reklam- och mediestatistik blev internetreklam under 2012 den reklamkanal där det 

spenderades mest pengar.
1
 Därmed passerades både TV och dagspress som tidigare legat i 

toppen under många år. I och med detta skifte så påverkas även utformningen av 

kommunikationen. Ett nytt angreppssätt gällande hur ett företag når ut till sina potentiella 

kunder har alltså utformats. Enligt Bruce D. Weinberg et al. ligger en stor skillnad i 

kommunikationen i att en mer interaktiv process mellan potentiella kunder och företag har 

uppstått. I sin artikel, Multichannel Marketing: Mindset and Program Development, betonar 

författarna att nyttjandet av internet som marknadsföringskanal får allt större betydelse.
2
 

En effekt av den teknologiska utvecklingen, där främst utvecklingen av internet åsyftas, är att 

den kommunikativa kartan har ritats om. Då vårt huvudfokus i den här uppsatsen ligger på e-

marketing är det av största intresse att studera de skillnader som har uppstått i 

marknadsföringen. För att tydliggöra en viktig distinktion så existerar det skillnader mellan 

begreppen internetmarknadsföring och det något anglofierade begreppet e-marketing, där det 

senare involverar fler aspekter än det förstnämnda. Med e-marketing åsyftas alla de 

marknadsföringsaspekter som innefattar någon form av elektroniska hjälpmedel. Däremot 

internetmarknadsföring inbegriper enbart de åtgärder som bedrivs på internet.
3
 

En första stor skillnad gällande kommunikationen i traditionella medier och mer digitaliserade 

medier är den interaktiva utvecklingen. Denna process är sedan möjlig att bryta ner i än 

mindre beståndsdelar som tydliggör vad den teknologiska utvecklingen har inneburit för 

utformningen av kommunikation gentemot presumtiva kunder.  

De traditionella medierna är något som David Chaffey benämner ”push-medier”, vilket 

innebär att kommunikationen är utformad på ett enkelriktat sätt. Däremot digitala medier, som 

                                                      
1
Institutet för reklam och mediestatistik, 2013-02-26 kl. 15:17.  

2
B. Weinberg, Multichannel marketing: Mindset and program development, Business Horizons, 2007, vol.50(5), 

p. 385-394, s. 386 
3
D. Chaffey, E-business& e-commerce management: strategy, implementation and practice, Essex, 

Pearson education limited, 2011, ed. 5 s.388 
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författaren benämner ”pull-medier”, är av en mer interaktiv karaktär. Den senare innehar 

också den egenskapen att personen som exponeras själv har valt att sätta sig i denna situation. 

För att personen ens ska utsättas för denna situation krävs det att personen ifråga på något sätt 

lockats in till exempelvis en specifik hemsida.
4
 

Bruce D. Weinberg et al. menar också att kommunikationen har gått från att vara en monolog 

till att istället vara en dialog, vilket ytterligare pekar på en ökad interaktivitet. Denna 

utveckling har också inneburit att den massmarknadsföring som tidigare i stor utsträckning 

nyttjats har visat tecken på att minska. Detta bidrar i sin tur till att företag är mer inriktade på 

att segmentera och hitta till den nisch eller målgrupp som man är ute efter. Företags existens 

på internet har även påverkat interaktiviteten i ytterligare en dimension. Det som ovan 

beskrivits syftade till interagerarmöjligheten mellan företag och tänkbara kunder. Framväxten 

av internet har också ökat möjligheten för kunder att interagera med varandra.
5
 

Det är också fullt möjligt att beskriva hur personer exponeras för olika medier, och även där 

råder det skillnad mellan de traditionella medierna och de teknologiintensiva medierna. Ett 

uttryck som David Chaffey använder hos marknadsföringsexponerade personers beteende är 

att det har gått från att vara ”lean back” till att vara ”lean-forward”
6
. Med dessa uttryck menar 

han att det vid traditionella medier finns en större risk att personen ifråga ignorerar den 

reklam han utsätts för. Ett exempel som kan återspegla detta är att det vid TV-reklam finns en 

risk att TV-tittaren går iväg från sin TV-apparat för att göra något annat under reklampausen. 

Däremot vid marknadsföring via internet så är det personen själv som har valt situationen och 

därmed har du personens intresse, vilket minskar risken för att personen bara skulle gå iväg 

från sin dator.  

Den teknologiska framväxten har även möjliggjort en utförligare kontroll och uppföljning av 

potentiella kunders beteenden. Med e-marketing kan specifikt konsumentbeteende enkelt 

urskiljas gällande antal besökare, upprepade besökare, avbrutna köp, fullföljda köp och click-

through-rates. Den sistnämnda engelska termen beskriver hur många som klickar på en 

specifik annons på internet i förhållande till hur många som exponeras för den
7
. Detta är något 

som B. Weinberg et al. diskuterar i sin tidigare nämnda artikel. Där skriver de om att det har 

                                                      
4
D. Chaffey, E-business& e-commerce management: strategy, implementation and practice, Essex, 

Pearson education limited, 2011, ed. 5 s.468 
5
B. Weinberg, Multichannel marketing: Mindset and program development, Business Horizons, 2007, vol.50(5), 

p. 385-394, s. 387 
6
D. Chaffey, E-business& e-commerce management: strategy, implementation and practice, Essex, 

Pearson education limited, 2011, ed. 5 s.468 
7
Oxford Dictionary, www.oxforddictionaries.com/definition/english/click-throughhämtad: 2013-03-18 kl 13:44 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/click-through


3 
 

blivit lättare för företag att insamla information om konsumenter, tack vare den teknologiska 

utvecklingen
8
. Citatet av marknadsföringskommentatorn Michael Palmer ”Data is the new 

oil” kan ge en fingervisning om hur framtidens marknadsföring kommer se ut
9
. Detta var 

något som Michael Palmer skrev 2006 i sin blogg, och han menade att data, liksom olja, 

måste förfinas och analyseras korrekt för att det ska förvandlas till något värdefullt.  

1.1 Problembakgrund 

Tack vare den teknologiska framväxten förändrades reklamkanalernas popularitet, och 

effekten blev att reklam via internet blev det medium där det spenderades mest pengar under 

2012. Detta var något som fångade vårt intresse och en av de stora anledningarna till att vi vill 

genomföra denna studie. Som vi beskrivit ovan så existerar skillnader i hur reklam via internet 

utformas jämfört med mer traditionella medier. För att avgöra om företag verksamma inom e-

marketing har vetskapen om dessa skillnader så undersöker vi det utvalda studieobjektets 

kommunikation med sina kunder.  

Ett av våra fokusområden ligger på att undersöka hur väl de anammar modellen digital 

marketing cycle i sin hantering av kunder. Denna modell handlar om hur man ska gå tillväga 

för att en kund ska hållas kvar inom cykeln. Kunder som företaget redan har ska alltså 

fortsätta att finnas kvar inom cykeln, men modellen handlar också om hur man ska kunna få 

presumtiva kunder in i cykeln. Vidare kommer vi också att studera hur företaget i vår empiri 

kan öka medvetenheten hos sina potentiella kunder. Vi är medvetna om att det finns väldigt 

många olika tillvägagångssätt då ett företag ska öka medvetenheten om dess existens. Därför 

kommer vi att fokusera på hur de kan synliggöra sig bättre då man söker efter dem i en 

sökmotor. Mer konkret innebär det att vi ska analysera hur de kan arbeta med 

sökmotoroptimering. En av de bidragande orsakerna till att vi vill undersöka detta är att 60 

procent söker information via en sökmotor innan de ska genomföra ett köp
10

.   

Användandet av web-baserade system för inköp av produkter och tjänster, även kallat ”self-

service” har ökat avsevärt under senare år
11

. Fördelarna med denna inköpskanal för 

konsumenter är många och inkluderar faktorer som tidbesparing och bekvämlighet. Det finns 

dock vissa farhågor för att använda denna inköpskanal för en del konsumenter och då främst 

                                                      
8
B. Weinberg, Multichannel marketing: Mindset and program development, Business Horizons, 2007, vol.50(5), 

s. 385-394, s. 390 
9
 Forbes, 2013-03-01, 09:50, http://www.forbes.com/sites/perryrotella/2012/04/02/is-data-the-new-oil/ 

10
 Rapport av Svenskhandel, Så handlar vi på nätet 2011: företag och konsumenter på en global e-

handelsmarknad, s. 15,2011 
11

 S. Qin et al. Analysing relational benefits in e-Business environment from behavioral perspective, Systems 

research and behavioral Science, 2009, vol.26 s.129-142,S. 130 
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ur säkerhetsaspekten. Det kan exempelvis upplevas osäkert att lämna ut viss information då 

det existerar en potentiell risk att informationen sprids vidare till obehöriga eller att 

möjligheten till direktkontakt är obefintlig. Att enbart kunna erbjuda en pålitlig säkerhet är 

dock inte tillräckligt för att garantera belåtenheten hos konsumenterna och bedyra tillväxt för 

företaget. En bidragande orsak till att öka möjligheterna för detta är att utveckla 

kundrelationen. Att utveckla och hantera kundrelationer har sitt ursprung från 

relationsmarknadsföringen och definieras i en artikel av S. Qin et al. som ”Attracting, 

Maintaining and Enhancing Customer Relationship”. Detta styrks även av Christian Grönroos 

som menar att syftet med relationsmarknadsföring är att bygga långvariga relationer med 

kunder för att bibehålla deras preferensordning och lojalitet gentemot företaget. Skapandet av 

fördelaktiga kundrelationer kan generera många konkurrensfördelar i form av ökade intäkter 

och minskade marknadsföringskostnader genom word-of-mouth.
12

 Således är upprätthållandet 

av lönsamma, långvariga kundrelationer av stor vikt, även ifall ett företags verksamhet är 

virtuellt baserad.  

1.2 Problemdiskussion 

Effekten av den teknologiska utvecklingen har haft en stor inverkan på 

marknadsföringsdisciplinen. Just denna effekt, eller mer precist denna integrering mellan 

informationsteknologi och marknadsföring, även mer känt som e-marketing, är något som 

presenteras av Kevin Trainor et al. i sin studie från 2010. De presenterar en modell som 

redogör för möjligheterna som e-marketing kan frambringa för ett företag gällande 

bibehållandet och tillfredsställandet av befintliga kunder. Dessa möjligheter diskuteras även 

av Brodie et al. och Coviello et al. där de belyser att om företag lyckas integrera 

informationsteknologi med sin marknadsföring kan de påtagligt förbättra sin relation och 

kommunikation med sina kunder och därigenom bibehålla kunder och öka belåtenheten hos 

dessa.
13

  Dessa belägg presenteras även av Woon Kian Chong et al. där detta illustreras i en 

påbyggnad av modellen Digital marketing cycle, DMC
14

. Studien genomförd av Woon Kian 

Chong et al. renderade i att de 2010 publicerade en vetenskaplig artikel med titeln, B2B e-

Marketplace: an e-Marketing Framework for B2B Commerce. Författarna beskriver att ovan 

nämnda ramverk ska kunna utgöra en guide till hur B2B-företag, främst små och mellanstora, 

                                                      
12

S. Qin et al. Analysing relational benefits in e-Business environment from behavioral perspective, Systems 

research and behavioral Science, 2009, vol.26 s.129-142, S. 131 
13

K. Trainor et al. Integrating information technology and marketing: An examination of the drivers and 

outcomes of e-Marketing capability, Industrial Marketing Management, 2011, Vol.40(1), s. 162-174, s. 162 
14

W. Chong et al.B2B e-marketplace: an e-marketing framework for B2B commerce, Marketing Intelligence & 

Planning, 2010, Vol.28(3), s. 310-329. 
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bör hantera sin e-marketing för att effektivisera sin marknadsföring och utveckla 

konkurrensfördelar. Woon Kian Chong et al. har tydligt influerats av en modell utvecklad av 

A. Kierzkowski et al., digital marketing cycle. Modellen tar upp fem stycken aktiviteter som 

är väsentliga vid utvecklandet av en e-marketingstrategi. För att e-marketingstrategin ska vara 

hållbar måste den (1) attrahera kunder, (2) engagera dem, (3) behålla dem, (4) lära av dem och 

(5) relatera till dem.  

En del av att attrahera kunder innebär att kunden måste vara medveten om att tjänsten 

existerar. Hur ska företag då arbeta för att öka medvetenheten gällande sina produkter eller 

tjänster när det i dagsläget finns över en miljon registrerade .se-domäner
15

? En lösning 

gällande den problematiken är att använda sig av det som är känt som search-engine-

optimization eller på svenska, sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering innebär att vid en 

sökning innehållandes särskilda nyckelord kan ett företag påverka var de hamnar på 

resultatsidan beroende på hur väl företaget använder dessa nyckelord på sin webbplats.  

Enligt en rapport av Svensk handel börjar över 60 procent av de som är intresserade av en 

produkt eller tjänst sin informationssökning genom en sökning via en sökmotor
16

. Att då 

hamna högt upp i resultatlistan kan vara avgörande för att ens lyckas attrahera den potentiella 

kunden. Då sökmotoroptimering är en avgörande del vid implementerandet av e-marketing 

vill vi genom vår studie undersöka hur denna optimering kan användas för att öka 

medvetenheten.  

Då flertalet studier har påvisat att möjligheterna som e-marketing kan föra med sig resulterar i 

en förbättrad interaktion mellan företag och kund som vidare leder till att företag ökar sina 

möjligheter att bibehålla kunder och tillfredsställa deras behov anser vi att detta är ett väldigt 

aktuellt och intressant ämne.  Den forskning som presenteras av Woon Kian Chong et al. 

finner vi intressant och vill således till viss del använda denna forskning som ett redskap vid 

genomförandet av vår forskning. Då författaren avhandlar en modell som belyser vikten av att 

behålla kunden inom en cykel, för att därigenom behålla den potentiella köpkraft som den 

besitter, vill vi kombinera modellen med teorier som kan bidra till att kunden kommer in i 

cykeln. Vi har då valt att applicera teorier om sökmotoroptimering som ett alternativt sätt för 

ett företag att öka medvetenheten om sin existens. Detta syftar då till att få in kunden i den 

modell som presenteras av Woon Kian Chong et al. Anledningen till att vi väljer att 

                                                      
15

http://www.sokmotorkonsult.se/faq/hur-manga-svenska-hemsidor-finns-det Hämtad: 2013-03-05 kl 11:39 
16

 Rapport av Svensk handel, Så handlar vi på nätet 2011: företag och konsumenter på en global e-

handelsmarknad, 2011 

http://www.sokmotorkonsult.se/faq/hur-manga-svenska-hemsidor-finns-det


6 
 

kombinera dessa teorier är att vi anser att den modell (DMC) som författarna presenterar inte 

är tillräckligt omfattande med hänseende på hur kunder ska attraheras in i cykeln. För att 

ytterligare bredda vår förståelse har vi studerat forskning som avhandlar olika nyckelfaktorer 

väsentliga för kundrelationer. Forskningen om kundrelationer är presenterad av S. Qin et al. 

och vi vill genom nyttjandet av dessa teorier få en djupare kunskap och bygga vidare på den 

modell som presenteras av Woon Kian Chong et al.   

Att marknadsföringsåtgärder via internet blev den marknadsföringskanal i Sverige som det 

spenderades mest pengar på under 2012 torde innebära att mer kompetens och forskning 

efterfrågas inom området e-marketing. Kombinationen av den ökade populariteten gällande 

internetmarknadsföring samt vår ambition att presentera alternativa marknadsföringsåtgärder 

frambringar enligt oss ett adekvat forskningsområde. Vårt forskningsbidrag ämnar således 

presentera alternativa marknadsföringsåtgärder lämpade för företag med digitalt tjänstutbud, 

baserade på modellen DMC, teorier om sökmotoroptimering samt teorin om kundrelationer av 

S. Qin et al.  

1.3 Övergripande frågeställning 

Vilka alternativa marknadsföringsåtgärder kan ett företag applicera utifrån teorier om 

sökmotoroptimering samt teorier om hantering av kundrelationer och hur överensstämmer och 

skiljer sig företag från dessa teorier? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka alternativa marknadsföringsåtgärder som ett företag 

kan applicera för att öka medvetenheten digitalt och hantera sina kundrelationer.    

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till ett mellanstort B2B-företag verksamt inom 

företagsinformationsbranschen i Sverige samt ett urval av deras kunder. Då företag i denna 

bransch tenderar att ha stora delar av tjänsteutbudet digitalt
17

 är det önskvärt att ha en väl 

fungerande e-marketing. Därför anser vi att avgränsning till denna bransch är relevant för att 

uppnå syftet med denna studie. Anledningen till att vi väljer ett mellanstort företag är för att 

forskning påvisar att små och mellanstora företag kan dra nytta av fördelar som kan 

                                                      
17

 Till exempel: Eniro Sverige AB, UC allabolag AB, Hittapunktse AB, Bolagsverket, Qimtek AB, Industritorget 

Sweden AB 
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uppkomma vid väl fungerande e-marketing
18

. Ytterligare en anledning till att vi valde att 

avgränsa oss till små och mellanstora företag är att teorin som inkluderar modellen DMC 

främst är anpassad för små och medelstora företag. Då vi som forskare ämnar introducera nya 

tillvägagångssätt för att få in kunder i cykeln genom att inkludera teorier om 

sökmotoroptimering samt identifiera nyckelfaktorer för hanterandet av kundrelationer ville vi 

inte riskera att undersökningen fallerar på en felaktig avgränsning. 

Vi har valt ut tre centrala teorier som vi anser är relevanta för att besvara vår frågeställning, 

som även ligger till grund för de frågor vi kommer att ställa under vår semistrukturerade 

intervju. Som komplement till vår semistrukturerade intervju kommer vi även genomföra 

strukturerade intervjuer gentemot ett urval av företagets kunder samt genomföra en 

innehållsanalys. Urvalet av de kunder vi ämnar utföra strukturerade intervjuer med sker 

genom ett snöbollsurval. En tydligare förklaring och motivering angående tillvägagångssättet 

av urvalet presenteras i kapitel 3.3 Urval. Studien begränsas även av ett tidsmässigt perspektiv 

och genomförs under våren 2013.    

                                                      
18

 W. Dou et al., Brand positioning strategy using search engine marketing, MisQuartely, 2010, vol.34(2), s. 261-
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2. Teorier 

2.1 Sökmotoroptimering 

Som vi beskrivit ovan har marknadsföring via internet ökat i popularitet under de senaste 

åren. En undersökning har visat att 60 procent av potentiella kunder söker information via 

någon sökmotor innan de ska genomföra ett köp
19

. Betydelsen av att ha sökmotorsoptimerat 

nyckelord kopplade till den aktuella verksamheten styrks även av W. Dou et al. i artikeln 

”Brand Positioning Strategy using Search Engine Marketing”. De påvisar att mer än hälften 

av alla besökare till en hemsida har gjort en sökning via en sökmotor för att sedan navigera 

sig fram till den aktuella hemsidan
20

. Med detta i beaktande innebär det en stor fördel för 

företag om de vid en sökning via en sökmotor återfinns högt upp bland sökalternativen. 

Forskning visar att en av anledningarna till att det är viktigt att rankas högt vid en sökning, 

utöver möjligheten att få besökare, är att det skapas en medvetenhet om varumärket. Detta 

kan leda till att den potentiella kundens medvetenhet om företaget finns kvar latent.
21

 

Varje specifik sökmotor använder olika algoritmer för att möjliggöra sökningen, men det 

finns dock några mer generella faktorer som är applicerbara på majoriteten av alla 

sökmotorer. Det som har störst betydelse för var bland sökalternativen som förslaget hamnar 

är antalet gånger som det sökta ordet återfinns på hemsidan.
22

 Om man vid en sökning 

använder ordet ”offertförfrågan” så prioriteras hemsidor som innehåller just detta ord. Det är 

dock inte möjligt att repetera detta ord över hela hemsidan för att öka chanserna att rankas 

högt bland sökalternativen. De flesta sökmotorer känner nämligen av om ett ord nyttjas i 

repetitivt syfte. Det är heller inte möjligt att göra sökordet transparent gentemot bakgrunden 

för att på så sätt ”dölja” det för sökmotorn. De flesta sökmotorer känner av detta.
23

 

Det är således väldigt reglerat vad som är möjligt att göra för att effektivisera sin 

sökmotoroptimering. Nedan följer olika faktorer som om de efterlevs optimerar resultatet vid 

en sökning. Genom att låta sökordet vara med i någon rubrik, utnyttja fenomenet hyperlinks 

samt att sökordet förekommer ofta i början av hemsidan ökar chanserna att rankas högt vid en 

                                                      
19

 Rapport av Svensk handel, Så handlar vi på nätet 2011: företag och konsumenter på en global e-

handelsmarknad, 2011 
20

W. Dou et al., Brand positioning strategy using search engine marketing, MisQuartely, 2010, vol.34(2), s. 261-

279, s. 263  
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279, s. 263 
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M. Farahmand, Optimizing title and meta tags based on distribution of keywords; lexical and semantics 

approaches, Journal of computer science, 2011, vol.7(9) s. 1358-1362, s. 1358 
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sökning.
24

 En hyperlink är när man gör det möjligt att klicka på ett ord för att sedan skickas 

vidare till en sida som på något sätt handlar om det som ordet antyder
25

. Vad som också är 

viktigt att tänka på är hur hyperlinken utformas. Om organisationen inte har rätt kompetens 

inom området finns det vissa felaktigheter som lätt kan begås. Det kanske är frestande att låta 

rubriken på hyperlinken vara ”klicka här” för att på så sätt få personer att klicka på länken. 

Men genom att döpa rubriken på hyperlinken till något som är aktuellt för hemsidan i fråga så 

ökar sannolikheten att den hemsidan rankas högt upp vid en sökning via en sökmotor.
26

 

En annan faktor som har betydelse vid avgörandet av rankningen av sökordet är något som är 

svårare att styra över på egen hand. Om en annan hemsida har länkar som går till hemsidan så 

ökar chanserna att rankas högt vid en sökning. Desto fler länkar som går till hemsidan, desto 

högre rankning vid sökningen. Men det är inte enbart antalet länkar som är av betydelse. De 

länkar som förekommer ska också helst komma från hemsidor med liknande innehåll samt 

vara av god kvalité.
27

 Enligt vår åsikt så är denna del lite svårbedömd då begrepp som 

”liknande” och ”god kvalité” är subjektiva och svårigheter att bedöma kan uppstå. För att 

bringa klarhet gällande denna problematik har vi själva valt att definiera begreppen liknande 

och god kvalité. Liknande, enligt vår bedömning, innebär att hemsidan som länken 

härstammar från drivs av en organisation eller intressegrupp inom samma bransch eller en 

bransch som tillhandahåller potentiella substitut. För att klargöra vad vi åsyftar med substitut 

så menar vi en produkt eller tjänst som fyller samma eller liknande behov som den 

ursprungliga produkten eller tjänsten. God kvalité föreligger enligt oss då sakkunnig personal 

inom branschen anser att information och innehållet som visas på hemsidan antyder 

pålitlighet och trovärdighet.    

2.1.2 Anledning till vald teori 

Anledningen till att vi valt att inkludera teorin om sökmotoroptimering i vår studie är för att 

som vi tagit upp flertalet gånger ovan att över 60 procent av de som navigerar sig fram till en 

hemsida börjar med en sökning via en sökmotor. Att då arbeta strategiskt för att maximera 

möjligheten att hamna högt upp på en resultatsida är väsentligt för ett företag. Ytterligare en 

orsak till varför sökoptimering är av stor vikt för oss är att analytiker inom e-marketing 

                                                      
24

D. Chaffey, E-business& e-commerce management: strategy, implementation and practice, Essex, 

Pearson education limited, 2011, ed. 5 s.475 
25

S. Fragoso, Understanding links: web science and hyperlink studies at macro, meso and micro-levels, New 

review of hypermedia and multimedia, 2011, vol.17(2) s. 163-198, s. 165 
26

S. Spencer, The search is on…(marketing with online search engines), Catalog age, Vol.19(7), 2002, s. 79-81, 

s. 80 
27

W. Dou et al., Brand positioning strategy using search engine marketing, MisQuartely, 2010, vol.34(2), s. 261-

279, s. 263 
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påvisar att investeringar inom detta leder till konkurrensfördelar. Företag som investerar i att 

utforma en väl fungerande sökmotoroptimering växer snabbare än företag som väljer andra 

marknadsföringsåtgärder på internet.
28

 Vi kommer i vår studie att undersöka hur väl detta 

fenomen efterlevs i vår empiri och hur viktigt det upplevs.  

2.2 Tekniska aspekter att ha i beaktande vid skapandet av hemsidor 

Vår ambition är inte att ge en heltäckande bild av alla de komponenter som bidrar till en 

hemsidas attraktivitet sett ur ett sökoptimeringsperspektiv. Detta skulle bli alltför tidskrävande 

då det finns uppemot 200 aspekter som påverkar hur en hemsida listas vid en sökning via en 

sökmotor
29

. Vi fokuserar istället på de delar som vi, och andra forskare inom aktuellt område, 

anser ha störst betydelse.  

Om det sökta ordet återfinns i din HTML-rubrik bidrar detta till att det sökta ordet rankas 

högre vid en sökning via en sökmotor. Optimalt, enligt Stephan Spencer, är att det sökta ordet 

ska återfinnas i början av denna rubrik. Vidare menar också Stephan att din rubrik i ditt 

HTML-dokument helst ska vara 5-13 ord långt för att listas högt vid en sökning.
30

 Enligt 

nationalencyklopedin så är HTML ett märkordsystem för textdokument som skall presenteras 

på World Wide Web
31

. Definitionen betyder alltså att HTML är det ”språk” som du skriver 

ditt dokument i för att det sedan ska få en viss utformning på internet. Det är alltså i detta 

dokuments rubrik som sökordet ska finnas med i för att det ska komma högt upp vid en 

sökning via en sökmotor. Det handlar inte om att sökordet syns på din hemsida, utan att det 

finns med i det dokument som ligger till grund för din hemsida.  

Ytterligare ett sätt att optimera dina möjligheter att exponeras vid en sökning via en sökmotor 

är att införliva meta-taggar. Dessa är en del av ditt HTML-dokument och ska fungera som 

stöd- eller hjälpord för att ge guidning om vad din hemsida handlar om
32

. Det du gör vid 

nyttjandet av meta-taggar är alltså att lägga till de ord du anser vara relevanta för din hemsida. 

För utomstående internetanvändare, som alltså inte har vetskap om hemsidans HTML-

dokument, är meta-taggarna osynliga. Om någon använder ett sökord som återfinns som en 

                                                      
28

W. Dou et al., Brand positioning strategy using search engine marketing, MisQuartely, 2010, vol.34(2), s. 261-

279, s. 262 
29

M. Farahmand, Optimizing title and meta tags based on distribution of keywords; lexical and semantics 

approaches, Journal of computer science, 2011, vol.7(9) s. 1358-1362, s. 1358 
30

S. Spencer, The search is on…(marketing with online search engines), Catalog age, Vol.19(7), 2002, s. 79-81, 

s. 80 
31
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32
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meta-tag i ditt HTML-dokument så ökar du dina chanser att exponeras vid en sökning. 

Internetanvändaren vet dock inte varför just ditt alternativ blir rankat såpass högt då meta-

taggarna för honom är osynliga. Det råder dock delade meningar kring hur viktiga dessa meta-

taggar är. Om vi går tillbaka till år 2002, så ansåg sakkunniga, bland annat Stephan Spencer, 

att dessa meta-taggar inte skulle åsättas för stor vikt. Han menar att dels en av de största 

sökmotorerna, Google, inte bryr sig om dessa meta-taggar, och dels att man kan bli anklagad 

för ”spamming” om dessa utnyttjas i för hög utsträckning.
33

 

Det existerar vissa farhågor om din hemsida innehåller mycket grafiskt material. Genom att 

koppla ”ALT-taggar” till din bild ger detta en möjlighet för sökmotorn att känna igen vad 

bilden handlar om
34

. ”ALT-taggar” fungerar alltså på liknande sätt som meta-taggar, fast med 

distinktionen att de är kopplade till något grafiskt material, till exempel en bild. Du lägger 

alltså till ett önskvärt ord till din bild, som är osynligt för internetanvändaren, som sedan 

uppfattas av sökmotorn vid en sökning.  

Vi är medvetna om att artikeln som Stephan Spencer har författat möjligtvis är ålderstigen. 

Resultatet han presenterar bekräftas dock av Dave Chaffey i hans bok ”E-business & e-

Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice” från 2011. Därför anser vi 

att de teorier och teknikaliteter som ovan beskrivits än idag är aktuella och hållbara.   

2.2.1 Anledning till vald teori 

Det som ligger till grund för sökmotoroptimering är bland annat hur företagets hemsida är 

konstruerad. Att medvetet ha i beaktande hur en sökmotors algoritmer fungerar är av yttersta 

vikt vid utformningen av ditt HTML-dokument. Anpassningar kan då göras för att 

effektivisera exponering via sökmotorer. Huruvida företag är medvetna om vad för innebörder 

utformningen på hemsidan kan resultera i, är något vi ämnar undersöka med hjälp av denna 

teori.  

                                                      
33
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2.3 Sökbeteende på internet 

W. Dou et al. presenterar en metafor som belyser hur viktigt det är med var ett företag hamnar 

på en resultatsida. De menar att placering på resultatsidan kan jämföras med placeringen av 

produkter på hyllorna i en livsmedelsaffär.
35

 

Majoriteten av internetanvändare anser att företag eller varumärken som hamnar högst upp 

vid en sökning tillhör de främsta inom den branschen. Exempelvis om en person gör en 

sökning på offertförfrågningar anser de flesta att de företag som listas högst upp är de 

främsta.
36

Detta kan innebära fördelar för små-och medelstora företag om de på ett effektivt 

sätt lyckas formera sina hemsidor så att de hamnar högt upp vid sökningar på företag inom en 

specifik bransch. Internetanvändare kan då uppfatta att det mindre företaget utgör en av de 

främsta inom det aktuella området.
37

 

Enligt W. Dou et al. bör företag eftersträva att bli högt rankade genom sökmotoroptimering, i 

kontrast till att använda sig av så kallade sponsrade länkar. Sponsrade länkar är ett fenomen 

som innebär att företag betalar för att hamna överst på den för sökningen aktuella sidan, 

närmare bestämt i ”sponsorsektionen”. Internetanvändare visar nämligen en större tilltro till 

företag som inte ligger på den sponsrade delen av sidan.
38

 

2.3.1 Anledning till vald teori 

För att ett företag ska veta hur de bäst ska bete sig när de formerar sin marknadsföring på 

internet anser vi att det är av stor betydelse att ha förståelse för hur personer går tillväga då de 

söker information via exempelvis en sökmotor. För att formera marknadsföringsstrategier på 

internet är vetskap om de potentiella kundernas beteende av yttersta vikt.  

2.4 B2B e-Marketplace: an e-Marketing Framework for B2B Commerce 

Vi har valt att anknyta vår studie till delar av det material som presenteras av Woon Kian 

Chong et al. i sin artikel om hur e-marketing kan användas för företag verksamma inom B2B-

sektorn. Som nämnt ovan i problemdiskussionen vill författarna tillhandahålla en guide och 

ett ramverk för hur företag kan använda sig av e-marketing för att effektivisera sin 
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marknadsföring och kunna dra konkurrensfördelar. Som en del av sin slutsats presenterar 

författarna detta ramverk där de har identifierat olika punkter som om de uppfylls kan leda till 

en positiv effekt för företags marknadsföring i form av en väl strukturerad e-marketing.
39

 De 

olika punkterna kan sammanfattas genom nedanstående punktlista: 

 Företagets marknadsföringsstrategier ska integreras 

 Komponenterna som krävs för att genomföra e-marketing identifieras 

 Sammanhängande faktorer identifieras 

 Problem som uppstår rörande e-marketing synliggörs och elimineras 

Woon Kian Chong et al. accepterar modellen framställd av Kierzkowski, Digital marketing 

cycle, för hur företag bör hantera sin marknadsföring på internet. Modellen (se figur 1) 

belyser fem stycken aktiviteter som företag bör ha i åtanke när de formerar sin 

marknadsföring på internet och hur utseendet på deras hemsida ser ut. (1) attrahera 

kunder[attract], (2) engagera dem [engage], (3) behålla dem [retain], (4) lära av dem [learn] 

och (5) relatera till dem [relate]. Woon Kian Chong et al. har sedan anpassat denna modell till 

sin forskning genom att införliva ytterligare en dimension till modellen.  

 

 

 

 

 

Figur1. Modellen DMC belyser fem stycken aktiviteter som företag bör ha i åtanke när de formerar sin marknadsföring på internet.40 

 

Dimensionen författarna har adderat till modellen är som illustrerat av figur 1, consumer 

relationship management, CRM. CRM kan definieras som hur ett företag hanterar och 

                                                      
39
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organiserar sina kunder och kundrelationer. Det frångår traditionella marknadsföringstekniker 

då det även inkluderar hur kundrelationen fortlöper efter att utbytet har ägt rum.
41

 

Anledningen till den adderade dimensionen är att Woon Kian Chong et al. hävdar att en av 

faktorerna till att skapa en hållbar verksamhet är att bygga långvariga relationer med sina 

kunder. Cykeln blir då starkt sammankopplad med CRM när det gäller att erhålla och behålla 

kunskap om kunderna gällande deras beteende, vad de upplever som värdefullt och vad som 

får dem att bli lojala. För att överleva konkurrensen på den globala marknaden måste 

nämligen marknadsförare förlita sig på sin förmåga att leverera värde till konsumenterna och 

värde är något som definieras av konsumenten, enligt författarna.
42

 

Som en slutsats i sin artikel belyser Woon Kian Chong et al. fördelarna med att implementera 

en väl fungerande e-marketing ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv. Kundrelationerna 

kan förbättras då företaget blir mer interaktivt i sin marknadskommunikation. Det innebär 

reducerade marknadsföringskostnader jämfört med traditionella medier såsom till exempel 

TV. Det minskar personalbehovet på marknadsföringsavdelningen då e-marketing arbetar 

dygnet runt. Företaget får även en global närvaro och kan genom detta komma i kontakt med 

tidigare okända segment.
43

 

2.4.1 Anledning till vald teori 

Den forskning som presenteras ovan finner vi intressant och relevant för vår studie, då den 

bland annat avhandlar betydelsen av att upprätthålla goda kundrelationer på internet. Vi är 

medvetna om att denna studie är baserad på företag i Kina, Malaysia och Singapore. Vi anser 

dock att de delar vi kommer använda vid vår studie är tillräckligt generaliserbara för att även 

vara tillämpliga för vår forskning. Anledningen till detta är att de delar som vi presenterat 

ovan inte består av tillvägagångssätt eller åtgärder som är specifikt anpassade för att fungera 

väl i Asien. De modeller och slutsatser vi kommer tillämpa är således fullt användbara oavsett 

geografisk avgränsning och hämmar inte syftet eller trovärdigheten för denna uppsats. Detta 

poängterar även författarna till den aktuella artikeln, då de skriver att det vore önskvärt att 

genomföra liknande studier i andra länder
44

.   
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2.4.2 Digital Marketing Cycle – DMC 

För att utöka förståelsen och tydligare redogöra för vad DMC innebär har vi som komplement 

till det som tas upp i ovanstående teoriförklaring även inkluderat denna rubrik. Här 

presenteras mer specifikt vad varje aktivitet i DMC innebär och vi bistår även med egna 

exempel på hur detta kan appliceras.  

Attrahera kunder 

Fånga in kunder genom till exempel annonsering placerad på hemsidor som nyttjas av utvald 

målgrupp eller genom sökmotoroptimering. Företagets officiella hemsida måste vara 

strukturerad på ett lättöverskådligt sätt för att attrahera kunder. 

Engagera kunder 

Hemsidan måste vara tilltalande och förmedlande, den måste vara engagerande för kunden. 

En säljteknik som kan användas för att engagera kunder är reaktivering. Det innebär att 

företaget uppmuntrar kunder som inte har gjort några inköp under en längre period med till 

exempel individanpassade erbjudanden
45

.  

Behålla kunder 

Innebär att de marknadsföringsaktiviter som organisationer använder sig av för att behålla 

nuvarande kunder genom till exempel olika erbjudanden måste synliggöras effektivt på 

hemsidan. 

Att bibehålla befintliga kunder är av oerhörd dignitet för företag, belägg för detta presenteras 

bland annat av Rothfeder som hävdar att det kostar fem gånger så lite att tillgodose en 

befintlig kund än att erhålla en ny
46

. 

Lära av kunder 

Som Woon Kian Chong et al. och Kierzkowski hävdar är värde något som definieras av 

kunden. Detta värde måste alltså företaget identifiera, en identifikation av detta är väldigt 

svårt men det är här som citatet ”Data is the new oil”
47

 är väldigt behjälpligt. Vad är just 

denna kund intresserad av? Vilka platser på hemsidan besöker den? Vilka sökord använder sig 

kunden av? Genom att analysera data genom olika programvaror, exempelvis Google 

Analytics, kan företaget förbättra kunnandet om sina besökare och sedan göra lämpliga 

anpassningar genom denna kunskap.  
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Relatera till kunder 

Genom att lära sig av sina kunder kan företaget som ovanstående punkt förklarar göra 

anpassningar på hemsidan genom denna kunskap. Under denna punkt finns även möjligheten 

att använda sig av klassiska och värdefulla säljtekniker som cross-selling och up-selling. 

Cross-selling är en säljteknik som innebär att säljfrämjande åtgärder används för att 

transformera singelköpskunder till multiköpskunder. Kunden blir erbjuden att köpa ytterligare 

en produkt oftast relaterad, dock inte nödvändigtvis, till produkten kunden redan har valt ut.
48

 

Up-selling är en annan säljteknik som går ut på öka säljvolymen till kunden antingen genom 

att erbjuda kunden att köpa fler produkter av samma slag eller att informera om en liknande 

produkt i en högre priskategori.
49

 

2.5 Kundrelationer 

Vi har även valt att inkludera en teori som behandlar kundrelationer för att ge oss tydliga 

redskap för hur ett företag kan hantera dessa. S. Qin et al. presenterar vad de benämner som 

”core benefits”, vilket på svenska kan översättas till nyckelfaktorer där bland annat produkt, 

service, kvalité och pris inkluderas. Dessa nyckelfaktorer är uppenbara för konsumenter vilket 

har lett till att författarna valt att addera ytterligare en dimension för att utveckla 

kundrelationer. Författarna lyfter fram tre stycken kategorier av kundrelationsfaktorer som 

benämns ”confidence benefit, social benefit and special treatment benefit”, vilket vi har 

översätt till förtroendefaktor, social faktor och specialbehandlingsfaktor.
50

 

Förtroendefaktor definieras som att konsumenten känner sig mer säker i relationen med 

företaget. Detta beror på att förtroendet eller tilliten gentemot företag är högt vilket medför att 

eventuell ångest och osäkerhet vid ett inköp reduceras. Denna faktor anses av forskare inom 

området vara den absolut viktigaste.
51

 

Sociala faktorer beskrivs enligt författarna bestå av den tillfredställelse konsumenter uppvisar 

då de ges möjlighet att interagera med personal vid företaget. Konsumenten kan då utveckla 

vänskapliga relationer som tydligt förstärker kundrelationen. Igenkännande och positivt 
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bemötande spelar en viktig roll för företaget för att utveckla denna faktor.
52

 Det lyfts fram i 

artikeln av S. Qin et al. att konsumenter uppvisar sociala behov även i virtuella miljöer där 

personliga interaktioner traditionellt saknas
53

. 

Specialbehandlingsfaktorer innebär att erbjudanden är explicit anpassade till kunden tack vare 

en långvarig och god kundrelation. Företaget är då villigt att erbjuda dessa anpassningar och 

även viss mån av rabatter som andra leverantörer inte är villiga att göra. Detta är inte något 

som företaget är tvingade att göra men för att förstärka och vidareutveckla kundrelationen 

sker detta medvetna val.
54

 Denna faktor kan även sammankopplas till det faktum att behålla 

en befintlig kund kostar fem gånger så lite som att erhålla en ny
55

.  

2.5.1 Anledning till vald teori 

Då vi kommer genomföra en undersökning gentemot studieobjektets kunder anser vi att det är 

av vikt för studien att inkludera en teori som belyser betydelsen av långvariga kundrelationer. 

Då artikeln av S. Qin et al. beskriver hur kundrelationer kan hanteras för företag verksamma 

på internet anser vi att den är väl lämpad för att tillföra insikter och verktyg applicerbara för 

vår studie.  De verktyg vi ämnar använda från den forskning S. Qin et al. presenterat är främst 

de tre faktorerna som avgör etableringen av goda kundrelationer.   
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3. Metod 

För att besvara vår frågeställning så adekvat som möjligt och uppnå vårt syfte genomför vi 

intervjuer med vårt studieobjekt. Då vi valde att avgränsa vår studie till ett mellanstort B2B-

företag verksamt inom företagsinformationsbranschen i Sverige var Nordic Netproducts ett 

lämpligt företag utifrån dessa kriterier. En tydligare beskrivning och bakgrundsinformation 

om Nordic Netproducts presenteras i avsnitt 4.1 Bakgrundsinformation om Nordic 

Netproducts. Vår utgångspunkt i vår studie ligger således på ett kvalitativt tillvägagångssätt, 

där analys av vårt empiriska material är av stor vikt. Vi kommer även komplettera vår mer 

djupgående semistrukturerade intervju med strukturerade intervjuer, där ett urval av företagets 

kunder kommer att tillfrågas. Vi ämnar även genomföra en innehållsanalys av hur väl Nordic 

Netproducts sökmotoroptimering fungerar. Anledningen till att vi inkluderar denna 

innehållsanalys är att det då är möjligt för oss att lokalisera brister i deras befintliga 

sökmotorsstrategier, vilket möjliggör identifierandet av alternativa marknadsföringsåtgärder.  

Enligt A. Bryman et al. föreligger triangulering om ”man använder mer än en metod eller 

datakälla vid studiet av sociala företeelser”
56

. Således uppnår vi en triangulering i vår studie, 

då vi nyttjar tre olika metodologiska tillvägagångssätt i form av semistrukturerad intervju, 

strukturerade intervjuer samt en innehållsanalys.  Kontakt med Nordic Netproducts 

etablerades i ett tidigt stadie av uppsatsen genom ett introduktionsmöte, där vi presenterade 

vårt forskningsområde och där de gav oss en introduktion och presentation om deras 

verksamhet. Anledningen till att vi i ett så tidigt stadie hade för avsikt att möta företaget var 

att vi ville skapa oss en bild av dem, för att på så sätt avgöra om vår frågeställning var 

applicerbar på just detta företag. En relation upprättades med företaget och vi håller fast vid 

vår ståndpunkt att genomföra vår studie mot detta företag.  

3.1 Semistrukturerad intervju 

Vårt empiriska material insamlas till viss del genom en intervju med företaget ifråga, där ett 

semistrukturerat frågeformulär nyttjas. Vi kommer ha ett antal fastställda frågor som används 

som en intervjuguide
57

. Syftet med denna guide är att vi dels inte vill glömma av att ställa 

våra viktigaste frågor, och dels att vi vill att intervjun ska ge oss så mycket som möjligt. 

Genom att bara ha vissa frågor fastställda finns det möjlighet för oss att ställa följdfrågor som 

för vår framtida analys kan vara givande. Utnyttjandet av vår guide bidrar också till en 
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möjlighet för de personer som utsätts för vår intervju att vidga vårt perspektiv med deras 

reflektioner
58

. Om vi istället skulle haft alla tänkbara frågor nedskrivna skulle vi riskera att gå 

miste om relevant information, då vi anser att risken för att de inte är lika öppna ökar vid 

nyttjandet av ett helt fastställt frågeformulär.  

Intervjun ska genomföras med Niklas Hartog, produktchef, samt marknadschef, Thomas 

Ahlberg. Dessa underrättas via e-mail där våra övergripande frågor finns bifogade. Anledning 

till detta agerande är att vi vill att de ska ha möjlighet att förbereda sig så tillfredsställande 

som möjligt. Därmed utgår vi ifrån att intervjun i största möjliga utsträckning blir fruktbar för 

oss. Vi minimerar dessutom risken att de inte har viss vetskap om någon frågeställning.  

I samband med intervjun medtas portabel ljudinspelningsteknik som utnyttjas under 

genomförandet av intervjun, givetvis i samråd med respondenterna. Vår förhoppning är att 

detta ska godkännas, men om de misstycker är vi utrustade med papper och penna för att på 

ett så effektivt sätt återspegla intervjun. Ytterligare en bidragande orsak till att papper och 

penna medtas är att anteckningar kommer nedskrivas som ett komplement till det inspelade 

materialet. Detta ger oss en möjlighet att skriva ner tankar som uppstår under intervjun, som 

annars eventuellt skulle försummas. Vi ser i dagsläget inga hinder för att intervjun ska kunna 

spelas in. Genom att intervjun bandas ger det oss en möjlighet att lyssna på den otaliga 

gånger, vilket underlättar vår kommande transkribering.  

Efter genomförandet av intervjun sker en analys av vårt insamlade empiriska material. Vår 

förhoppning är att denna analys ska ge oss möjlighet att dra slutsatser kring vår frågeställning. 

Vi är dock medvetna om att intervjuerna kan delges med en för företaget alltför positiv 

prägel
59

. Det råder alltid en betydande risk att det vid återberättandet av objekt som har 

anknytning till en själv blir för subjektivt. Det existerar alltså en viss risk att Nordic 

Netproducts vid sina svar uppmålar företaget i för positiva ordalag. För att råda bot på denna 

potentiella risk ska våra intervjuer kompletteras med strukturerade intervjuer av Nordic 

Netproducts kunder. Vi vill därmed identifiera om deras kunder är av samma uppfattning som 

Nordic Netproducts, vilket ökar våra chanser att kunna bekräfta om intervjuobjektens svar 

efterlevs och göra det möjligt för oss att undersöka mer lämpliga alternativa 
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marknadsföringsåtgärder
60

. Ytterligare en anledning till att vi även vill samla in data från 

Nordic Netproducts kunder är att vi får en större bredd på vår empiri och kan därmed bättre 

besvara vår frågeställning och uppnå syftet med denna uppsats.  

3.1.2 Strukturerade intervjuer 

Vår strukturerade intervjudel riktas gentemot Nordic Netproducts kunder. Dessa frågor är 

likadant utformade till alla respondenter för att få en så hög tillförlitlighet som möjligt
61

. 

Antalet kunder som vi genomför strukturerade intervjuer med begränsas av hur restriktiva 

Nordic Netproducts är gällande tillhandahållandet av kunduppgifter, vilket visade sig uppgå 

till tio stycken. En tydligare redogörelse kring detta presenteras i avsnitt 3.3 Urval. 

Strukturerade intervjuer har ett betydligt striktare intervjuschema jämfört med 

semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi föredrar strukturerade intervjuer framför 

enkäter är att vi vill ha en möjlighet att kommentera frågan om den skulle framstå som otydlig 

för respondenten
62

. Enkäter besitter dessutom den negativa egenskap att de vid nyttjandet 

tenderar att generera relativt stora bortfall
63

 samt att det är väldigt svårt som forskare att veta 

om det är rätt person som besvarar enkäten
64

. Genom att istället använda strukturerade 

intervjuer reducerar vi denna risk samt har även möjlighet att förklara eventuella oklarheter. 

Då de frågor vi ämnar ställa till Nordic Netproducts kunder kommer bestå av en stor del 

öppna frågor samt att ordningsföljden på frågorna är av stor vikt, lämpar det sig bättre med en 

strukturerad intervju i denna del. Detta förfaringssätt innebär att alla respondenter blir 

intervjuade på exakt samma sätt, med avseende på frågor som ställs, ordningsföljd och 

formuleringar. Ytterligare en anledning till att vi valt strukturerade intervjuer gentemot 

kunderna är att vi vill att varje respondent ska delges frågorna på exakt samma sätt, och inte 

påverkas av hur vi som forskare formulerar frågorna. Därmed får vi svar som tydligt kan 

sammanställas och jämföras på ett tillfredställande sätt, och bidrar också till att höja 

reliabiliteten i vår undersökning då de responser vi får alla härstämmar från identiska frågor.
65
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3.1.3 Innehållsanalys 

Ytterligare ett metodologiskt tillvägagångssätt vi införlivar i denna studie är en kvantitativ 

innehållsanalys. En innehållsanalys är en metod som kan användas för att analysera till 

exempel dokument eller texter och syftar till att kvantifiera innehållet utifrån förbestämda 

kategorier
66

.  Vi har valt att anpassa detta metodmoment utifrån våra förutsättningar och 

ämnar genom denna innehållsanalys att undersöka hur väl vårt studieobjekts 

sökmotoroptimering fungerar. Denna del av undersökningen inkluderar även en jämförelse av 

den omfattning Nordic Netproducts konkurrenter återfinns som resultatalternativ för de 

sökningar som utförs. De konkurrenter som analyseras är Qimtek och Industritorget, eftersom 

dessa företag omnämndes redan under introduktionsmötet som Nordic Netproducts 

huvudkonkurrenter. Vi har även utfört efterforskningar för att på egen hand identifiera 

potentiella konkurrenter och konkluderat existensen av ytterligare två konkurrenade företag. 

Dessa är Proff, ett dotterbolag till Eniro
67

, samt Bobex
68

, som båda tillhandahåller en liknande 

offerttjänst som Nordic Netproducts. Den delverksamhet hos företagen som vi har valt att 

genomföra denna innehållsanalys mot är deras offerttjänster. Anledningen till att vi valde ut 

just denna del är för att denna tjänst är fullt digitaliserad och det därför är önskvärt att den är 

effektivt sökmotoroptimerad. Tillvägagångssättet vi har valt för att utföra denna 

innehållsanalys är att genomföra olika sökningar via en sökmotor, Google, med olika 

nyckelord följt av ”+offert”. Om nyckelordet följt av ”+offert” leder till att den första 

resultatsidan visar en länk till något av de fem företagen placeras ett ”JA” i det företagets 

kolumn och skulle resultatsidan inte visa en länk placeras istället ett ”NEJ”. Anledningen till 

att vi har valt att nyckelordet ska efterföljas av ”+offert” är för att Nordic Netproducts och 

övriga konkurrenter som ovan nämnt tillhandahåller en offerttjänst och det är 

effektiviseringsförmågan rörande sökmotoroptimeringen för denna tjänst vi ämnar undersöka 

i detta delmoment. De nyckelord vi har valt att använda oss av är utvalda för att de enligt vår 

bedömning som forskare har anknytning till de branscher som vårt studieobjekt arbetar inom 

eller är produkter alternativt tjänster som regelbundet köps in av flertalet företag. Nyckelorden 

som nyttjas vid sökningen är i förväg bestämda genom att de är nedskrivna på en lista innan 

själva undersökningen startar. Genom att anamma detta förfaringssätt minimerar vi risken att 

utfallen av sökningarna styr valet av nyckelord i någon riktning. Valet av nyckelord är för oss 

inte av stor vikt, då vi i förväg omöjligt kan veta hur resultatet av sökningarna faller ut. Vad 
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som blir intressant för oss är bland annat jämförelsen av sökresultaten i förhållande till 

konkurrenterna. Då vi som forskare bland annat vill undersöka hur sökmotoroptimering kan 

användas för att öka medvetenheten hos potentiella kunder samt undersöka alternativa 

marknadsföringsåtgärder anser vi att resultatet från detta delmoment kommer vara behjälpligt 

för att uppnå syftet med denna studie. Detta metodologiska val ger oss även möjligheter att 

vidga vår empiri samt ger oss tillfälle att kontrollera hur väl vårt studieobjekts 

sökmotoroptimering är utformad.  

3.1.4 Metodtriangulering 

Som nämnt ovan åstadkommer vi en triangulering, då vi kombinerar vår semistrukturerade 

intervju, våra strukturerade intervjuer samt vår innehållsanalys
69

. Vi utför denna triangulering 

i syfte att göra en jämförelse mellan vår data, för att på så sätt kunna avgöra om det finns 

samband och mönster samt om våra analyser av det empiriska materialet ligger i paritet med 

varandra
70

.  

De frågor vi ställer till Nordic Netproducts kunder kommer att grunda sig på de svar vi får vid 

vår intervju med Nordic Netproducts. Genom detta förfaringssätt har vi en möjlighet att 

konstruera frågor baserade på de svar vi får från vår semistrukturerade intervju, och kan 

därmed undersöka om kundernas svar ligger i paritet med Nordic Netproducts svar samt få 

bättre förutsättningar för att uppnå vårt syfte.  

3.2 Population 

I vår studie består populationen av små och medelstora företag verksamma i Sverige inom 

B2B-sektorn som tillhandahåller företagsinformation. Anledningen till att vi valt denna 

population är att enligt våra egna efterforskningar tenderar företag verksamma inom denna 

bransch ha majoriteten av sina tjänster och databaser i digital form
71

. Då dessa företags 

tjänster är digitaliserade är det önskvärt att de har en väl fungerande e-marketing, vilket enligt 

oss gör detta till en adekvat population utifrån de teorier och modeller vi ämnar använda i 

denna uppsats. Vi valde att exkludera stora företag från vår population då teorin som 

inkluderar modellen DMC främst är anpassad för små och medelstora företag. Då vi som 

forskare ämnar introducera ett nytt tillvägagångssätt för att få in kunder i cykeln genom att 
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inkludera teorier om sökmotoroptimering samt kundrelationer ville vi inte riskera att 

undersökningen fallerar på en felaktigt vald population. 

Enligt Svenskt näringsliv har ett medelstort företag färre än 250 anställda och en 

årsomsättning understigande 50 miljoner Euro. För att klassas som ett småföretag får inte 

antalet anställda överstiga 49 stycken eller ha en årlig omsättning som överstiger tio miljoner 

Euro.
72

 

3.3 Urval 

Från vår population har vi gjort ett bekvämlighetsurval som innebär att de enheter som väljs 

ut är lättillgängliga för oss som forskare
73

. Nordic Netproducts uppfyllde kriterierna för vår 

population och då företaget är beläget i Stockholm underlättar det för oss som forskare. 

Företaget har 53 anställda med en omsättning på drygt 40 miljoner SEK (2011 års bokslut) 

och klassas således som ett medelstort företag. Då vi har valt att genomföra en kvalitativ och 

mer djupgående studie är vi medvetna om att vi kommer ha mindre möjlighet att generalisera 

resultaten från denna undersökning. Således kommer vår studie att inneha en låg extern 

validitet
74

. Målsättningen med denna undersökning är dock inte primärt att kunna generalisera 

resultatet utan ämnar istället till att få en djupare förståelse kring objektet samt att identifiera 

alternativa marknadsföringsåtgärder. Som presenterat i populationsavsnittet var det för vår del 

eftersträvansvärt att lokalisera ett företag som uppvisar en hög grad av digitalisering. Vid 

urvalet av studieobjektet utfördes en kontroll genom att studera företagets hemsida, för att få 

en bättre insikt gällande hur digitaliserade deras tjänster var. Som komplement till detta 

utfördes ett introduktionsmöte med företaget ifråga där vi presenterade vårt forskningsområde 

för att bekräfta applicerbarheten för vår studie. Vid utforskandet av hemsidan upptäckte vi att 

de bland annat tillhandahåller en offerttjänst som enbart bedrivs via deras hemsida. Efter 

kontrollen av företagets hemsida och introduktionsmötet skapade vi oss en uppfattning om att 

företaget ifråga utgjorde ett lämpligt urval.  

För att genomföra vår studie som planerat är det väsentligt för oss att komma i kontakt med 

kunder till Nordic Netproducts. De kunder vi har valt ut har skett genom en form av 

bekvämlighetsurval, mer precist ett snöbollsurval. Denna urvalsmetod innebär att en kontakt 

etableras med ett mindre antal enheter eller respondenter, som forskarna sedan använder för 
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att komma i kontakt med ytterligare enheter eller respondenter
75

. Genom vår 

semistrukturerade intervju med Nordic Netproducts gav de förslag på kunder som nyttjat 

deras tjänster. Vi valde att respektera dessa förslag med vetskapen om att företag ofta är 

väldigt restriktiva med att lämna ut information om sina kunder. Ytterligare en anledning till 

att vi valde detta tillvägagångssätt är att det var omöjligt för oss att innan intervjuns 

genomförande att sätta upp en urvalsram. Detta i kombination med att populationen ständigt 

förändras gällande kunder hos ett företag bidrog också till svårigheter att genomföra andra 

urvalsmetoder. Vi är medvetna om att denna urvalsmetod inte är fullt representativ men vi 

anser ändå som forskare att denna metod inte hämmar vårt syfte.
76

 Detta för att urvalet av 

kunder har underordnad betydelse för denna studie. Det som är av vikt är att de företag som 

inkluderas har varit i kontakt med det huvudsakliga studieobjektet.  
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4. Resultat 

4.1 Bakgrundsinformation om Nordic Netproducts 

Företaget vi har valt att inrikta vår studie mot är Nordic Netproducts AB. Företaget är 

verksamt inom företagsinformationsområdet och har ända sedan 1960-talet tillhandahållit 

företagsinformation och register över företag, produkter, agenturer och varumärken.  Från 

1960-talet har omfånget av företag och branscher utökats markant, från att enbart ha 

tillhandahållit företagsinformation inom industribranschen i Sverige innehåller numera Nordic 

Netproducts databas företag från stora delar av näringslivet i Norden. Utöver detta publicerar 

även företaget ett årligt utgivet uppslagsverk innehållande de 10 000 största företagen i 

Sverige, Sveriges Största Företag. I takt med den teknologiska utveckling har materialet blivit 

digitaliserat och även tillgängligt via internet istället för som tidigare i tryckt form. 

Uppslagverket Sveriges Största Företag ges fortfarande ut årligen i tryckt form men finns 

även tillgängligt genom hemsidan www.largestcompanies.com. Företags- och 

branschinformationen har även de övergått till digital form och tjänsten finns nu placerad på 

hemsidan.
77

 Tjänsten syftar till att sammankoppla nordiska företag med varandra genom ovan 

nämnda marknadsplatser. Även en möjlighet att sammankoppla nordiska företag med 

internationella företag, bland annat genom ett samarbete med exportrådet, existerar.    

Under 2011 adderades ytterligare en dimension hos företaget då de utvecklade tjänsten 

Nordicnet Offert. Tjänsten vänder sig till företag som är i behov av inköp och används då för 

att begära in offerter gällande eftersökt produkt eller tjänst. Företaget som använder tjänsten 

fyller i ett formulär där de beskriver sitt inköpsbehov och detta matchas sedan gentemot 

Nordic Netproducts databas och upp till fem stycken offerter returneras till användaren. 

Tjänsten kan då liknas vid en sorts mäklarroll för inköp.  
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4.2 Resultatsammanställning 

Nedan följer en sammanställning av vårt resultat där utdrag ur vår semistrukturerade intervju, 

våra strukturerade intervjuer samt vår innehållsanalys presenteras.  

4.3 Semistrukturerad intervju – Nordic Netproducts 

Denna inledande del av resultatavsnittet ämnar presentera utdrag från den semistrukturerade 

intervju som genomfördes med Nordic Netproducts. Närvarande på intervjun var Niklas 

Hartog, produktchef, Thomas Ahlberg, marknadschef samt Ludvig Gårdebäck och Magnus 

Lannehed, författare till denna uppsats.  

Då företaget ända sedan 1967 tillhandahållit företagsinformation har de en väldigt 

konkurrenskraftig databas att falla tillbaka på. Detta är även något som de har tagit med sig in 

i de nya tjänster som de har utvecklat. Som Thomas uttrycker det: ”Vi har ju en fördel och en 

stor möjlighet att sätta en standard när det gäller den här typen av business, 

offertförfrågningar. Flödet mellan företag liksom. Det finns ingen som har gjort som vi innan 

oss, så vi kan snegla lite på konsumenttjänster som finns på marknaden
78

.” 

Trots att de varit verksamma under en lång tid krävs ett ständigt arbete med tydliga strategier. 

För att skapa en medvetenhet kring sina tjänster bearbetar de den potentiella marknaden 

genom [...] ”säljapparaten som sitter dagligen och kontaktar hundratals bolag och informerar, 

och den vägen skapar en medvetenhet om tjänsten.” Vidare använder de sig även av [...] 

”diverse kampanjer i form av, antingen via mail eller via annonsering.”
79

 Ytterligare ett 

tillvägagångssätt som företag kan använda för att skapa en medvetenhet är genom samarbeten. 

Nordic Netproducts införlivar detta genom att de [...] ”har en inköpssajt som vi [sic] 

samarbetar med, där vi syns på deras sida då, och de syns på vår sida
80

.”    

När ett företag använder sig av flertalet informationskanaler i sin marknadsföring är det 

viktigt, som Woon Kian Chong et al. framhäver, att informationen i de olika kanalerna 

integreras och förmedlar samma budskap. Detta kommer till uttryck hos Nordic Netproducts 

genom att de som Thomas säger [...] ”försöker göra så tydligt som möjligt att vi har en 

inköpsfunktion, en inköpssajt, där liksom, inköparna ska bo, och då väljer vi ut de partners 

som vi tycker har störst relevans, så att vi kan matcha behovet hos våra användare. Så att de 
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ska känna sig hemma liksom. Man kanske inte går till ICA och handlar vitvaror
81

.” 

Ytterligare tecken på integrering bevisas genom: ”Det är lite så att offerttjänsten den är så 

pass skarp och bra att den skulle kunna vara egen egentligen men vi har valt att integrera den i 

Nordic Net-hemsidan. Så vi vill ju att de ska vara synonymer på ett sätt våra olika 

produkter.
82

” 

Arbetet med att öka medvetenheten kan vara väldigt svårt då det antagligen inte finns 

möjligheter att nå ut till alla potentiella kunder. Att då lyckas med detta är något som Thomas 

säger är en stor utmaning för företaget, ”Beteendet finns inte idag på inköpsavdelningar runt 

om i landet. Så där är vi inte ännu. På privatmarknaden vet man att man kan [...] skicka in en 

offert via servicefinder. Det är ju lite beteende. Det är ju det jobbet vi har
83

.” 

Trots beteendet att det går att göra inköp genom offerttjänster inte har etablerat sig på 

inköpsavdelningar finns det andra företag som har skapat konkurrerande tjänster. Då vi ställer 

frågan angående klassificeringen av konkurrenter inom aktuell bransch uppstår svårigheter 

och vi nås av något tvetydiga svar: [...] ”ska man jämföra oss med Eniro, Hitta, Google, eller 

sökmotorer som vem som helst kan använda. Det är inte några nischade sökmotorer som vi 

tycker att vi liknar
84

.” De huvudsakliga konkurrenterna som nämns är Qimtek och 

Industritorget
85

. Men som Thomas utrycker det, ”Det här med konkurrensutsättningen, den 

här kopplingen som vi har mellan företag och produkt och tjänst. Den finns ju inte direkt hos 

någon annan leverantör av data. Så den är ju vi ganska unika på. Det kommer ju ta en stund 

innan vi har en konkurrent som gör samma sak. [...] det kanske är svårt att hitta någon som 

har elektronikkomponenterna, plastråvaror, skog och trä och massa, papper, allt det här. Det 

är ingen som har den helheten
86

.”  

Den begränsade konkurrensen och den relativt låga medvetenheten om offerttjänsten gör att 

Nordic Netproducts skulle välkomna nya inträden till viss del. [...] ”läget nu är ju att det inte 

är så många som känner till att man kan jobba på det här sättet. [...] Det handlar ju mer om att 

skapa en medvetenhet om att funktionen finns. Det skulle inte vara helt fel att ha lite draghjälp 

av någon annan.”
87
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Under intervjuns genomförande uppvisar Nordic Netproducts kunskap angående hur besökare 

av hemsidan navigerar sig dit: ”Det är väl 75-80% som kommer via sökmotorer, och den 

största delen där är ju Google, som ohotad etta
88

.” Dessa siffror hämtar företaget från en tjänst 

tillhandahållen av Google Analytics
89

. Företaget jobbar också med sökmotoroptimering och 

kompetens kring detta område återfinns inom verksamheten. När Thomas berättar om detta, 

väljer han att benämna sökmotoroptimering som SEO, vilket härstammar från den engelska 

termen Search Engine Optimization. [...] ”vi har ju IT-avdelningen in-house, och de jobbar ju 

dagligen med SEO, så vi har ju väldigt bra kompetens när det gäller den biten. [...] vi följer de 

riktlinjer som ges, hos Google i stort sett. Det är ju därifrån största delen av trafiken kommer, 

och då jobbar vi efter de guidelines som finns
90

.”  

Utformningen av sökmotoroptimering och arbetet kring detta fenomen är något som ständigt 

måste uppdateras och förändras. Detta förtydligas och bekräftas av företaget, dels genom ovan 

nämnda IT-avdelning som dagligen arbetar med detta, och dels genom att: ”Just nu gör vi ett 

SEO-arbete där just title-taggen för Nordic net [sic], att vi sätter sökordet som första ord i 

titlen. Vi väljer då att lägga sökordet först för att öka relevansen på sidan. Så det tror vi 

kommer ge oss en boost uppåt. [...] Sen så de här beskrivandetexterna, snittet kallas det för på 

svenska, den här texten som finns under själva länken på resultatsidan där är vi också då 

optimerade för att sökordet ska återanvändas i den texten och i den rubriken att det ska 

förekomma si och så många gånger under de här 150 tecknen
91

.” Ett tecken som påvisar att de 

är uppdaterade angående vad som är aktuellt inom sökmotoroptimering samt att det är en 

föränderlig miljö styrks när Thomas delger följande information: ” Sen keywords läste vi 

häromveckan att det inte är lika viktigt för Google exempelvis, det är inget som de tar hänsyn 

till när dem rankar sidor. [...] keywords är inte lika relevanta idag som de var för ca 2 år sedan 

för sökmotorerna.
92

” Med keywords syftar Thomas till det som i vårt teoriavsnitt har 

benämnts som meta-taggar.      

Som vi har avhandlat i teoriavsnittet 2.1 är det av stor vikt hur man väljer att konstruera sina 

hyperlinks. Betydelsen av detta intygas av Thomas: ”På Nordic net [sic] har vi gjort alla 

URL:er så att de är så relevanta som möjligt
93

.” Företaget begränsas till viss del av Googles 

riktlinjer, och de kan således inte sökmotoroptimera sin verksamhet till fullo. Thomas 
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vidareutvecklar detta: ”En del vi inte riktigt kan ta hänsyn till är ju att Google säger att du får 

max ha 40 länkar på en sida, där är det lite svårt för oss eftersom vi har så många olika 

företag, annonser, både interna länkar och externa länkar så det blir lite svårt att hålla den 

riktlinjen. Vi måste ju ha de länkarna annars har vi ingen affärsverksamhet
94

.”   

För att alltid hamna överst på resultatsidan i en sökmotor finns det möjlighet att köpa yta på 

den sponsrade delen av sidan. Dessa sponsrade länkar, som Nordic Netproducts benämner ad-

words, har av företagets nyttjats oregelbundet. Men företaget sjösatte en testkampanj gällande 

ad-words under mars och utvärderingen var att de ” [...] har ju inte kunnat räkna hem den 

pengen. Det kan vi ju säga. Men som sagt, vi fick ju ett hyfsat flöde därifrån ändå, sen att 

konvertering inte gick så bra är ju en annan sak
95

.” En bidragande orsak till detta utfall var 

enligt Thomas att ” [...] det blev ju så att vi hamnade bland konsumentsajterna och det är ju 

inte våran nisch alls, utan vi kör ju bara business-to-business. Så vi kanske drunknade lite där, 

bland större konsumentvarumärken. Så vi ska försöka nischa oss lite bättre.
96

” 

Sökmotoroptimering kan enligt oss vara en del för att attrahera potentiella kunder. När den 

potentiella kunden väl navigerat sig fram till hemsidan finns ytterligare aspekter som bidrar 

till att besökaren attraheras och väljer att stanna kvar på hemsidan. Dessa aspekter kan 

innefatta anpassningar för att göra hemsidan mer användarvänlig eller tydligare illustrera 

säljargument som ligger rätt i tiden. Thomas utvecklar hur Nordic Netproducts arbetar med 

detta: ”I offerttjänsten, där har vi varje vecka, eller i alla fall varannan vecka, något nytt som 

ska in eller något som ska justeras. Eller någon anpassning som vi tror är bra. Vi testar oss 

fram. Om vi ser från början, för ett och halvt år sen, så är det en helt annan tjänst idag. [...] det 

kommer ju en ny sajt här i maj, med en helt ny design. Så det kommer ju antagligen öka, ja, 

det kommer kännas fräschare, och det kommer kännas mer 2013
97

.” Sökmotoroptimering kan 

som vi tidigare nämnt enligt oss vara en del av det första steget i modellen Digital marketing 

cycle, DMC, som är att attrahera kunder. Detta resonemang vidareutvecklar vi i analysdelen. 

Ett medvetet val för att bidra till attraherandet av nya kunder sker bland annat genom 

provioner och bonussystem för säljavdelningen, där ”[...] de har lite olika bonussystem, alltså 
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provisionen för, nykunder kontra befintliga kunder. [...] För att det ska ge mer att få in nya 

kunder och mer på lönespecen i slutändan
98

.”  

Steg två i DMC-modellen innefattar att engagera kunder. Ett tillvägagångssätt för detta är att 

använda sig av reaktivering, vilket de bland annat gör genom att införliva följande 

resonemang: ”lyckas vi inte gång ett så ger vi ju inte upp för det. Då tar vi istället ny kontakt 

och påminner dem hur bra det var när det väl begav sig.
99

 ”För att skapa ett engagemang hos 

kunderna krävs det en tydlig kommunikation. Förfarandet Nordic Netproducts valt för detta 

ändamål är en kommunikation genom att förse kunderna med nyheter och det som de själva 

benämner som ”reminders”. Dessa kommuniceras främst antingen via telefon eller e-post
100

.   

Det tredje steget i modellen behandlar vikten av att behålla kunder. Det finns ingen tydligt 

inarbetad strategi för hur proceduren gällande detta går till, men ”[...] företagets mål är att alla 

ska ha en relation till sin kund. Mer än vid själva förnyelsetillfället om man ska säga så. [...] 

det bör vara någon form av uppföljning under resans gång. För att säkerställa att man inte 

tappar kunden. Man ger ju sig själv en, ja, fördelar [sic] vid nästa förnyelsetillfälle om man 

har bearbetat kunden med lite information och statistik.
101

 ”Behållandet av kunder är av stor 

vikt för företag. När vi tar upp att det kostar fem gånger så mycket att erhålla nya kunder 

jämfört med att behålla befintliga införlivar de detta resonemang som ett säljargument: ”Det 

här är klassiskt att man har en säljare som ligger på och lyckas få in en ny kund sen när väl 

kunden är inne och ju längre kunden är kund så blir det mer och mer att man tar den för givet. 

Den får sämre och sämre priser och så vidare. Vi använder ju lite det i vår offertdel av Nordic 

net [sic] att använda oss av det argumentet mot de potentiella användarna att dina bästa 

kunder har ju förmodligen inte dina bästa priser och vice versa, allt det där går ju hand i 

hand.
102

”  

Det fjärde steget i DMC-modellen innefattar att lära av kunderna. Som vi beskrivit i 

teoriavsnitt 2.4.2 (Lära av kunder) har vi valt att definiera lärandet som något företag kan göra 

genom att analysera data genom olika programvaror, exempelvis Google Analytics. Företag 

kan då få en bättre kunskap om sina besökare och sedan göra lämpliga anpassningar genom 

denna kunskap. Nordic Netproducts berättar för oss att de ”[...] har en loggning gällande det. 

Den har vi sjössatt nu under Q1 egentligen. Så där har vi inte så mycket data att gå på just 
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nu.
103

 ”De går sedan in mer konkret på hur de analyserar denna data: ”[...] vi har olika taggar 

på offertformulären, när man fyller i vissa fält och så vidare. Vad för produkter man söker på. 

Så den loggningen finns. Men den är ju ganska nyligen sjösatt, 15 mars gick den live. Men 

som sagt det kommer ju mer sådant, även våra kunder efterfrågar sånt här, vad är det de söker 

på och dylikt.
104

” 

Det avslutande steget i DMC-modellen belyser att företag ska relatera till kunderna. Att 

relatera till kunderna är väldigt nära besläktat med att lära av kunderna men under steget 

relatera inkluderas även användandet av klassiska säljtekniker som cross-selling och up-

selling. Anammandet av fenomen som cross-selling existerar hos Nordic Netproducts men 

förekommer inte frekvent enligt företaget: ”Vi har ju olika konstellationer genom olika paket, 

man kan köpa en pott och så vidare. [...] Så det finns ju absolut då det här cross-selling-

elementet. Den är väl dock inte jätteanvänd av säljarna men den existerar.
105

” Trots att cross-

selling inte används så frekvent anser de att fördelarna med denna taktik även kan vara 

fördelaktiga för användarna: ”Du kan ju då köpa en listning för en presentation eller display 

samtidigt som du köper en pott då gällande 50 stycken fria förfrågningar. Så att du slipper dra 

kortet varje gång utan du har då köpt dig en pott.
106

” En av ambitionerna hos Nordic 

Netproducts är att: ”Genom att vara kund hos Nordic net så får de exponeringsutrymme i 

olika sammanhang på våra sajt och sen får de även tillbaka genom att de får affärer genom 

offerttjänsten. Då har ju cykeln gått runt ett varv kan man säga.
107

”    

Som vi avhandlat i teoriavsnittet existerar en övergripande dimension utöver de fem stegen i 

DMC-modellen, nämligen CRM, consumer relationship management. CRM motsvaras hos 

Nordic Netproducts av något som de själva benämner som kundlöften: ” vi har ju några 

kundlöften, leverera hög kvalité, leverera trafik med hög relevans, förse inköpare med 

beslutsunderlag, detaljerad företagsinformation, tydlig indelning av sökord, tillgång till 

statistik via eget konto på mina sidor och leveransgaranti i form av klick, hög servicegrad och 

direktåterkoppling samt att vi har en högteknologisk plattform. Det är väl det officiella, det 

här ska våra kunder känna att dem har.
108

” 
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4.4 Strukturerade intervjuer – Nordic Netproducts kunder 

Då denna uppsats kommer att publiceras har vi som forskare valt att kunderna presenteras 

anonymt. Detta eftersom flertalet av kunderna önskade detta samt att vi inte vill sprida 

information som kan missgynna parter som vi har varit i kontakt med.  Som nämnt i 

metodavsnittet skedde urvalet av kunderna genom ett snöbollsurval. Antalet kunder som 

medverkar i denna del av undersökningen uppgår till tio stycken olika företag. För att ge en 

mer överskådlig bild av den data som vi har samlat in från detta delmoment har vi valt att 

presentera data i form av tabeller och diagram.  

Tabellen nedan illustrerar hur många gånger de olika kunderna har använt någon av de 

tjänster som Nordic Netproducts tillhandahåller. 

 

Kunderna vi var i kontakt med blev medvetna om Nordic Netproducts på följande vis.  

Kund Hur blev ni medvetna om Nordic Netproducts? 

Kund 1 Genom en sökning på Internet 

Kund 2 Gjorde en sökning på Google: offert+plastpåsar 

Kund 3 Via Google 

Kund 4 Gjorde en sökning på Google: offert+arbetsskor 

Kund 5 På ett inköpsforum i Stockholm 

Kund 6 
Jag sökte efter leverantörer som kunde offerera en högtryckstvätt som jag skulle göra en 

direktupphandling på 

Kund 7 Gjorde en sökning på Google: offert+tryckeritjänster 

Kund 8 Hörde talas om dem via en leverantör 

Kund 9 Från en tidigare kollega 

Kund 10 Gjorde en sökning på Google: leverantör+tejp 
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När de väl hade blivit medvetna om Nordic Netproducts och deras tjänster ville vi veta varför 

de valde att gå vidare med just Nordic Netproducts. Detta sammanfattas i följande tabell. 

Kund Varför valde ni Nordic Netproducts? 

Kund 1 Enkelt, bara att skicka in så skickade de vidare. Bättre spridning 

Kund 2 
För att jag ville byta leverantör. Då deras offerttjänst var gratis var det ett bra sätt att få kontakt med nya 

leverantörer 

Kund 3 Det verkade som en knytpunkt, samlingspunkt för massa olika företag 

Kund 4 Det var gratis 

Kund 5 Smidigt, billigt. 

Kund 6 Jag ville byta leverantör 

Kund 7 Bra lösning för att komma i kontakt med många leverantörer, dessutom var offerttjänsten gratis 

Kund 8 Min chef rekommenderade tjänsten för mig 

Kund 9 
Våra nuvarande leverantörer annonserade prishöjningar, jag gjorde därför efterforskningar om en ny. 

Nordic Netproducts var ett bra val tyckte jag. 
Kund 

10 Tyckte det verkade som ett intressant upplägg. Ville därför testa och se hur det fungerade. 

 

 

Kunderna till Nordic Netproducts anser att företaget arbetar för att behålla dem som kunder 

enligt följande sammaställning.  

Kund  Hur upplever ni att Nordic Netproducts arbetar för att behålla er som kund? 

Kund 

1 Jag minns inte riktigt, det är många som kontaktar mig.  
Kund 

2 De ringde upp mig, för att kontrollera om jag valt något av de företag som lämnade en offert.  
Kund 

3 Fick ett telefonsamtal, efter en vecka, frågade om upplevelsen o.s.v. Ganska bra. 
Kund 

4 Bra återkoppling via telefon. 
Kund 

5 Inte speciellt aktivt. Har ringt någon gång men utan någon direkt plan. 
Kund 

6 
Jag har fått nyhetsbrev skickat till min mail samt att Niklas Hartog ringde upp mig för att följa 

upp vad jag tyckte om tjänsten. 
Kund 

7 
Inte särskilt mycket. Fick ett telefonsamtal eller ett mail, kommer inte riktigt ihåg. De ville 

kontrollera att jag mottagit en offert som för oss var tillfredställande.   
Kund 

8 Jag fick ett telefonsamtal kort efter att jag använt tjänsten första gången. 
Kund 

9 Hade mail-korrespondens med en person från företaget.  
Kund 

10 De gjorde en bra uppföljning via telefon för att kontrollera hur jag upplevde tjänsten.  
 

 



34 
 

Som vi presenterar i teorikapitel 2.5, Kundrelationer, finns det flera olika faktorer som kan 

påverka en kundrelation. Nedan följer en sammanställning av vad kunderna ansåg vara 

viktigast av de tre faktorer som presenterades av S. Qin et al. Respondenterna ombads att 

gradera dessa faktorer på en 10-gradig skala där 1 är minst viktig och 10 är viktigast. 
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Som påbyggnad på föregående diagram presenteras nedan en tabell där kunderna mer precist 

har uttryckt vad de tycker är viktigt i en framgångsrik kundrelation.  

 

Som DMC-modellen beskriver kan ett alternativ för att få in kunder i cykeln vara att ha olika 

faktorer i beaktande vid skapandet av hemsidor. För att ta reda på om detta även stämmer i 

vår empiri ställde vi frågan om hur viktig kunderna anser att ett företags hemsida är. Detta 

utifrån två stycken fastställda kategorier, layout och användarvänlighet. Respondenterna 

ombads att gradera dessa faktorer på en 10-gradig skala där 1 är minst viktig och 10 är 

viktigast.  
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Kund 
Vilka faktorer anser du är avgörande för att välja att stanna kvar i en kundrelation? Finns det 

faktorer utöver pris och produkt som är avgörande? 

Kund 1 Aktiv och får respons. Uppföljning viktigt 

Kund 2 
Utöver pris och produkt tycker jag det är väldigt viktigt med tillit. Att de uppfyller de som de säger att 

de ska göra t.ex. 

Kund 3 Den personliga kontakten. 

Kund 4 Det är oerhört viktigt med återkoppling. Så det finns givetvis en social aspekt att ta med i beräkningen 

Kund 5 
Utöver pris och produkt/service kan man inte komma ifrån att relationer är viktigt samt att leverantören 

kan erbjuda utveckling och innovativa lösningar 

Kund 6 
Väldigt svårt för mig att bedöma då jag är verksam inom den offentliga sektorn och måste rätta mig efter 

LOU 

Kund 7 Viktigt att känna förtroende så att de levererar rätt saker vid rätt tid och i rätt kvantitet 

Kund 8 Det är givetvis viktigt med förtroende 

Kund 9 Brukar inte ta hänsyn till faktorer utöver pris och produkt, men förtroende är givetvis av stor vikt 
Kund 

10 Uppföljning är oerhört viktigt och bör ske regelbundet för att kunna bygga upp ett ömsesidigt förtroende. 
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För att undersöka vikten av att ha en fungerande sökmotoroptimering ville vi ta reda på om 

kunderna upplevde att ordningsföljden av de alternativ som presenteras vid en sökning har 

betydelse. 

  

För att djupare gå in på vikten av sökmotoroptimering ställde vi frågan om de anser att de 

sökalternativ som presenteras högt upp på resultatsidan har större trovärdighet än de som 

visas längre ned. Nedan följer en sammanställning av kundernas svar gällande detta. 

Kund 
Anser du att de sökalternativ som visas högt upp sidan har större trovärdighet än de som 

visas längre ned? 

Kund 1 Nej, det kan jag inte påstå 

Kund 2 Ja, fast inte de sponsrade alternativen 

Kund 3 Ja 

Kund 4 Nej, det tycker jag inte 

Kund 5 Kanske större trovärdighet men ofta hittar man inte det mest spännande där uppe 

Kund 6 Ja 

Kund 7 Ja, i många fall tycker jag det är så 

Kund 8 Absolut 

Kund 9 I nio fall av tio tycker jag det är så 

Kund 10 Det är som jag sa tidigare beroende vad jag söker på men jo det skulle jag nog vilja säga 

 

  

8 st 

2 st 

När du gör en sökning via en sökmotor, exempelvis 
Google, anser du att ordningsföljden av de alternativ 

som presenteras har betydelse? 

Ja Nej
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Som komplement till ovanstående tabell frågade vi även om de nöjer sig med det som visas på 

den första resultatsidan eller om de väljer att klicka sig vidare även till nästkommande sidor. 

Kund 
Nöjer du dig oftast med de sökalternativ som visas på första sidan, eller klickar du 

dig även vidare till nästkommande sidor? 

Kund 1 Klickar mig vidare 

Kund 2 
Jag klickar mig inte vidare, jag byter sökord ifall jag inte är nöjd med det som visas på 

första sidan 

Kund 3 Letar mig igenom flera sidor 

Kund 4 Jag nöjer mig med första sidan 

Kund 5 Fortsätter nästan alltid 

Kund 6 Jag brukar fortsätta tills jag hittar något som jag tycker är intressant 

Kund 7 Nej, jag förfinar min sökning istället och lägger till ett annat sökord 

Kund 8 Jag brukar nöja mig med första sidan 

Kund 9 
Jag anser att det som visas på första sidan är de bästa alternativen så brukar nöja mig med 

det 
Kund 

10 Det beror på vad jag söker efter. Oftast nöjer jag mig dock med den första sidan. 

 

4.5 Innehållsanalys 

Som vi avhandlat i metodavsnitt 3.1.3 har vi genomfört en innehållsanalys rörande 

sökmotoroptimering. Den kompletta innehållsanalysen där samtliga 46 sökord visas 

presenteras som bilaga. Innehållsanalysen genomfördes genom sökningar på Google med de 

nyckelord som vi i förväg hade listat. Vid sökningen efterföljdes samtliga nyckelord av 

”+offert”. Om den första resultatsidan visade en länk till något av de fem företagen, Nordic 

Netproducts, Qimtek, Industritorget, Bobex eller Proffoffert markerades ett ”JA” i dess 

kolumn och saknades en länk markerades ett ”NEJ”. Nedan följer en sammanställning av 

resultatet från denna innehållsanalys. 

Nordic Netproducts Antal 

JA 15 

NEJ 31 

Totalsumma 46 

  

  Qimtek Antal 

JA 1 

NEJ 45 

Totalsumma 46 
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Industritorget Antal 

JA 1 

NEJ 45 

Totalsumma 46 

  

  Bobex Antal 

JA 14 

NEJ 32 

Totalsumma 46 

  

  Proffoffert Antal 

JA 21 

NEJ 25 

Totalsumma 46 
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5. Analys 

I den här delen av uppsatsen ämnar vi analysera och tolka det empiriska materialet för att 

besvara vår frågeställning och uppnå vårt syfte. För att möjliggöra detta nyttjas de verktyg 

som presenterats i kapitel 2 Teorier. Vi avser att i den inledande delen av analysen besvara 

den del av vår frågeställning som innefattar överenstämmelsen och skillnader av vårt 

empiriska material i förhållande till de teorier som vi presenterat. Vi utvecklar och motiverar 

även de marknadsföringsåtgärder vi har lokaliserat.  I den avslutande delen av analysen 

presenteras en sammanfattning av de alternativa marknadsföringsåtgärder som vi anser är 

fördelaktiga för att öka medvetenheten digitalt samt hantera kundrelationer.   

Som redovisats tidigare i uppsatsen anser Woon Kian Chong et al. att 

marknadsföringsstrategier bör integreras och förmedla samma budskap för att ett företags e-

marketing ska bli så effektiv som möjligt. Nordic Netproducts har valt att den offerttjänst som 

de tillhandahåller ska vara fullt integrerad i deras hemsida. De uttrycker själva att tjänsten 

skulle kunna vara fristående, men de har valt att integrera den i hemsidan då de vill att de ska 

vara synonymer. Vi tolkar detta medvetna val som ett sätt att uppnå synergieffekter som vi 

anser kan uppstå då olika marknadsföringskanaler integreras. Ytterligare bevis på denna 

ambition att ha en integrerad marknadsföring kommer till uttryck i form av att de "[...] 

försöker göra det så tydligt som möjligt att vi [sic] har en inköpsfunktion, en inköpssajt, där 

inköparna ska bo". Vi anser därmed att vår empiri överensstämmer med vår teori i detta 

avseende, då det förefaller som att de har förstått effekten som en integrerad marknadsföring 

kan innebära.      

Som vi tidigare beskrivit har forskning visat att över 60 procent av de som navigerat sig till en 

specifik hemsida startar med en sökning via en sökmotor. Kunskap om hur Nordic 

Netproducts besökare till hemsidan navigerar fram dit finns i företaget. Denna kunskap 

härstammar från Google Analytics som tillhandahållit statistik som säger att 75-80 procent av 

Nordic Netproducts besökare ursprungligen härstammar från en sökmotor. För vårt 

studieobjekt visar det sig alltså att den presenterade procentsatsen på 60 procent är i 

underkant. Med detta i beaktande torde arbetet med en väl fungerande sökmotoroptimering 

vara av enorm dignitet för företaget. Kompetens gällande sökmotoroptimering finns enligt 

företaget inom organisationen. Eftersom det är en såpass stor andel besökare som kommer 

från en sökmotor är detta fenomen något som vi anser att företaget bör lägga ännu mer 

resurser på. Detta styrks även av resultatet från vår innehållsanalys som visar att de vid våra 

egna sökningar återfanns på 15 av 46 resultatsidor. En av deras konkurrenter återfanns vid 21 
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sökningar och således torde det finnas utrymme hos Nordic Netproducts för förbättringar av 

sökmotoroptimeringen. Ytterligare en anledning till att aktivt förbättra utformandet kring 

sökmotoroptimering bekräftas av våra strukturerade intervjuer med Nordic Netproducts 

kunder. Åtta av tio tillfrågade kunder ansåg att den ordningsföljd som resultatalternativ i en 

sökmotor presenteras i har betydelse. Då en väl utformad sökmotoroptimering kan påverka 

ordningen på dessa resultatalternativ styrks ytterligare vikten av att strategiskt arbeta med 

sökmotoroptimering. Majoriteten av kunderna (åtta av tio) anser även att de sökalternativ som 

presenteras på den första resultatsidan har större trovärdighet än de alternativ som presenteras 

på resterande sidor. Även en knapp majoritet (sex av tio) klickar sig inte ens vidare till de 

efterföljande sidorna, utan nöjer sig med de alternativ som presenteras på den första 

resultatsidan. Således är det eftersträvansvärt för företag att placera sig på den första av 

resultatsidorna, eftersom de då får möjlighet för exponering samt att de även kommer att 

upplevas som mer trovärdiga. Vi anser att ett tillvägagångssätt för att förbättra fenomenet 

sökmotoroptimering är att identifiera nyckelord som potentiella besökare kan tänkas använda 

sig av, innan de lokaliserar Nordic Netproducts hemsida och sökmotoroptimera sig efter 

dessa. Genom införlivandet av specifika nyckelord har de även möjlighet att aktivt påverka 

vilken typ av affärer som offerttjänsten kan generera. Detta kan även leda till att 

medvetenheten i digitala sammanhang ökar.      

Som resultatdelen presenterar uppvisar Nordic Netproducts relativt god kunskap angående 

sökmotoroptimering. Som vi tar upp i ovanstående stycke borde det finnas utrymme för 

förbättringar, men överlag finner vi att kunskap om sökmotoroptimering återfinns inom 

företaget och de förstår vilken viktig komponent det kan vara vid marknadsföring via internet. 

Detta påvisas bland annat hos Nordic Netproducts då de nyligen inledde ett arbete gällande 

rubriceringarna i deras HTML-dokument. Som vi avhandlat i teoriavsnittet är denna rubrik av 

stor vikt för att sökmotoroptimeringen ska vara effektiv. Det nyckelord som du vill ska 

kopplas till sökningen bör finnas i början av denna rubrik samt vara 5-13 ord långt. Precis 

denna del verkar Nordic Netproducts förstått innebörden av, då Thomas berättar för oss att 

nyckelorden nu återfinns i början av deras rubriker. Den nämnda anledningen sägs då vara att 

de vill öka relevansen och tror sig komma få ett bättre flöde genom denna förändring. Således 

överensstämmer företagets agerande gentemot delar av det som presenteras i teoriavsnitt 2.2.  

Sponsrade länkar är ett fenomen som Nordic Netproducts använt vid enstaka tillfällen. Som vi 

presenterat under teoriavsnitt 2.3 så uppvisar internetanvändare en högre tilltro till länkar som 

inte är sponsrade. Istället bör man sökmotoroptimera sin hemsida för att hamna högt upp 
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bland resultatalternativen. Detta påvisas även i vår empiri då Nordic Netproducts genomförde 

en testkampanj med sponsrade länkar som inte fick det eftersträvade resultatet. Flödet från 

denna kampanj blev enligt företaget själva bra, men konverteringen blev inte den önskade. De 

sponsrade länkarna genererade således besökare men dessa besök resulterade inte i ett 

tillfredställande antal affärer. Detta förstärker därmed teorin som påstår att ordinarie icke-

sponsrade resultatalternativ är att föredra framför sponsrade.      

Modellen Digital Marketing Cycle, DMC, som presenteras i teoriavsnitt 2.4 består av fem 

stycken aktiviteter som företag bör ha i åtanke när de formerar sin marknadsföring på internet. 

Det första steget i modellen är att attrahera kunder och vi har lokaliserat sökmotoroptimering 

som ett alternativ för att uppnå detta. Anledningen till detta är att vi anser att DMC-modellen 

inte är tillräckligt omfattande med hur potentiella kunder ska attraheras in i cykeln. Genom att 

införliva forskning om sökmotoroptimering som ett delmoment i att attrahera kunder 

redovisar vi ett tydligt tillvägagångssätt för hur företag ska uppnå det första steget i modellen. 

Den metaforiska beskrivningen framställd av W. Dou et al. belyser likheten mellan 

resultatsidor i en sökmotor och placeringen av produkter i en fysisk butik. Metaforen 

avspeglar därmed hur viktigt sökmotoroptimering kan vara i dagens alltmer virtuella miljöer. 

Vi har dock lyckats lokalisera en tydlig distinktion mellan dessa jämförelser. I en fysisk butik 

har leverantörer begränsad möjlighet att påverka placeringen av sina produkter, då det i 

slutändan troligtvis är butiksinnehavaren som beslutar om placeringen. Med andra ord kan 

inte leverantörerna helt på egen hand styra över placeringen av produkterna. När det gäller 

placeringen på resultatsidor i sökmotorer finns det dock en större möjlighet att själv påverka 

hur utfallet vid en sökning kommer att se ut. Genom att introducera sökmotoroptimering som 

en komponent för att uppnå det första steget i DMC-modellen anser vi nu att modellen blir 

mer applicerbar. Företag har nu således ett tydligt tillvägagångssätt för att attrahera kunder 

och få in dessa i cykeln.          

Nordic Netproducts uppvisar även bevis på ett annat tillvägagångssätt de använder sig av för 

att attrahera kunder. Vi anser att tillhandahållandet av incitament i form av bonusar för 

säljarna vid erhållandet av nya kunder är ett sätt för företaget att attrahera nya kunder. Vi 

hävdar dock att det finns en potentiell risk med detta tillvägagångssätt. Om incitamenten 

överskrider säljarnas vilja att fokusera på redan befintliga kunder finns en risk att de redan 

existerande kunderna lämnas därhän i för hög utsträckning. Vi menar givetvis inte att företag 

ska bortse från nykundsbearbetning, men det måste finnas en tydlig balans mellan bearbetning 

av nya kunder och befintliga kunder. Påståendet att det kostar fem gånger så mycket att 
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erhålla en ny kund jämfört med att bibehålla en redan befintlig kund bör företag konstant ha i 

åtanke.        

Det efterföljande steget i DMC-modellen innefattar att engagera kunder. Ett sätt att utföra 

detta steg på ett tillfredställande sätt är att använda sig av reaktivering. Under intervjun med 

Nordic Netproducts diskuterades hur de arbetar med just detta fenomen. De förtäljde att de 

ständigt skickar ut nyheter, eller ”reminders” som de själva benämner det, för att skapa ett 

engagemang och uppmuntra kunder som inte gjort inköp under en längre period. Ytterligare 

ett sätt att engagera kunder är att ha en hemsida som är tilltalande och förmedlande. Nordic 

Netproducts ämnar förbättra detta då de under maj 2013 kommer introducera en ny hemsida. 

Det existerar svårigheter för oss att göra en bedömning av denna hemsida, då den i dagsläget 

inte är införlivad. Ambitionen av detta kan vi dock bedöma och i kombination med 

användandet av reaktivering anser vi att företagets agerande överensstämmer till viss del med 

detta steg i DMC-modellen. Vid våra strukturerade intervjuer med företagets kunder ombads 

dessa att bland annat värdera två stycken olika faktorer på en tiogradig skala, där tio 

motsvarade viktigast och ett minst viktigt. Hur viktig ett företags hemsida är utifrån 

faktorerna layout och användarvänlighet undersöktes. Den faktor som enligt kunderna hade 

högst betydelse var användarvänlighet som i genomsnitt fick nio på den tiogradiga skalan. 

Detta kan jämföras med layout som fick ett genomsnitt på 5,6. För att den nya hemsidan ska 

få den för företaget önskade effekten bör de således fokusera på att göra hemsidan så 

användarvänlig som möjligt.  

Att behålla kunder inom cykeln är det tredje steget i DMC-modellen. Vår analys av företagets 

agerande gentemot detta steg är att det är väl medvetna om innebörden. De bevisar för oss att 

det har vetskap om att det i genomsnitt kostar fem gånger så mycket att erhålla en ny kund 

jämfört med att behålla en redan befintlig. De införlivar till och med detta faktum som ett 

säljargument gentemot deras egna kunder. De utnyttjar detta påstående som en anledning till 

varför kunder ska börja använda deras offerttjänst. De framhäver då att dina bästa kunder 

förmodligen inte har dina bästa priser, och menar då att deras offerttjänst erbjuder ett 

alternativ till att utmana de befintliga leverantörerna. Nordic Netproducts agerande bidrar till 

att detta steg i modellen även överlappar med steg ett i modellen, då det är ett argument för att 

få in potentiella kunder i cykeln. Ytterligare en komponent för att lyckas med detta steg kan 

vara att arbeta med uppföljning. Detta är något som företaget ständigt jobbar med eftersom de 

själva anser att det kan inbringa fördelar och främja behållandet av kunden. Detta bevisades 

också då vi intervjuade företagets kunder under våra strukturerade intervjuer. Majoriteten av 
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företagets kunder vi var i kontakt med svarade under våra strukturerade intervjuer att Nordic 

Netproducts varit i kontakt med dem efter genomförd affär. Sammanställningen vi har gjort 

gällande detta överensstämmer således delvis med företagets ambition om att alla ska ha en 

relation till sin kund. Av de tio kunderna vi var i kontakt med bekräftade åtta stycken att 

Nordic Netproducts på något sätt arbetat för att behålla dem som kund. Vi har inte möjlighet 

att dra en fullständigt korrekt slutsats gällande hur Nordic Netproducts verkligen arbetar för 

att behålla sina kunder. En förklaring till detta är bland annat att en av kunderna inte kunde 

minnas om Nordic Netproducts hade varit i kontakt med denne. Ytterligare en bidragande 

orsak till att en fullständig slutsats inte kan dras kring detta fenomen är att vi inte hade 

möjlighet att genomföra fler intervjuer på grund av det begränsade antal vi fick från Nordic 

Netproducts.    

För att vidareutveckla DMC-modellen med ett liknande förfaringssätt som vid steg ett, då vi 

införlivade teorier om sökmotoroptimering som ett alternativt tillvägagångssätt för att 

attrahera kunder, ämnar vi även vidareutveckla det tredje steget. Vi har valt att införliva en 

teori från S. Qin et al. för att skapa tydligare riktlinjer och alternativa lösningar lämpliga för 

hanterandet av kundrelationer där fokus ligger på behållandet av de befintliga kunderna. 

Författarna framhäver att en av de identifierade faktorerna har större betydelse i en 

kundrelation. Som vi avhandlat i teoriavsnittet innebär denna att parterna i en kundrelation 

måste känna förtroende och tillit gentemot varandra. Vid våra strukturerade intervjuer ombads 

respondenterna att gradera dessa tre faktorer på en tiogradig skala. Då respondenterna valdes 

genom ett snöbollsurval är vi medvetna om att vi inte har någon möjlighet att generalisera 

våra slutsatser rörande detta till en större population. Vi kan dock uttala oss om att 

författarnas lokaliserade nyckelfaktor även ligger i paritet med vår empiri. Således är det av 

största vikt gällande behållandet av kunder att ha dessa tre faktorer i beaktande, där 

fokusering på förtroendefaktorn alltid måste prioriteras. Att erbjuda rabatter och andra 

förmåner samt att utveckla vänskapliga relationer i kundförhållanden bör därmed alltid vara 

av underordnad betydelse jämfört med förtroende och tillit. Ett fundament för att skapa och 

utveckla denna förtroendefaktor kan enligt oss delvis härledas till de svar vi insamlade under 

våra strukturerade intervjuer. Då vi ställde en öppen fråga angående faktorer som är 

avgörande för att stanna kvar i en kundrelation kunde tendenser urskiljas där förutom tillit och 

förtroende även uppföljning nämndes som ett förfaringssätt för att uppnå detta. Således kan 

ett strategiskt arbete med uppföljning generera förutsättningar för att effektivt hantera och 

förbättra kundrelationer.           
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I analysdelen har vi valt att sammanfoga det fjärde (lära av kunder) och femte (relatera till 

kunder) steget i DMC-modellen. Anledningen till detta förfaringssätt är som vi ovan nämnt att 

de är väldigt nära besläktade med varandra. Nordic Netproducts arbetssätt när det gäller 

lärandet och relaterandet till kunder uppfylls till viss del då de under kvartal ett (Q1) sjösatte 

ett verktyg för att analysera för hur besökarna på hemsidan agerar. Anpassningar görs sedan 

utifrån denna kunskap för att effektivisera tjänsterna. Vi anser dock som forskare att 

företagets agerande gällande dessa steg inte överensstämmer på ett helt tillfredsställande sätt 

och lämnar således utrymme för förbättringar och utveckling. En alternativ 

marknadsföringsåtgärd för att ta tillvara på dessa oerhört viktiga steg i DMC-modellen kan 

vara att infoga ett online-formulär som placeras i anslutning till offerttjänsten. Företaget får då 

möjlighet att på ett tydligt sätt samla in information och på så sätt lära sig om kunderna. 

Förändringar kan sedan göras utifrån denna kunskap och därmed kan det femte steget i 

modellen tydligare uppnås, alltså att det är lättare att relatera till kunderna. Företagets 

agerande överensstämmer till viss del även med användandet av fenomenet cross-selling som 

placeras under steget relatera till kunder i modellen. Enligt företaget själva förekommer till 

viss del användandet av cross-selling genom som de själva benämner som en "pott". Företaget 

har medgivit att de har en utmaning med att förändra beteendet på inköpsavdelningar gällande 

hur inköp kan genomföras med hjälp av Nordic Netproducts offerttjänst. Det finns då flertalet 

anledningar till att i större utsträckning använda sig av fenomenen cross-selling och up-

selling. Då cross-selling och up-selling innebär att man på olika sätt transformerar 

singelköpskunder till multiköpskunder kan detta vara ett tillfredställande tillvägagångssätt för 

att förändra det beteende som enligt Nordic Netproducts i dagens läge inte existerar. Genom 

att få de redan befintliga kunderna att använda tjänsten i större omfattning ökas möjligheten 

att beteendet sprider sig internt på dessa företag, men förhoppningsvis även externt genom till 

exempel word-of-mouth. Nordic Netproducts får då en ökad användning av sina tjänster av 

befintliga kunder och har dessutom möjlighet att inbringa nya kunder tack vare en ökad 

medvetenhet av de redan befintliga kunderna.    
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5.1 Alternativa marknadsföringsåtgärder 

Nedan följer en sammanställning av identifierade marknadsföringsåtgärder som vi anser är 

lämpliga. 

Identifierade marknadsföringsåtgärder 
Åtgärd Hur genomförs denna? 

Identifiera nyckelord för 

sökmotoroptimering 

Lokalisera potentiella kunders tänkbara sökord. Sökmotoroptimera utifrån 

dessa, samt nyttja sökmotoroptimerade nyckelord anpassade efter 

eftersträvade affärer.  

Cross-selling och  

up-selling 

Implementera cross-selling och up-selling i större utsträckning för att öka 

medvetenheten samt möjliggöra spridningseffekter via t.ex. word-of-

mouth.  

Undvik sponsrade länkar Eftersträva höga resultatplaceringar genom sökmotoroptimering istället 

för sponsrade länkar.  

Hantera kundrelationer 

korrekt 

Arbeta strategiskt med uppföljning och fokusera på tillit och förtroende.  

Tillhandahåll en 

användarvänlig hemsida 

Det ska vara lätt att navigera på hemsidan. Fokusera således mindre på 

design jämfört med användarvänlighet. 

Utveckla lärandet och 

relaterandet till kunderna 

Infoga ett online-formulär i anslutning till hemsidan för att lokalisera 

eventuella förbättringsåtgärder. 
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6. Slutsatser  

Vårt syfte med denna studie var att undersöka alternativa marknadsföringsåtgärder som ett 

företag kan applicera för att öka medvetenheten digitalt och hantera sina kundrelationer. Vi 

anser att vi har uppnått detta syfte då vi har identifierat flertalet marknadsföringsåtgärder 

användbara för att uppnå detta.  

Vår övergripande frågeställning innefattade lokaliserandet av ovan nämnda alternativa 

marknadsföringsåtgärder samt undersöka överensstämmandet och skillnaderna mellan våra 

utvalda teorier och vår empiri. Vi har funnit tendenser som påvisar att det huvudsakliga 

studieobjektet i vår empiri, Nordic Netproducts, till stora delar överensstämmer med våra 

teorier, där främst stora delar av teorierna som behandlade sökmotoroptimering kunde 

identifieras hos det aktuella företaget. Genom våra strukturerade intervjuer konkluderades att 

teorin framställd av S. Qin et al. även stämde överens med vår empiri. Den nyckelfaktor som 

författarna identifierat som den absolut viktigaste att ha i beaktande i kundrelationer, 

förtroendefaktorn, visade sig även vara viktigast enligt våra respondenter. Vi har dessutom 

kunnat styrka tidigare forskning gällande sponsrade länkars ringa betydelse samt betydelsen 

av ordningsföljden för resultatalternativen i en sökmotor, vilket belyser vikten av en effektivt 

och strategiskt utformad sökmotoroptimering.        

En av de huvudsakliga teorierna som nyttjats vid denna studie är teorin som framställer 

modellen Digital marketing cycle. Vi har i vår analysdel applicerat teorier om 

sökmotoroptimering och kundrelationer som erbjuder alternativa tillvågagångssätt för att 

uppnå vissa steg i denna modell. Tillvägagångssätten vi har identifierat är att inkludera 

sökmotoroptimering i det första steget samt att i det tredje steget försöka uppnå en hög grad 

av förtroende i sina kundrelationer. Således har vi konstruerat tydligare riktlinjer som skapar 

gynnsammare förutsättningar för initierandet och fullföljandet av modellen.  
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Självkritisk diskussion 

För att få en utökad förståelse och skapa ett tydligare bidrag till forskningen hade det varit 

önskvärt att inkludera ytterligare ett huvudsakligt företag. Uppsatsen kunde då formerats som 

en komparativ studie och behandlat två företags likheter och skillnader inom detta område. Vi 

hade en ambition att genomföra just en sådan studie men lyckades enbart etablera kontakt 

med ett huvudsakligt företag som uppfyllde kriterierna för vår population. Trots detta anser vi 

som forskare att studien behandlar och uppfyller det som vi hade ambition att göra. Vi lyckas 

även införliva en viss mån av komparativitet då vi inkluderade vår innehållsanalys som ett 

delmoment. 

Ett moment i uppsatsen med vissa begränsande inslag kan lokaliseras till antalet strukturerade 

intervjuer som genomfördes. Det hade varit önskvärt att utöka antalet respondenter för att 

kunna öka generaliserbarheten. Vi valde dock att respektera vårt huvudsakliga studieobjekts 

möjlighet att dela med sig av ytterligare kunduppgifter men anser ändå att studiens utfall blev 

tillfredsställande.    

 7.2 Förslag på framtida forskning 

Framtida forskning skulle kunna genomföras i form av en fallstudie. En mer djupgående 

studie skulle då kunna bidra till att lokalisera ytterligare komponenter avgörande i 

kundrelationer och således införliva dessa i DMC-modellens avlutande steg. En fallstudie 

skulle också kunna genomföras för att under lång tid kunna urskilja om effekterna vid 

förändringar av ett företags sökmotoroptimering blir som förväntat.   
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Bilaga 1: innehållsanalys 

Produkt/tjänst Nordic Net Qimtek Industritorget Bobex Proffoffert 

Plastpåsar JA NEJ NEJ JA NEJ 

Kullager JA NEJ NEJ NEJ NEJ 

Städning NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

A4-papper NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Papper NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Tvål NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Kopiatorer JA NEJ NEJ JA JA 

Pallkragar JA NEJ NEJ NEJ NEJ 

Kaffemaskiner NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Kartonger NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Emballage NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Spik NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Whiteboard NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Skyddshjälmar JA NEJ NEJ NEJ NEJ 

Skyddsglasögon JA NEJ NEJ NEJ JA 

Reflexvästar NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Truck NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Arbetsskor JA NEJ NEJ NEJ JA 

Pallyftare NEJ JA NEJ NEJ NEJ 

Gasoltuber NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Tejp JA NEJ NEJ NEJ NEJ 

Lampor NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Cellofanplast NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Leverantör JA NEJ NEJ NEJ JA 

Billig NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Offertförslag NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Skrivare NEJ NEJ NEJ JA JA 

Laserskrivare JA NEJ NEJ JA JA 

Toner NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Bläckpatroner JA NEJ NEJ NEJ JA 

Datorer NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Motviktstruck NEJ NEJ JA NEJ JA 

Rengöringsmedel JA NEJ NEJ NEJ JA 

Företagsabonnemang NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Tryckeritjänster JA NEJ NEJ NEJ JA 

Bokbinderi NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Webbdesign NEJ NEJ NEJ JA JA 

O-ringar JA NEJ NEJ NEJ NEJ 

Event NEJ NEJ NEJ JA JA 

Vattenmaskin NEJ NEJ NEJ JA JA 

Pumpar NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Datorskärmar NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Skrivbord JA NEJ NEJ NEJ JA 

Pennor NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Visitkort NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Kollegieblock NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

 


