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Inom e-handeln har kundrelationer och service en stor betydelse för både företag och 
privatkunder. Det krävs bra kommunikation mellan företagen och kunderna för att kunna 
förstärka relationerna. Facenet är ett videokonferensnät som kan användas för att förstärka 
relationerna mellan kunderna och företagen. Facenet fungerar som en ”bildtelefon” där 
kunden kan prata med företagen face-to-face över Internet. T.ex. kan företagen visa upp sina 
produkter för kunderna, och kunderna får se vad de köper och kan samtidigt ställa frågor 
direkt till en person på företaget.  
 
Syftet med det här slutarbetet, är att undersöka vad kunderna som har handlat varor via 
Internet, har för åsikt om Internethandel. Jag vill också ta reda på hur man kan åtstadkomma 
bättre relationer mellan kunder och företag. Även kundernas eventuella intresse för Facenet 
omfattas av undersökningen. 
 
Undersökningen genomfördes med en kvantitativ metod. I undersökningen, som gjordes med 
hjälp av en enkät, deltog 150 personer. Resultatet visade att kunderna har varit relativt nöjda 
med handeln över internet, men föredrar fortfarande traditionell handel. Många av personerna 
som svarade på enkäten tror att Facenet-handel möjligen kunde förbättra relationerna mellan 
kunder och företag. Ett fåtal tror att Facenet-handel skulle kunna upplevas ungefär som 
traditionell handel. Många är dock skeptiska mot Facenet-handel. 
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Good relations between customers and companies, as well as service, are very important 
factors in E-commerce. Good communication between customers and the companies is very 
important in order to strengthen the relationships. Facenet is a type of video conference over 
the internet, that helps the customers communicate with the company from which he/she 
wants to buy a product. The company can show the products they are selling to the customer, 
and at the same time, the customer can ask questions concerning the product and the purchase.  
 
The purpose of this study is to investigate what consumers who have bought products over the 
internet, think about E-commerce. I also want to know how good relations between customers 
and companies can be achieved. In addition to this, I want to know more about the customers’ 
potential interest in Facenet. 
 
The survey was conducted with the help of a quantitative method. One hundred and fifty 
people participated in the survey. When looking at the results of the survey, I found out that 
consumers are relatively satisfied with E-commerce in general, but most people still prefer 
traditional commerce to E-commerce. Facenet-commerce could, according to many of the 
people participating in the survey, improve the relations between customers and companies. A 
minority believes that the Facenet-commerce will feel almost like traditional commerce. 
Though, many are skeptical to the idea of E-commerce.  
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ORDLISTA 

 

Facenet = Ett nät som sammankopplar 2 personer vilka talar med varandra med hjälp av 

webbkameror. I detta arbete avses försäljare och kund. 

Relation = En relation kan bara utvecklas genom kundkontakter, där köpare och säljare 

kommunicerar med varandra. Ett sätt att undersöka om en relation har vuxit fram är att 

mäta hur många gånger en viss kund har handlat hos ett och samma företag (Grönroos, 

2002) 

Direkta relationskostnader = Kostnader som beror på de interna system som 

tjänstelverantören måste använda för att kunna betjäna kunden, till exempel 

kontorsutrymme, utrustning, personal och programvara. (Grönroos, 2002) 

Indirekta relationskostnader = Tid och resurser som kunden måste ägna åt relationen ifall den 

inte fungerar som den skall, till exempel försenade leveranser av varor, dåliga reparationer 

och bristande underhåll. (Grönroos, 2002) 

Psykologiska kostnader = Kostnader som uppstår när personalen på ett företag upplever att de 

inte kan lita på en leverantör eller ett tjänsteföretag. Man känner behov av att använda en 

del sin tid för att kontrollera till exempel att allting fungerar hos leverantören eller att 

leveranserna kommer i tid. (Grönroos, 2002) 

Kundrelationens livscykel = Man uppfattar kunderna som nummer, när någon slutar vara kund 

finns det alltid nya blivande kunder som tar deras plats. Varje kund har en relation till 

säljaren, en relation som företaget bör utveckla och bevara. Kundrelationens livcykel delas 

i 3 grundfaser: inledningsfasen, inköpsfasen och konsumtionsfasen(Grönroos, 2002) 

Word-of–mouth-kommunikation (WOM) = Kunskap som man för vidare till andra, till 

exempel när en försäljare som är sakkuning berätta för kunden vad produkten har för 

egenskaper. Därigenom ökar chansen både för att kunden skall hitta rätt produkt och att 

säljare får sälja just sin produkt. 

ISDN-anslutning = ISDN står för Integrated Services Digital Network och är namnet på en 

standard för digital telefoni 
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1. INLEDNING 

 

1.1  Inledning 

Jag har nu kommit så långt i min utbildning, att det är dags att skriva mitt lärdomsprov 

Som ämne har jag valt användningen av E-handel inom kundrelation och service. Varför 

är jag intresserad av just detta ämne? Orsaken är den att ämnet är aktuellt. Allt mera 

varor beställs via Internet, det är bekvämt och leveranserna är snabba samtidigt som 

utbudet ökar. Allt fler både små och stora företag har öppnat nya webbutiker på Internet, 

sådana är t. ex Antila, Hobbyhall, Verkkokauppa och Multitronic. Ibland är vi kanske allt 

för beroende av Internet. 

 

1.2  Bakgrund 

Gartner Group har beräknat att vi i Europa har spenderat mer än 157 miljarder kronor (16 

miljarder euro) på julhandel via Internet. Enligt denna undersökning har 29 miljoner 

amerikaner handlat julklappar via Internet, och av dem är 58 % kvinnor. Kvinnorna 

dominerar alltså julklappshandeln på Internet i USA. 

 

Enligt uppgifter från Finland våren 2006 hade 29 % av alla 15 - 74-åringar gjort inköp 

eller beställningar från webbutiker under de tre föregående månaderna, för en del 

åldersklasser var andelen till och med 40 %. Under år 2006 besökte finländare 

webbutiker något oftare än genomsnittet inom EU. (Symantec, 2009; Statistikcentralen, 

2009) 

 

För e-handel kommer jag introducera ett nytt begrepp: Facenet. Facenet är ett namn som 

jag använder för ett videokonferensnät där två personer kan se och prata med varandra 

Jag utgår från att kunden köper varorna från en webbutik och att kund och försäljare 

kommunicerar med varandra via Facenet. De kan alltså prata med varandra och ser 

varandra ”face to face”. Därigenom har Facenät möjlighet att skapa en kundrelation som 

liknar den i en traditionell butik. Det finns inte idag något allmänt vedertaget namn för 
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ett sådant nät. Problemet med köer kan angripas med hjälp av Facenet, d.v.s hur vi 

utgående från kunden kan undgå köer. 

1.3  Problemområden 

Idag har många företag marknadsföring via Internet, men en del av Internetföretagen har 

ännu inte kunna lyckas åstadkomma lika goda kundrelationer som traditionella företag 

har. Detta är ett problem. Många kunder är endast ute efter billiga varor och snabb 

leverans, men vad händer när en kund har köpt hem en produkt och inte vet hur man 

skall få igång den? Det andra problemet är den teknik som behövs för att åstadkomma en 

videokonferens, till exempel på vilket sätt skall kunden kontakta webbutiken? Det tredje 

problemet är om kunderna är villigt att använda Facenet, det vill säga videokonferens i 

stället för e-post, direktköp från webbutik eller telefon för att göra sina inköp och för att 

få produktinformation? Det fjärde problemet är betalningen. Är det lönsamt eller inte att 

kunden får betala på avbetalning? 

 

1.4  Syfte 

I detta arbete kommer jag att undersöka, vilka åsikter kunderna har om e-handel, hur 

man åstadkommer en kundrelation och vad kundernas inställning är till Facenet som 

webbutikerna säkert kommer att erbjuda i framtiden. Detta sker genom att intervjua 

konsumenter som har erfarenhet av e-handel. Jag kommer också göra intervjuer med två 

företag för att klargöra deras åsikter om skillnaderna mellan traditionella butiker och 

webbutiker visavi relationen mellan företaget och deras kunder. 

 

Syftet med intervjuerna är att undersöka vad konsumenter som har handlat varor via 

Internet har för åsikt om Internethandel och hur man där kan åstadkomma en 

kundrelation. I undersökningen ingår också ett avsnitt om kundernas eventuella intresse 

för Facenet.  
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1.5  Avgränsningar 

Jag avgränsar mitt arbete till att behandla e-handel sett från kundens sida samt till frågor 

om Facenet sett ur både kundens och företagets synvinkel. Tekniska frågor kommer jag 

däremot inte att fördjupa mig i. 
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1.6  Arbetets uppläggning 

 
 
 
 
 
 
 
                              
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              KAPITEL 2 
                 Facenet 
           (vad är Facenet) 

  
              KAPITEL 4 
     Marknadsföringstjänster 
(Produkt, pris, plats, påverkan) 

 
             KAPITEL 5 
                 Metod 
   (Marknadsundersökning) 

 
               KAPITEL 6 
        Analys och redovisning 
 

              
              KAPITEL 3 
            Kundrelationer 
    (Vad är kundrelationer) 

• Hur är Facenet uppbyggt. 
• Vilka risker finns med webbutiker. 
• Skillnaden mellan Facenet och 

traditionell handel. 

• Hur en relation växer fram 
• Olika relationskostnader 
• Faser i en kundrelations livcykel 

 
• Marknadsmix bestående av 4P 

( produkt, pris, plats och påverkan) 

• Olika syften med undersökningen 
• Enkäter, kvalitativa och kvantitativa 

metoder 
• Genomföradet av undersökningen 

• Analys av resulaten rörande: 
1. Internet och service 
2. Facenet och relationer 

 
              KAPITEL 7 
Sammanfattande diskussion 
       (Resultatdiskussion) 
 

• Resultatdiskussion 
• Reabilitet och validitet 
• Sammanfattning 
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2 FACENET 

 

2.1  Vad är en videokonferens? 

En videokonferens är ungefär samma som att använda en telefon, men skillnaden är att 

man kan både se och höra den man har kontakt med. Förutom att lyssna på motparten kan 

man även iaktta deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det är som att sitta i samma rum 

som den man har ringt upp. 

 

Vissa videokonferenssystem är utformade för att flera grupper av personer som befinner 

sig på olika platser skall kunna delta i ett gemensamt möte, medan andra är gjorda enbart 

för att två personer skall kunna kommunicera med varandra. Man har ögonkontakt med 

rörliga bilder, man hör tydligt vad som sägs och man får en känsla av att befinna sig på 

samma plats som de övriga deltagarna. På så sätt skapar videokonferensen en miljö där 

man erhåller ett starkare lagarbete mellan kollegor, får en högre målinriktning och fattar 

snabbare beslut – utan behov av resor. En videokonferens kan arrangeras i vilket rum 

som helst, till och med hemma, och med nästan vilken dator som helst. En 

videokonferens kräver ingen speciell belysning eller speciella elanslutningar. Allt som 

behövs är en bredbandsanslutning, som man får från sitt lokala telefonbolag eller en 

nätverksleverantör. (Sonybiz, 2008) 

 

2.2  Vilken utrustning krävs för Facenet? 

Facenetkontakten sker med hjälp av webbkameror. För att kunna använda 

Facenettjänsten måste det finnas en snabb ISDN-bredbands-förbindelse, som i de flesta 

fall redan finns tillgänglig. I tillägg måste man endast skaffa en webbkamera och ett 

kompatibelt videokonferensprogram som installeras innan webb-kameran kan tas i bruk. 
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2.3  Handel på Facenet 

Att på vanligt sätt göra inköp via Internet, är ett bekvämt sätt att beställa varor och få 

dem levrade direkt hem. Det enda man behöver göra är att gå in på en webbutik där man 

beställer de varor man vill ha, sedan fyller man i namn och adress samt om man vill 

betala direkt eller bli faktura. Varorna levereras i regel inom några dagar. 

 

Det går alltså enkelt och snabbt att beställa varorna, men ofta saknar man en verklig 

relation mellan säljare och köpare. Det vill säga att man inte vet vem man har handlat 

med och hur man skall ta kontakt om en produkt inte fungerar eller går sönder. Säljare 

och köpare saknar helt enkel den traditionella kommunikationen ansikte mot ansikte. 

Med hjälp av webbkameror kan man utveckla e-handeln till en videokonferens där 

säljare och köpare får kontakt ”face to face” som i traditionell handel. Detta ger kunden 

en ökad trygghetskänsla som ytterligare kan förstärkas om kunden dessutom kan välja 

vilken försäljare som man vill kontakta. Då kan försäljaren bygga upp en bra relationer 

till sina kunder. Tanken är att kunden skall få en känsla av att gå in i en verklig affär, där 

man kan ställa frågor om den produkten man är intresserad av. Till exempel ”Hur 

fungera produkten i en viss situation?”, ”Vad har den här knappen för funktion” eller 

”Hurudana är garantivillkoren?”. 

 

2.4  Säkerhetsinformation 

 
Innan man gör inköp i en webbutik, skall man ta reda på om företaget är lagligt. Man 

skall kontrollera deras namn, postadress och var butiken finns. Även deras e-postadress 

och telefonnummer är bra att ha, om man senare vill kontakta företaget i olika frågor 

eller om man får problem med produkten. 

 

Vid köp en produkt via Internet borde man ha kunskap om produkten innan man lägger 

in en beställning, till exempel vilka funktioner som ingår och vad som är inkluderat i 

priset (som eventuella leveranskostnader). 
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Man måste komma ihåg att skydda sig mot hackare så att de inte kan komma åt personlig 

och finansiell information under online-transaktionen. Det rekommenderas att 

webbutiken till varje kund ger information om företagets säkerhetspolicy. Man skall bara 

handla online med de företag som respekterar ens integritet. Varje leverantörs policy 

måste finnas tillgängligt i leverantörens webbutik. Man skall vara aktiv och söka 

information om webbutiksföretagen, och om vilka rättigheter och skyldigheter man har 

som kund innan man handlar online.  

 

Alla företag har ett säkerhetssystem som kräver att varje kund som ämnar göra inköp 

från webbutiken först måste registrera sig. Företaget måste få information om kunden 

och betalningssättet innan den första ordern kan accepteras. När ordern accepterats får 

kunden ett e-postmeddelande om att ordern är mottagen och att varorna kommer att 

sändas iväg snarast. Många webbutiker har en tjänst som gör det möjligt för kunden att 

följa leveransens väg.(Symantec, 2009) 

 

2.5  Skillnaden mellan Facenet-handel och traditionell handel 

Facenethandel förekommer ännu inte, men liknande tjänster används vid 

videokonferenser där man kan se och höra varandra oberoende var man geografiskt 

befinner sig. Webbkameror används också vid Internettelefoni, men man har inte ännu 

utnyttjat dem i tillämpningar som påminner om Facenet. 

 
Facenethandel går i stort sätt till på samma sätt som nuvarande e-handel, men i 

Facenethandeln används webbkameror, som den nuvarande e-handeln inte använder. 

Facenets affärsidé är att etablera en bättre kontakt med kunden och att bygga upp en 

affärsrelation mellan säljare och köpare. Betjäningen blir mångsidigare än vid vanlig e-

handel men det oaktade behöver kunden inte vara borta hemifrån för att beställa varorna, 

och om varorna finns tillgängliga i webbutiken, kan de levrade inom till exempel 48 

timmar direkt hem eller till närmaste postkontor. Facenethandel ger möjlighet att etablera 

den direkta kommunikation mellan säljare och köpare, vilken saknas inom den vanliga e-

handeln. 
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Jämfört med traditionell handel ”ansikte mot ansikte” är däremot skillnaden till Facenet 

inte så stor, för i Facenethandeln ingår samma kontakt ”face to face”. Men i ett avseende 

är den traditionella handeln oslagbar: man har möjlighet att se och känna på varorna. Å 

andra sidan kräver den mycket mera tid. Kunden måste själv besöka affären för att göra 

inköp. Ett annat problem som vi har i Finland är stressen, t.ex. före jul när man ofta är 

tvungen att stå långa köer till kassan bara för att kunna betala. Men en annan sak som är 

bra hos traditionella handeln är att man fortsättningsvis kan komma överrens om priser 

och begära rabatter. 

 

2.6  Problem  

Facenethandel kan skapa problemet för kunden, om webbutiken inte har tillräcklig med 

kapacitet för att kunna betjäna alla. Det vill säga den traditionella situationen när säljaren 

har bråttom och kunderna blir tvungna att vänta. 

 

Mycket är beroende av hur stora resurser företaget har. Det blir naturligtvis dyrt att ha 

många anställda för att kunna ge kunderna god service. Men man kan förvänta sig att en 

stor del av kunderna fortsättningsvis kommer att beställa sina varor direkt via Internet 

och att endast en mindre del av kunderna som vill ställa frågor om specifika produkter 

kommer att ta kontakt via Facenet för att få personligt service face to face. 
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3 KUNDRELATIONER 

 

3.1  Vad är en relation? 

Relationsmarknadsföring är en fråga om att vårda de relationer man har med kunden. 

Många som arbetar inom marknadsföring, men som har inte har med kundrelationer att 

göra, menar att de har övergått till relationsmarknadsföring som inriktning, fastän de inte 

har undersökt om kunderna upplever situationen på samma sätt som de själva. Till 

exempel kan ett företag anse att de tillämpar relationsmarknadsföring när de skickar ut 

direktreklam och erbjuder medlemskap i en köpklubb, men ur kundens synvinkel är 

servicen lika långsam och personalen lika ointresserad som förut, telefonsamtal och e-

post besvaras sent eller inte alls. Kunden har naturligtvis nytta också av direktreklam, 

men det är inte en relation eller marknadsrelation. Endast en relation som utvecklas 

genom kundkontakter är en marknadsrelation. 

 

Det finns ett sätt att undersöka om en relation vuxit fram. Man mäter hur många gånger 

en viss kund har handlat hos samma företag, om kunden har gjort många inköp eller har 

tagit kontrakt inom en viss tid. Då kan man inom vissa gränser dra slutsatser om huruvida 

företaget har en relation till kunden. Men man kan inte ge definitiva svar med denna 

undersökning, eftersom det kan finnas många orsaker till att en kund fortsätter att handla 

av en leverantör utan att ha en relation till företaget. Det finns bindningar som håller 

kunden till ett företag, utan att kunden tycker att de har en relation till företaget, men om 

bindningen försvinner så kommer företaget sannolikt att förlora kunden. Det kan gälla 

tekniska eller kunskapsbaserade bindningar, låga priser eller lämpligt läge. Till exempel 

att ett visst snabbköp ligger bra till på en hemväg från arbetet. 

 

Det är viktigt att man har en bra föreställning om vad en relation är. En relation hör ihop 

med inställning eller attityd, som resulterar i en kommunikation som binder parterna till 

varandra på ett sätt som är svårt att upplösa. Det är därför företaget bör skapa samverkan 

och kommunikation som underlättar en relation; för det är kunden, inte företaget, som 

bestämmer om en relation har vuxit fram eller inte. (Grönroos 2002:45) 
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”Relationer förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt med varandra. 

Moderrelationen i marknadsföringen är den mellan leverantör och kund 

”(Gummesson 1995:16) 

 

                     Leverantör                                         Kund 

                                             

Figur 3:1 Kommunikation som binder parterna till varandra 

 

En service som företag erbjuder sina kunder är att hålla regelbunden kontakt till exempel 

så att kunderna får reklam och kundinformation direkt till sin e-postadress. 

Förhoppningen är att kunderna skall komma ihåg att företaget alltid finns tillgängligt för 

dem. 

 

3.2  En relation har vuxit fram 

För att skapa en relation som växer fram hos kunden borde företaget eller tjänsteföretaget 

tänka på samma sätt som kunderna. Grunderna för en relation kan ur kundens synvinkel 

formuleras på ett annat sätt än ur företagets synvinkel. Och det är därför företaget bör 

förstå vad kunden vill ha och snabbt gå till handling. ”Lojalitet” betyder inte bara att 

kunden är lojal mot företaget, utan också att företaget skall vara lojalt mot kunden. Det 

kräver en lång process med samspel och kommunikation mellan dem. Samspel kan vara 

varor, tjänster, information, administrativa rutiner, alltså kontakter mellan parterna. 

Kommunikation ingår i samspelet, men det förekommer också direktreklam, annonsering, 

säljförhandlingar. När samspel och kommunikation pågått en längre period, kan de 



14 
 

smälta samman till en värdeskapande relationsprocess. Men om relationen inte utvecklas 

på detta sätt kan relationen inte uppfylla målet. (Grönroos 2002:46) 

 

3.3  Vad kostar det att vara kund? 

Många anser att förbättrad service inte är lönsam för ett tjänsteföretag eller för en vanlig 

kund, men i verkligheten är detta inte sant. Genom att öka kundens värde och förstärka 

relationen till kunden, kan leverantören (tjänstföretaget eller varuleverantören) förstå 

innebörden av tjänstekonkurrensen och de kostnadseffekter som god eller dålig service 

har för kunden så att företaget ser en skillnad på dålig service som ökar kundens 

kostnader och en god service som gör att kostnader kan sjunka eller försvinna. 

 

Det vanligaste felet som marknadsförare, säljare och inköpare gör är att de inriktar sig 

endast på kortsiktigt utbyte, transaktioner, och därför tror att det är endast priset som 

gäller för kunden. Eftersom säljare och köpare är inriktade på att göra affärer, glömmer 

de helt enkel att följa upp kostnader och intäkter som leverantörer och kunder 

åstadkommer. Ingen av parterna förstår de långsiktiga kostnadseffekterna av dålig 

service, inte heller den långsiktiga vinsten med god service. Både kund och leverantör får 

onödiga kostnader av dålig service och kostnadsbesparingar av god service. 

 

Ur kundens synvinkel är det så att en leverantör som tänker kortsiktigt bedöms endast 

efter de rabatter och betalningsvillkor som han beviljar. De leverantörer som tänker 

långsiktigt bedöms däremot efter vad den totala kostnaden är för att vara kund till honom, 

av denna kostnad utgör priserna bara är en del. Skillnaden mellan kortsiktiga och 

långsiktiga uppoffringar är att: 

 

1: Kortsiktig uppoffring för kunden = pris 

2: Total långsiktig uppoffring för kunden = relationskostnader 

 

En del webbutiker tänker endast kortsiktigt genom att enbart sträva till att sälja varorna 

billigare än vanliga butiker. Webbutikerna kan ofta sänka sina priser på grund av de har 
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få försäljare och i många fall inte har något lager, men detta leder till att de endast får de 

kunder som köper till billigaste pris. Deras kunder kommer och går men webbutiken har 

inte någon relation till dem. Om webbutikerna satsar på att bygga upp relationer till sina 

kunder kan de i längden bli lönsammare 

 

3.4  Relationskostnader  

Att skapa en relation förorsakar kostnader också för kunden. Att inleda en relation är inte 

gratis, utan det finns tre slags relationskostnader: 

• Direkta relationskostnader 

• Indirekta relationskostnad 

• Psykologiska kostnader 

 

3.4.1 Direkta relationskostnader 

Direkta relationskostnader är kostnader för det interna system som används hos den 

tjänste- eller varuleverantör som kunden använder. Det kan vara kostnader såsom 

investeringar i kontorsutrymmen, extra utrustning, personal och programvara. Direkta 

relationskostnader kan räknas som brutto- eller nettokostnader. Direkta bruttokostnader är 

den totala kostnaden som uppkommer då en kund bestämt sig för att köpa en erbjuden 

lösning. Direkta nettokostnader är alla extrakostnader som är mindre än optimala ur 

kundens synvinkel, kostnader som orsakats av varor, tjänster eller lösningar med en 

kombination av dessa och andra element. 

Till exempel var Xerox en gång den dominerande på marknaden när det gällde 

kopieringsmaskiner, och det system med tjänster som företaget erbjöd var effektivt. Men 

när japanska företag introducerade kopiatorer som var billigare och inte krävde så mycket 

service, ansågs en leverantör med en lösning som krävde högre servicekostnader ha 

skapat onödiga relationskostnader för kunden. Ett annat exempel på direkta 

relationskostnader är just-in-time-leveranser när leverantören erbjuder ett leveranssystem 

där man minimerar kundens behov av att ha kapital bundet i lager. Samtidigt kan kunden 
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satsa på mindre och dessutom billigare lokaler, allt det här sänker relationskostnaderna 

för kunden och därmed sjunker den totala långsiktiga uppoffringen för kunden. 

 
 
Webbutikerna använder ett leveranssystem där man inte har bundit kapital i dyra lokaler 

och lagerutrymmen. Webbutikerna behöver inte vara lättillgängliga i centrum i stan, utan 

de kan ligga i utkanten, och de behöver inte lager emedan de tar varorna direkt från 

leverantören och skicka dem vidare direkt till kunderna. 

 

3.4.2 Indirekta relationskostnader 

Indirekta relationskostnader är kostnader för den tid som kunden måste ägna åt 

relationen, ifall den inte fungerar som den skall. Indirekta kostnader kan bero på 

förseningar, dåliga reparationer, bristande underhåll, försenade leveranser eller på varor 

och tjänster som inte fungerar. Å andra sidan tycker kunden att en snabb och välskött 

rättelse är värdefull, eftersom det sänker de indirekta relationskostnaderna. 

 
När en leverantör inte håller tiden eller om det uppstår problem med underhåll, fakturor 

och andra dokument kan det skapa många problem för relationerna. Man måste ta hand 

om klagomål, telefonsamtal, e-post och så vidare. En annan form av indirekta 

relationskostnader är till exempel stilleståndskostnader och kostnader för förlorade 

affärer som följd av försenade leveranser. 

 

Dessa extra kostnader påvisas ofta inte av det interna redovisningssystemet, och 

ledningen blir inte alltid uppmärksammad på dem. Om ett företag som kan visa kunden 

att de kan erbjuda en tjänst med hög kvalitetsnivå som gör att de indirekta 

relationskostnaderna mindre, ger detta kunden mer värde för pengarna. 

 

Internethandeln ger kunden möjlighet att beställa varor och tjänster direkt via Internet 

men de flesta privatkunder vill betala med vanlig check eller postförskott på grund av att 

man inte litar på de varorna som försäljs via Internet. För att det skall går smidigt och lätt 
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vill alla webbutiker numera ha betalning med kreditkort, kontokort eller elektroniska 

pengar men dessa betalningssystem kan leda till problem. Om man inte är tillräckligt 

noggrann kan leveranser lätt gå till fel personer. (Jakobsson,1995:116) 

 

3.4.3 Psykologiska kostnader 

Psykologiska kostnader är kostnader orsakade av att kunden inte litar på sin leverantör. 

Kunden är orolig för sin relation till leverantören eller känner sig osäker och utan 

kontroll. Man känner att man måste använda en del av sin tid för att kontrollera att allting 

fungerar hos leverantören, att leveranser inte blir försenade, underhåll sker som planerat 

och att reklamationer hanteras snabbt och korrekt. Dessa indirekta kostnader uppkommer 

till exempel som följd av övertid, behov av deltidspersonal och förlorade 

affärsmöjligheter. De är inte alltid lätta att mäta, men de känns tydligt av dem som 

drabbas av varuleverantörer eller tjänsteföretag som ger dålig service. (Grönroos 

2002:252) 

 

Att handla via Internet är inte detsamma som att handlar i traditionella butiker. Man vet 

aldrig när varorna kommer och man känner sig osäker om man kan litar på webbutikerna. 

                                     

         
Figur 3,4:1 Kundens relationskostnader och deras inverkan på totalkostanden. 
(Grönroos 2002:155) 
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3.5  Kundrelationens livscykel 

Det är ofta så att det säljande företagets personal uppfattar kunderna som nummer, och 

när någon upphör med att vara kund finns det alltid nya blivande kunder som kan ta över 

deras plats. Ur kundernas synvinkel har varje kund en relation till säljaren, denna relation 

bör företaget ta vara på och utveckla vidare. Kundrelationer är inget som säljaren får 

automatiskt, utan säljaren måste jobba hårt och kundrelationen måste förtjänas. Det gäller 

inte bara säljare utan det gäller också distributörer, leverantörer och andra partner. 

 

Utvecklingen av kundrelationen kan framställas i ”Kundrelationens livscykel” som består 

av 3 grundfaser: 

 

• Inledningsfasen 

 

• Inköpsfasen 

 

• Konsumtionsfasen (eller nyttjandefasen) 

                          

Figur 3,4:2 Kundrelationens livscykel. (Grönroos 2002:263) 
Vi kan som exempel ta en ny kund som inte känner till webbutiken och dess erbjudanden. 

Han befinner sig i kretsloppets inledningsfas. Om kunden har behov att köpa något, som 

företaget marknadsför, kan kunden börja utnyttja företags tjänster om webbutiken är ett 
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befintligt företag, om webbutiken är lättanvänd och om det är lätt att beställa varorna. 

Därmed går kunden till det andra stadiet som är inköpsprocessen. 

 

Under inköpsfasen kan den blivande kunden bedöma tjänsten i relation till vad han söker 

och är beredd att betala för. Om bedömningen blir positiv kan kunden bestämma sig för 

att pröva företagets tjänster och göra ett första inköp. Om det utfaller till belåtenhet flyttar 

kunden därefter till nästa stadium som är konsumtionsprocessen (nyttjandefasen). Under 

konsumtionsprocessen kan kunden undersöka om företaget tar hand om uppkomna 

problem och erbjuder tjänster som kunden upplever, hur snabba leveranserna är, om man 

kan följa var produkterna finns under pågående leverans samt om kunden upplever en 

acceptabel resultatrelaterad teknisk kvalitet och acceptabel processrelaterad funktionell 

kvalitet. Då kunden är nöjd med den kvalitet som företaget erbjuder fortsätter 

kundrelationen som en ny eller förlängd konsumtionsfas. 

 

Men om kunden är missnöjd kan han när som helst lämna kundrelationens livscykel. 

Efter konsumtionsprocessen kan kunden antingen lämna kundrelationens livscykel eller 

bestämma sig för att köpa från samma företag nästa gång han eller hon behöver en 

liknande tjänst. Eftersom företags marknadsföring och marknadsaktiviteter är mycket 

beroende på i vilken fas i relationens livscykel kunden befinner sig måste företaget veta i 

vilken fas var och en av kunderna befinner sig. Som ett exempel kan vi ta ett företag som 

erbjuder transporttjänster och konferensarrangemang för företag och organisationer.  

 

Företaget gör olika typer av reklam och har olika PR-aktiviteter för att locka kunder till 

företaget. Ibland kan man också använda personlig försäljning i inledningsfasen med 

word-of-mouth-kommunikation för att påverka tänkbara kunder. Det här 

marknadsföringsstadiet är traditionellt med indirekt säljstöd som baseras på företagets 

rykte och word-of –mouth-kommunikation. 

 

När en potentiell kund inleder en inköpsprocess, måste säljarens utforma en 

konferenstjänst som motsvarar kundens behov och budget. Försäljarens uppgift är att ta 

reda på vad kunden verkligen vill ha, och därför är säljarens förhandlingsförmåga 
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avgörande för framgången. (Kunden bör erbjudas ett konferensarrangemang som är 

tillfredsställande både under och efter konferensen, inte bara ett arrangemang till lägsta 

pris som kanske tycks motsvara kundens första behov, men som i längden kommer att bli 

en besvikelse. Säljaren bör därför betrakta sig mer som en konsult än något annat.) 

 

Om inköpsprocessen gått bra kommer den blivande kunden att acceptera de löften som 

reseföretaget gett och köpa konferenstjänsten, men företaget får inte sluta att bry sig om 

kunden så snart köpbeslutet är gjort. Man måste underhålla kundrelationerna och visa 

omsorg om kunden under hela konsumtionsfasen. Under den process när 

konferenstjänsterna konsumeras och upplevs samtidigt som de produceras inträffar ett 

antal ”sanningens ögonblick”. Om dess sannings ögonblick inte sköts väl kan tjänsten 

börja försämras så att man riskerar att förlora kunden och få svårt att skaffa fler affärer. 

Det krävs att företaget kan skapa en tjänst som motsvarar kundens förväntningar. 

Konferenslokaler, arrangemang för måltider och boende samt personalens uppträdande 

och arbete under konferensen kommer att utvärderas för att utröna om företaget lyckats 

eller misslyckats som konferensarrangör (Grönroos 2002:262). 

 

Den konsument som handlar via Internet, måste får en känsla av att den här webbutiken 

är sådan att jag vill fortsätta att vara kund. Det vill säga webbutiken måste ha ett bra 

utbud på sina varor, det måste vara enkel att beställa, leveranserna måste vara snabba och 

after-sale-servicen måste fungera. I detta fall kan Facenet ge nya möjligheter emedan det 

ger möjlighet till word-of-mouth-kommunikation mellan parterna. 
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4 MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER 

 

                En produkt är ingen produkt om den inte säljer. 

                Då är den bara ett museiföremål. (Ted Levitt) 

 

Professor Neil Borden vid Harvad Business School formulerade tanken att inom 

marknadsföringen borde alla aktiviteter i ett företag följa en ”marknadsmixmodell”. Han 

utvecklade hjälpmedel för att definiera marknadsföringsstrategin men det var inte han 

själv som kom på modellen, utan den utvecklades av professor Jerome McCarthy. Det var 

på 60-talet som han kom på idén att klassificera marknadsmixmodellen i fyra viktiga 

element (de fyra P:na): produkt, pris, plats och påverkan. Senare blev idén användbar för 

många nya företagare. (Kotler 1999:121-124 & Dspace.Bib, 2008) 

4.1 Produkt 

På marknaden finns massvis med produkter som skall tillfredställa kundens behov. När vi 

hör begreppet produkt tänker vi i vanliga fall på föremål men det är inte hela sanningen. 

Allt som tillfredställer en kunds behov är en produkt oberoende om det är fysiska 

produkter eller immateriella produkter (tjänster). När det handlar om fysiska produkter 

bör man också beakta egenskaper som förpackning, kvalitet, garantier, installationen och 

idrifttagning samt varumärket.  

 

Grunden för all affärsverksamhet utgörs av produkter eller tjänster som erbjuds till 

försäljning. Varje företags mål är att försöka få sina erbjudanden att bli bättre eller 

annorlunda än de andra konkurrenterna på marknaden. Det är viktigt att kunden ska 

tilltalas av erbjudandet så att han är villiga att betala det pris man begär. 

 

 

En webbutik kan vara en tjänsterföretag eller det kan sälja konkreta produkter (som kan 

beröras, ägas, sparas och som byter ägare vid försäljning). Tyvärr kan kunden vid köp 

inte känna på produkterna utan är hänvisad till en bild. För att kunna se produkten i 

verkligheten, känna på den och undersöker den måste man beställa hem den, men 
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webbutikernas försäljningsvillkor innebär ofta att om kunden inte är nöjd med produkten 

har man rätt att returnera den inom 2 veckor. (Ahrnell & Edman 2002:15) 

 

4.2  Pris 

Av de fyra P:erna är priset det viktigaste elementet. Det skapar intäkter medan de andra 

P:erna skapar utgifter. Varje företagare måste jobba hårt att höja priserna så högt som 

deras nivå av differentiering tillåter. Samtidigt måste företaget beakta prisets inverkan på 

volymen. Med andra ord: varje företag bör välja den intäktsnivå som ger den högsta 

vinsten, sedan alla utgifter är avdragna. 

 

Som företagare måste man kunna skilja mellan två typer av priser: listpriset och det 

verkliga priset. Endast ett mindre antal kunder köper i dagens läge till listpriser eftersom 

det ofta förekommer olika typer av rabatter. Kunden får till exempel ett prisavdrag, en 

tjänst eller någon slags present på köpet och allt detta drar ner det egentliga priset. Men 

om en stor kund får för stora rabatter eller tjänster gratis blir han olönsam i längden. 

 

Kostnadsbaserad prissättning innebär att företaget beräknar priset genom att sätter ett 

”påslag” på sina beräknade kostnader. Det förekommer att företag som sysslar med 

rådgivning i ledarskapsfrågor beräknar sitt pris till 212 gånger rådgivarens egentliga 

kostnad. Detta beräknade pris skall täcka företagets alla verkliga kostnader och dessutom 

ger en bra vinstmarginal. 

 

Ett annat alternativ är värdebaserade prissättning. Detta är en bedömning av vad man tror 

att kunden är beredd att betala. De flesta webbutiker har konkurrensutsatta priser. Ofta är 

priserna mycket lägre än i vanliga butiker men kostnaderna är också lägre på grunda av 

att de flesta webbutikerna inte har lager utan beställer varorna direkt från leverantören när 

de får in en order. De justerar sedan sitt värdepris till en sådan nivå att kunden uppfattar 

det som fördelaktigt. Trots det kan webbutiken göra vinst. (Kotler 1999:127-131) 
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4.3  Plats 

Det är väldigt viktigt för en traditionell företagare att veta var och när han ska starta sitt 

företag eftersom försäljningen främst beror på dessa faktorer. Start på rätt plats och vid 

rätt tidpunkt och med rätta produkter gör produkterna tillgängliga för kunderna på ett 

optimalt sätt vilket i hög grad underlättar försäljningen. Företagaren ska även ta i 

beaktande att valet av verksamhetsplats påverkar produkternas tillgänglighet för honom. 

Om till exempel en butik inte är belägen nära lagringsplatsen blir effektiviteten mycket 

mindre eftersom det försvårar hantering, lagring och transport samt det administrativa 

arbetet. (Kommunerna, 2010) 

 

Exempel: Kosmetikföretagen Revlon, kom på idén att sälja sina produkter till 

återförsäljare som i sin tur säljer vidare till konsumenterna. Då idén blev en succe´, 

försökte ett annat kosmetikföretag, Avon, kopiera idén men det blev inte som de hade 

tänkt sig. De lyckades inte få återförsäljarna att ge dem utrymme på sina hyllor. Därför 

måste de komma på en annan lösning. Avon införde direktdistribution. Det betyder att 

man anlitade ”Avon ladies” (Avons damer) för att sälja produkterna från hus till hus. 

Avon byggde småningom upp en hierarkisk försäljarstab med mer än miljon 

representanter och blev en allt mer framgångsrik utövare av direktförsäljning. Senare 

kopierade flera andra kosmetiksföretag Avons försäljningsmodell. (Kotler 1999:131-132) 

 

Webbutiker kan gå andra vägar: etableringsorten är inte så viktig som för en traditionell 

butik, webbutiken behöver endast vänta på en order från kunden och beställa vidare från 

leverantören i Finland eller utlandet, varefter varorna levererar direkt till kunden från 

leverantörens lager. Butiks- och lagerutrymme innebär kostnader, och för att kunna 

minska kostnaderna har webbutikerna ofta sina utrymmen utanför städerna. På så sätt kan 

webbutikerna erhålla lägre kostnader än vanliga butiker. 

4.4  Påverkan 

Påverkan, slutligen, har stor betydelse inom marknadsföringen. Den fungerar som ett 

kommunikationsverktyg, ett sätt att föra fram budskapet till avsedd målgrupp. Vi kan 

dela upp påverkan i 5 stora kategorier: reklam, säljstöd, PR, försäljare och direkt-
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marknadsföring. 

 

4.4.1 Reklam 

Inom marknadsföringen är reklamen ett oerhört nyttigt kommunikationsverktyg. Man kan 

säga att reklam är en metod att förmedla en bild av säljarens produkt eller tjänst till de 

tänkta konsumenterna. Det finns flera olika alternativa reklammedier, såsom radio, TV, 

dagstidningar, veckotidningar, skyltar, direktreklam, presentreklam, butiksreklam och 

även Internetreklam. Även företagets webbplats kan vara till nytta. 

 

4.4.2 Försäljningstöd 

Enbart reklam leder inte genast till försäljning eftersom det främst påverkar tanken och 

inte beteendet. Säljstödet, däremot, påverkar också beteendet. Säljstödet kan vara av 

mycket olika slag som till exempel varuprover, prisnedsättningar/extrapriser och även 

olika kuponger. 

 

 

Som säljstöd kan Webbutikerna också använda avbetalning för att göra det lättare för 

kunder som har lite pengar, avbetalning kan trots det också öka företagets vinst. (Skärvad 

& Olsson 2003:284) 

 

4.4.3 PR 

PR är förkortning av "Public Relations" och avsikten är att PR skall leda till att företaget 

ger ett gott intryck och uppfattas positivt av allmänheten och andra företag. PR hjälper 

företaget att skapa en image, en bild, av företaget i andras ögon. Medan reklamen riktas 

direkt mot en målgrupp riktas PR däremot mot en mer omfattande kontaktgrupp, ett 

kundsegment.Webbutikerna kan direkt via kundens e-post skicka produktnyheter och 

information om produkter och nya tjänster som kunden kan ha nytta av i framtiden. 

(Kotler1999:140-141 & Expowera, 2009) 
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4.4.4  Försäljaren 

Försäljaren är ett av företagets dyraste marknadskommunikationsverktyg. Detta gäller i 

synnerhet om han är aktiv, är ute på fältet, reser mycket och lägger mycket tid på att leta 

fram nya möjligheter och hålla befintliga kunder nöjda. Men en försäljare är ett 

effektivare verktyg än annonser och direktreklam. En granskning av hur en försäljare i 

allmänhet använder sin tid ger vid handen att han i genomsnitt tillbringar 30 procent av 

sin tid med kunderna. Resten av tiden används för att behandla beställningar från Internet 

samt sköta om returneringar och garantiärenden. (Kotler 1999:141-145) 

 

4.4.5 Direktmarknadsföring/Direktmarknadsföring via Internet 

Direktmarknadsföring via Internet har funnits i många år. Man sammanställer olika listor 

över e-postadresser till möjliga kunder eller köper nyttjanderätten till e-postlistor från ett 

annat företag. Men massutskick i denna form är inte i överrensstämmelse med den kultur 

man försöker upprätthålla på nätet. Den här typen av utskick kallas ”spamming” och 

användaren riskerar att utsättas för ”mail bombing”. 

 

Men om utskicket sänds enbart till personer som själva har begärt att få ta del av 

företagets meddelanden, kan tekniken med aktiva utskick vara ett smart sätt att skaffa 

annons-intäkter. Man skapar ett nyhetsbrev som postas ut med bestämda intervaller och 

en del av utrymmet utgörs av sålda annonsplatser. Annonserna skall vara placeras i slutet 

av brevet och det bör klart framgå att det är fråga om annonser eller 

sponsormeddelanden. 

 

Webbutikerna har här en stor fördel. För varje ny kund som registreras får webbutiken en 

ny e-postadress till vilken information och produktnyheter kan sändas. På det sätt skapas 

nya kundrelationer som även ökar försäljningen. (Hedman och Pappinen 1999 :242) 
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4.5  Fördelar med direkt handel 

Det är intressant för kunden att göra affärer via Internet. Man har möjlighet att göra 

förmånliga inköp och man är inte störd av andra kunder. När man är inne på nätet 

fokuserar man endast på sin egen skärm och sitt eget tangentbord. Ärendet sköts via ett 

kommunikationssystem som innehåller alla behövliga funktioner. 

 

Att uträtta ärenden via Internet är dessutom billigt. Att till exempel sköta ett komplett 

låneärende över disk vid bank kan kosta mera, medan samma service via Internet kostar 

betydlig mindre. 

 

1984 kom en stor förändring när e-handel via Internet för första gången togs i bruk. 

Kunderna var först tveksamma till idén. Man kunde inte se eller röra produkten och man 

var inte heller villig att ge ut personlig informationen för överföring via nätet. Men 

tiderna har ändrat och i dag finns det hundratals webbutiker som erbjuder sina varor på 

nätet, där man: 

• kan handla enkelt och snabbt 

• kan beställa varorna alla tider på dygnet 

• kan beställa varorna var man än befinner sig 

• inte behöver bekymra sig över trafik eller svårigheter med parkeringsplats. (Janal 

1998:395) 

 
På samma sätt kommer kunderna också att vara tveksamma till Facenet, också den här 

tjänsten kommer att behöva tid för att slå igenom. Men fördelarna kommer att vara att 

Facenet ger en möjlighet att skapa en kundrelation, konsumenten får veta vilken 

försäljare han handlat med och om produkten inte fungerar eller om andra problem 

uppstår kan han begära att på nytt bli betjänad av samma försäljare. 

 

Amazon är ett bokhandelsföretag som säljer via Internet. Det grundades av den unge Jeff 

Bezos som arbetade som mäklare på Wall Street när han fick höra talas om Internet. Han 

beslöt att öppna en bokhandel, även om han inte visste någonting annat om branschen än 

att böcker är lagom stora att sända i paket för de är inte skrymmande eller bräckliga. Så 
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han tyckte att det borde fungera. Hans affärsplan gick ut på att ha de största bästsäljarna i 

lager och köpa resten av böckerna från Ingram i samma ögonblick som någon köpte dem 

från hans webbutik. På detta sätt skulle kunna Amazon hålla ner lagerkostnaderna vilket 

skulle hjälpa till att hålla ner bokpriserna. En annan stor fördel för kunden jämfört med en 

vanlig bokhandel var det breda sortimentet.(Granholm & Hörnfeldt.1999:37) 

 

Även Facenet är en tjänst som möjliggör direkt handel via Internet. Fördelen med Facenet 

är att kund och försäljare kan se varandra med hjälp av webbkameror, och kunden direkt 

kan få information av försäljaren, t. ex om produkter och leveranser. Det är en dyr tjänst, 

men den kan bli lönsam om den utnyttjas till att sänka totalkostnaderna. Som exempel 

kan vi ta ett stort företag som i stället för att ta flyg till olika kontinenter för att förhandla 

om olika affärer med sina partner, använder Facenet där man direkt kan etablera kontakt. 

Utan att riskera att förlora relationen till varandra. 

 

4.6  Avbetalningssystem 

Om ett Internetföretag har samma produkter som de andra aktörer (Internetföretagare och 

traditionella butiker) uppstår givetvis en konkurrenssituation om priset. Det vill säga: 

vem kommer att ha det billigaste utbudet på marknaden. Men risken finns att man i så fall 

måste sälja produkterna till ett pris som gör vinsten minimal vilket inte är ett bra 

alternativt för säljaren. Om företaget oförsiktigt bestämmer sig för att sälja sina produkter 

billigt, krävs en stor försäljning för att ge vinst och i längden kan det drabba lönsamheten. 

Företaget måste finna nya lösningar för att utveckla finansieringen. 

 

Ett alternativ är avbetalningsmetoden, en lösning som är lönsammare än att konkurera 

prismässigt med andra företagare. I längden skapar metoden en viss vinst för företaget. 

Istället för att sänka priset till den lägsta prisnivån ger man kunden längre betalningstid. 

Nu för tiden är avbetalningsmetoden populär bland kunderna. De vill inte eller har inte 

råd med engångsbetalningar eftersom de flesta kunderna har stora regelbundna utgifter 

och har inte råd att lägga ut en stor summa pengar på en gång. 

 



28 
 

Därför finns det nu ofta två alternativ att välja på för kunden när han köper en produkt: 

antingen betalar han allt på en gång eller i rater under en längre tid. Idén är att 

avbetalning skall vara till fördel både för säljaren samt kunden. Kunden skall inte behöva 

betala en stor summa pengar på en gång utan han kan i stället komma överens med 

säljaren om en avbetalningsplan enligt vilken han istället kan betala lite åt gången 

månadsvis. 

 

I dagens läge använder många företagare avbetalningsidén, till exempel Expert och 

Gigantti. Båda företagen har använt sig av avbetalningsmetoden för att öka på 

försäljningen men en öppen fråga är om de går på vinst eller inte? När en kund köper en 

vara från till exempel ett Expertföretag och vill betala med avbetalningsmetoden, är han 

tvungen att betala med sitt Mastercard. Expert och Mastercard är arbetspartner och sköter 

finansieringen av avbetalningen tillsammans. Kunden köper produkten av Expert till det 

ursprungliga priset, men måste vid avbetalning betala en viss ränta åt Mastercard. Expert 

får bara det ursprungliga priset vilket inte ökar deras vinst. 

 

Varför inte istället använda avbetalningsmetoden som ett hjälpmedel till att öka 

produktens vinstmarginal. Några bra exempel på företag som fungerar så är Anttila, 

Hobby Hall och Multitronic. 
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Jämförelse mellan kontantpris och avbetalningspris, exempel: 

MULTITRONIC 

Hemdator 

KONTANTPRIS AVBETALNING 24 mån 

729 € 24 mån*40 €/mån = 960 € 

 231 € dyrare inom 24 mån 

 

www.netanttila.com  (15.02.09) 

Bärbar dator Hp, pavilion dv5-1199                            

KONTANTPRIS AVBETALNING 11 mån 

899 € 

+frakt 5,90 € 

11 mån*87,40 €/mån = 961,40 € 

+frakt 5,90 € 

 62,40 € dyrare inom 11 mån 

 

www.hobbyhall.fi  (15.02.09) 

Kamera Canon EOS 450D KIT 

KONTANTPRIS AVBETALNING 11 mån   

708€ 

+ frakt 6,90€  

handpenning  142€  +  11 mån * 57,80€/mån = 

777,80€ 

+frakt 6,90€ 

 69,80 € dyrare inom 11 mån 
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5 METOD 

 

5.1  Marknadsundersökningsprocessen 

En marknadsundersökning utgår från ett företag eller en organisation som har någon form 

av marknadsföringsproblem som måste lösas. Om man saknar marknadsinformation för 

att kunna lösa problemet, måste företaget samla in information med hjälp av en 

marknadsundersökning, med hjälp av marknadsundersökningen kan man minska risken 

för felbeslut och misstag. Det finns många olika insamlingsmetoder, som man kan 

använda sig av: enkät, intervju, observation och experiment, och det innebär att man 

måste bestämma sig för vilken marknadsinformation som behövs vilken insamlingsmetod 

som skall användas lösa problemet. Efter insamling av rådata skall denna analyseras och 

tolkas. (Christensen 2001:11) 

 

5.2 Forskningssyfte 

När man har identifierat ett relevant undersökningsproblem som tros ha ett högt 

förklaringsvärde och är praktiskt genomförbart, är det nödvändigt att formulera ett klart 

och tydligt syfte med undersökningen. Ett klart definierat syfte innebär bland annat att 

när man känner sig tveksam till vad man kan göra, eller när man känner sig vilsen i 

undersökningsprocessen, kan man gå tillbaka till syftet och därigenom åter komma på rätt 

spår. Syftes formuleringar brukar delas in i tre överordnade grupper beroende på vilken 

inriktning undersökningen har: explorativa, beskrivande eller förklarande syften. 

Marknadsundersökningar är till en viss del explorativa, men det betyder inte att alla 

undersökningar har ett explorativt huvudsyfte. Mer troligt är att man kommer att ha ett 

beskrivande eller förklarande syfte med undersökningen. 

 

5.2.1  Explorativt syfte 

Ett explorativt syfte är att ringa in och avgränsa problemområdet och att svara på frågan 

var man är eller vart man är på väg. En explorativ undersökning ger en övergripande bild 
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av till exempel en specifik marknad eller specifika kundbehov men den ger sällan några 

exakta svar. I en explorativ undersökning ställer man främst ”Vad”-frågor. Även ”Hur”- 

och ”Varför”-frågor kan förekomma även om de främst förknippas med beskrivande 

respektive förklarande syften. 

 

5.2.2 Beskrivande syfte 

Ett beskrivande syfte är att utveckla en klare och tydligare bild av problemområdet. I en 

beskrivande undersökning ställer man främst ”Hur”-frågor, till exempel ”Hur ofta 

handlar Ni via Internet?”, men man kan även man även ställa ”Vem”- ”Var”- och ”När- 

frågor. En beskrivande undersökning kan användas till många olika ändamål, till exempel 

till att kartlägga en kunds beslutsprocess. När man genomför en beskrivande 

undersökning har man förutom resurser som tid och pengar egentligen inga 

begränsningar när det gäller val av data, information eller insamlingsteknik. Sannolikt får 

man det bästa resultatet om man använder flera olika typer av datakällor. 

 

5.2.3 Förklarande syfte 

En förklarande undersökning bygger på explorativa och beskrivande undersökningar men 

den går ännu längre. I en förklarande undersökning försöker man identifiera anledningen 

till att någonting äger rum, det vill säga orsaken till en viss verkan. Därför ställer man 

främst ”Varför”-frågor. 

 

Min marknadsundersökning har främst ett explorativt syfte, och beskrivandet är 

avgränsat med frågorna var man är och vart man är på väg. Med hjälp av en explorativ 

undersökning får man även en bild av kundbehovet. 

 

5.3  Kvantitativ och kvalitativ metod 

En kvalitativ undersökning utförs främst med hjälp av ord, text, symboler och handlingar 

och man fokuserar på tingens underliggande mening och innebörd. Helhetsförståelse och 

sammanhang är mycket viktiga aspekter i en kvalitativ undersökning. Den beskriver 



32 
 

problemområdet med hjälp av text och modeller som syftar till att upptäcka, lyfta upp och 

belysa de samband som växt fram. Den kvalitativa metoden används för att bygga teorier, 

teoretiska hypoteser eller praktiska arbetshypoteser. 

 

En kvantitativ undersökning fokuserar sig framförallt på kvantifierbara data såsom 

mängd, antal och frekvens – variabler som kan analyseras instrumentellt (objektivt) och 

som kan bearbetas statistiskt. Den kvantitativa metodens uppgift är att upptäcka, fastställa 

och mäta sambandet mellan olika variabler. 

 

Jag valde att utföra en kvantitativ undersökning, eftersom jag vill veta hur många kunder 

är nöjda respektive missnöjda, när de gör inköp via Internet. Dessutom vill jag veta hur 

kunden upplever skillnaden mellan en vanlig butik och en webbutik, till exempel 

angående utvecklingen av kundrelationer samt hur kundrelationerna kan förbättras genom 

att införa olika serviceformer som t.ex. avbetalning och Facenet. Med en kvantitativ 

undersökning, har jag möjlighet att erhålla mer information från kunderna, och jag har 

möjlighet att dra slutsatser om vad som kan förbättras i framtiden.  

 

5.4  Enkät 

En enkät är en skriftlig sammanställning av öppna och slutna frågor där respondenten får 

svara på frågor med egna ord eller fylla i svarsalternativ. En enkät kan användas till att 

samla in data från enskilda individer, grupper av människor eller företag, och 

organisationer. Datainsamlingen kan ske med hjälp av post, e-post, Internet, 

telefonintervjuer eller genom att delas ut enkäten direkt till en grupp av människor, till 

exempel en skolklass. (Christensen 2001:135) 

 

5.5  Val av undersökningsmetod för min marknadsundersökning 

Mitt lärdomsprov går ut på att undersöka kundrelationer och kundernas inställning till 

avbetalningsköp Jag valde att själv samla in information för min undersökning eftersom 

den information som jag hade tillgång till inte innehöll den typ av primärdata som jag 

behövde. Jag ansåg att datainsamling med hjälp av en enkät skulle vara en lämplig metod 
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och jag valde att geografiskt begränsa undersökningen till Jakobstad och enkätens 

omfattning till 200 personer. Enkätens frågor berörde respondenternas åsikter om 

kundrelationer och Internethandel. Inkomna svar behandlades kvantitativt. 

 

5.6  Undersökningens praktiska genomförande  

Undersökningen kom att omfatta 150 personer i Jakobstad som svarade med hjälp av ett 

frågeformulär. Endast svar från personer som verkligen har gjort inköp via Internet ingår 

i redovisningen, svar från personer som inte har erfarenheter av Internethandel ingår inte. 

Frågeformuläret delades ut på gatan, där kunden direkt kunde svara på enkätens frågor. 

För att frågeformuläret skulle vara enkelt att fylla i var de flesta frågor av typen ”ja” eller 

”nej”. I det följande redogörs för svaren på samtliga frågor. 
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6 ANALYS REDOVISNING 

 
 
Jag hade som mål att få 150 personer att svara på min enkät och resultatet blev följande: 

Lördagen den 1.10.2008 stod jag i Jakobstads centrum och tog kontakt med alla 

människor som gick förbi. De var i olika åldrar, från 17 år till pensionsåldern. Resultat 

var delvis annorlunda än jag hade förväntat mig och jag var tvungen att ändrade en del av 

mina åsikter. Förbluffande var att fastän Internet är så aktuellt nu för tiden var det ändå 

många som inte litade på e-handeln tillräckligt mycket för att göra inköp via Internet. De 

flesta föredrog att shoppa i vanliga butiker. 

 

6.1  Frågor rörande Internet/service 

Fråga 1: Har Ni någon gång handlat via Internet? 

Av alla personer som jag frågade var det mer än hälften som svarade nej på frågan om de 

någon gång har handlat via Internet. Särskilt pensionärer beroende på att många 

pensionärer inte har haft kontakt med datorer och hade följaktligen inte någon som helst 

tanke på att beställa varor via Internet. Ungdomarna hade nog stor nytta av Internet men i 

den här undersökningen visade det sig vara gruppen medelålders (män och kvinnor med 

familj) som mest handlade via Internet, när respondenten valdes på ett slumpmässig 

genom att fråga varje person som gick förbi. I min undersökning tog jag i fortsättningen 

med endast de personer som någon gång hade köpt varor via Internet, emedan jag ville 

veta vad deras åsikt var om Internet-shopping som en affärsidé. Av 150 personer som 

besvarade frågorna var 45 män och 105 kvinnor det vill säga 30 % män och 70 % 

kvinnor. 
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Figur 6.1: Resultat fråga 1. 
 
 
Fråga 2: Hur ofta handlar Ni via Internet? 

 

Av de kunder som handlar mest, 2-6 gånger per år, är ungefär 51 % (23 st.) män och 48 

% (50 st.) kvinnor. Av dem som en gång per månad, 40 % (18 st.) män och 33 % (35 st.) 

kvinnor. Av de kunder som handlat endast någon gång är 9 % (4 st.) av män och 19 % 

(20 st.) kvinnor. 

 

Totalt 35 % (53st.) är aktiva konsumenter som handlat en gång per månad via Internet. 

49 % (73 st.) har beställt varor via Internet endast 2-6 gånger per år och 16 % (24 st.) 

handlar endast någon via internet. 

 

De kunder som handlar en gånger per månad anser att det är betydlig billigare att köpa 

varorna via Internet än i vanliga butiker, dessutom har Internettjänsterna blivit smidigare 

än förr. De varor som oftast beställs är datorutrustning och kläder. Man handlar varor via 

Internet inte bara till sig själv utan åt hela familjen, därför sker det relativt ofta. De flesta 

som handlar 2-6 gånger per år, söker varor som de inte kan hitta i de vanliga butikerna. 

Samma sak gäller också för de kunder som handlar via Internet ”någon gång”, Men 

vanligen handlar de helst i vanliga butiker. 
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Figur 6.2: Resultat fråga 2. 
 
 
Fråga 3: Anser Ni att det är svårt att handla via Internet? 

 
Att handla via Internet är ingen svårt sak, anser 98 % (44 st.) av männen och 99 % (104 

st.) av kvinnorna. 2 % (1 st.) av männen och 1 % (1 st.) av kvinnorna ansåg att det var 

svårt på grund av krångliga system. Totalt tyckte alltså hela 99 % (148 st.) av kunderna 

att det inte är svårt att handlar via Internet, på grund av att man får god vägledning för 

varje steg man tar. Endast en man och en kvinna tyckte att det var svårt. Ett företag som 

skall säljer varorna via Internet, behöver ett bra beställningssystem där det är lätt för 

kunden att beställa. Många webbutiker har i den frågan lyckats bra. 

 

 
 
 
 
 
 
 

en gång per månad 2-6 gånger/år någon

man 40 51 9

kvinna 33 48 19

0

10

20

30

40

50

60

P
ro

ce
n

t 
%

Hur ofta handlar Ni via Internet ?



37 
 

 
Figur 6.3: Resultat fråga 3. 
 
 
Fråga 4: Anser Ni att det finns risker att handla via Internet? 

 
Att handlar via Internet blir allt vanligare, men många förstår att det kan vara förenat med 

faktiska risker. Av männen ansåg 69 % (31 st.) att Internethandel är förenat med risker, 

medan 29 % (13 st.) svarade nej, det finns inga risker om man vet var man skall göra sin 

beställning. Endast 2 % (1 st.) svarade att risker förekommer endast ibland. När 

Internethandel blir allt populärare för varje dag, växer även den oseriösa handeln som 

försöker lura kunderna. Till exempel genom att inte leverera betalda varor. 

 

Jag ansåg det som en självklarhet att kvinnorna skulle svara likadant som männen. Hela 

74 % (78 st.) tyckte att risker finns och 25 % (26 st.) tyckte att det inte förekommer risker 

alls Endast 1 % (1 st.) tyckte att risker förekommer endast ibland. Totalt ansåg alltså hela 

73 % (109 st.) att det finns risker i att handla via internet. För dem som tyckte att det inte 

finns några risker alls, 26 % (39 st.), stod det klart att man först måste ta reda på allt om 

företaget innan man beställa varor från det. Endast 1 % (2 st.) tyckte att det är bara ibland 

som det finns risker i att handla via Internet. 

 

De risker som finns när man beställer varor via Internet är dels oseriösa webbutiker som 

försöker lura kunderna på pengar, dels webbutiker utanför EU som inte informerar om att 
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man utöver webbutikens pris kan bli tvungen att betala tullen för varorna vid införsel till 

Finland. Därför måste kunden först ta reda på hur seriös webbutiken är, och hur länge den 

har funnit. Man kan även ta reda på hur bra rykte företaget har genom att söka via 

Google, t.ex. på www.jomashop.com + review för att få åsikter från kunder. 

 

 

Figur 6.4: Resultat fråga 4. 
 
 
Fråga 5: Vad tycker Ni om leveransen? 

 

E-handeln har utvecklat ett snabbt system, där man låter kunderna följa med var varorna 

befinner sig. Man får en leveranskod med vilken man via Internet kan kontrollera i realtid 

var varorna befinner sig. T.ex. posten är ett av de företag som har sådan service. 

 

Enligt de resultat som jag har fått tycks leveranserna faktiskt vara snabba. Hela 89 % 

(133 st. varav 39 män och 94 kvinnor) ansåg att leveranserna var snabba och 11 % (17 st. 

varav 6 män och 11 kvinnor) tyckte att leveranserna var långsamma. I den här 

undersökningen behöver uppgifter om leveranstid inte alltid vara jämförbara, situationen 

är olika beroende på om varorna finns i säljarens lager eller inte. Om leveransen sker från 

försäljarens lager kan man få hem varorna på 2-4 dagar, om leverans sker från annat 

ställe (t.ex. tillverkare eller importör) kan man få vänta upp till 2 veckor. 
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Figur 6.5: Resultat fråga 5. 
 

 

Fråga 6: Vad tycker Ni om sortimentet? 

 

Undersökningen visade att 93 % (42 st.) av männen tyckte att internetleverantörerna har 

bra sortiment. 5 % (2 st.) av männen tyckte att sortimentet var dåligt och 2 % (1 st.) 

tyckte att de ”ibland” stöter på både dåligt och bra sortiment. Av kvinnorna svarade hela 

97 % (102 st.) ”bra”, 1 % (1 st.) svarade ”dålig” och 2 % (2 st.) svarade ”ibland”. 

 

Enlig undersökningen tycker hela 96 % av alla respondenter att leverantörerna har bra 

sortiment. Endast 2 % av kunderna tycker att sortiment är dåligt och likaså 2 % att 

sortimentet ibland är dåligt. Det här resultatet är inte oväntat. Att kunderna tycker att 

webbutikerna har ett bra sortiment beror på att webbutikerna i de flesta fall har samma 

leverantörer, men storleken av det sortiment som webbutiken väljer att sälja inverkar 

förstås på kundernas bedömning. Ett exempel på en bransch med ett brett utbud av olika 

varianter är elektronikbranschen. Ofta antar kunden att ett företag är stort om det bjuder 

ut ett stort antal produkter, men i själva verkligheten är de flesta företag ganska små. 
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Figur 6.6: Resultat fråga 6. 
 

 

Fråga 7: Har Ni någon gång fått en felaktig leverans? 

 

Leveransen är en av de viktigaste faktorerna vid Internetförsäljning. För att man skall 

kunna konkurrera med den traditionella handeln måste leveranserna av varorna till 

kunden vara både snabba och noggranna. Ju noggrannare man sköter leveranserna desto 

nöjdare blir kunden. En felaktig leverans kan lätt leda till att kunden får en känsla av att 

företaget inte är tillförlitligt; företagets image försämras. 

 

Enlig undersökningen framkommer att 79 % (40 män och 78 kvinnor) svarar ”Nej” och 

21 % ( 5 män och 27 kvinnor) svarar ”Ja” på frågan om de de har fått felaktiga 

leveranser. Andelen ”Ja”-svar är anmärkningsvärt hög med tanke på att Internet-

försäljningens idé är att kunderna skall få de beställde varorna snabbt och rätt. Att byta 

storlek och få rätt vara levererad kan ta upp till en hel vecka vilket förorsakar både säljare 

och köpare extra arbete. 
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Figur 6.7: Resultat fråga 7. 
 
 
 
Fråga 8: Är det billigare att handla via Internet än i vanliga butiker? 

 

Varorna som säljs via Internet är faktisk billigare än i de vanliga butikerna. I denna 

undersökning framgår att 66 % (36 män och 63 kvinnor) tyckte att varorna som säljs via 

Internet är billigare medan 27 % ( 7 män och 33 kvinnor) tyckte att de inte är billigare. 

7 % (2 män och 9 kvinnor) ansåg att webbutiker endast ibland säljer billgare än vanliga 

butiker. 

 

Att hela 27 % tyckte att varorna inte är billigare är överaskande, men orsaken är att de 

flesta som svarat så är kvinnor. Kvinnorna handlar mest kläder via Internet, och kläder 

säljs endast lite billigare än i vanliga butiker. Räknar man dessutom med 

fraktkostnaderna kan det leda till att totalpriset blir ungefär detsamma som om man köpt 

plagget i en butik. 
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Tabell 6.8: Resultat fråga 8. 
 
 
 

Fråga 9: Vill Ni betala kontant eller med avbetalning? 

 
Avbetalningsköp blir allt populärare hos kunderna. Av männen vill 51 % (23 st.) hellre 

betala med avbetalning och 49 % (22 st.) hellre betala kontant, av kvinnorna däremot vill 

hela 86 % (90st.) helst betala hela summan på en gång och endast 14 % (15 st.) med 

avbetalning. 

 

Resultat visar att av samtliga 112 personer vill 75 % betala kontant och 25 % (38 

personer) med avbetalning. Skillnaden mellan män och kvinnor förklaras av att män 

köper dyra varorna via Internet, t.ex. datorer och mobiltelefoner medan kvinnor köper 

kläder. 
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Figur 6.9: Resultat fråga 9. 
 
 

6.2 Frågor rörande relationer/Facenet 

Fråga 10: Tycker Ni att det är invecklar att handla via Internet? 
 

De kunder som har handlat via Internet, tyckte att det är ytterst bekvämt. 95 % (45 män 

och 98 kvinnor) svarade ”Ja”, man tycker om att handla via Internet, det är enkelt och 

man tycker att leveransen är snabba, även om man är tvungen att vänta 2 eller 3 dagar 

innan varorna kommer hem. Kunderna kan välja om man vill ha varorna direkt hem eller 

om man vill hämta dem från posten. Man kan också spara ganska mycket tid genom att 

handla via Internet, man behöver inte köa som vanlig butiker. Att handlar via Internet kan 

ta 5-20 min medan det i en vanlig butik kan det ta upp 30-40 min. Av de 5 % (7 kvinnor) 

som svarade ”Nej” hade en del råkat ut för webbsidor som var invecklade och som 

krävde mycket tid, var svåra att förstå, eller där det var svårt att hitta den produkt som 

man skulle ha. 
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Figur 7.10: Resultat fråga 10. 

 
 
Fråga 11: Är kundservicen på Internet lika bra som i butikerna? 
 

Den stora skillnaden i kundservice mellan Internetbutiker och traditionella butiker är att 

de traditionelle butikerna har personlig service ”face to face”. Internetbutikerna kan inte 

ge face-to-face-service på grunda av de dyra kostnaderna för att ha många anställda. 

Dessutom anser butikerna att det tar för långt tid att betjäna kunderna individuellt. Många 

kunder som har gjort inköp via Internet har också erfarit detta. Att 87 % (33 män och 97 

kvinnor) svarar ”Nej” på frågan visar att kundservicen inte är lika bra som i butikerna. 

Orsaken är att webbutikerna önskar att kunderna helst kontaktar dem med e-post, som 

enlig butikerna är det bästa sättet för kommunikation. Endast 13 % (12 män och 8 

kvinnor) ansåg att kundservicen är lika bra som i vanliga butiker, t.ex. om man har frågor 

kan man ringa på samma sätt som till en vanlig butik. 
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Figur 7.11: Resultat fråga 11. 
 
 

Fråga 12: Har Ni någon gång varit missnöjd med den beställda produkten? 

 

72 % (36 män och 72 kvinnor) var nöjda med de produkter som de hade beställt via 

Internet. Den stora andelen nöjda beror delvis på att dessa kunder mycket väl visste  vad 

de ville ha och vad de skulle beställa. De kunder, 28 % (9 män och 33 kvinnor), som var 

missnöjda hade möjligen inte noggrant tagit reda på alla fakta om de produkter de beställt 

hem, vilket kan leda till missnöje med produkterna. Innan man beställer varorna via 

Internet måste kunden ta reda på hurudana produkter man vill ha och om man kan lita på 

dessa produkter eller ej, likaså vilka priser som gäller. Har man alla dessa fakta är det lätt 

att beställa de rätta produkterna. 
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Figur 7.12: Resultat fråga 12. 
 

 

Fråga 13: Är det enkelt att få kontakt med en försäljare via Internet, om man har en 

fråga? 

 

Enligt undersökningen är andelen ”Ja” och ”Nej” ungefär lika stora. 48 % (29 män och 

42 kvinnor) svarade ”Ja” och 41 % (12 män och 50 kvinnor) svarade ”Nej”. När 

kunderna har svårt att få kontakt med en försäljare beror det ofta på att Internet-butiken 

inte har tillräckligt med folk för att sköta kundservicen lika bra som en traditionell butik. 

Om man har frågor vill Internetbutikerna att man helst sänder e-post, det är då lättare och 

snabbare att sköta ärendet. Enligt Internetbutikerna själva kan de besvara kundernas 

frågor via e-post upp till 10 gånger snabbare än vanliga butiker. 11 % (4 män och 13 

kvinnor) har ibland svårt att få tag på en försäljare. 
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Figur 7.13: Resultat fråga 13. 
 
 
Fråga 14: Är det viktigt med en kundrelation? 
 
Kundrelationen är en av de viktigaste frågorna inom handeln, också e-handeln är ett 

viktigt verktyg för att skapa kundrelationer. I dagens läge används e-handel för att sälja 

billigare, leverera snabbare och besvara e-post snabbare än de vanliga butikerna, men e-

handel saknar face-to-face-kontakt, d.v.s. personlig service. Av alla respondenter ansåg 

91 % (32 män och 105 kvinnor) att kundrelationer är viktiga, endast 9 % (13 män) ansåg 

att kundrelationer är oviktig. Det är endast män som svarat ”Nej” på frågan, de förknippar 

inte kundrelationer med Internethandel utan för dem utgör kundrelationer endast 

kostnader såsom t.ex. telefonräkningar. 
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Fugur 7.14: Resultat fråga 14. 
 
 

Fråga 15: Tror Ni att kunderna upplever Facenethandel som traditionell handel? 
 
Tyvärr ansåg kunderna att Facenethandel inte kommer att upplevas som traditionell 

handel på grunda av att Facenet är ett virtuellnät, man får inte känslan av att stå och tala 

med en verklig försäljare. Hela 89 % (35 män och 99 kvinnor) svarade ”Nej”, medan 

11 % (10 män och 6 kvinnor) anser att det kan lyckas på lång sikt, även om känslan inte 

kommer att vara densamma som i en traditionell butik. Kostnaderna kommer dessutom 

att bli lika höga som i en vanlig butik. 

 

Själv tror jag inte heller att Facenethandel kommer att upplevas lika positivt som 

traditionell handel. Facenethandel kommer kanske i första hand att gynna större företag, 

men även privatkunder kommer att får bättre service än i vanlig Internethandel, emedan 

man när som helst kan kontakta en försäljare. 
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Figur 7.15: Resultat fråga 15. 
 

 
Fråga 16: Kan Facenet utvecklas till en kundrelation? 
 
Enlig undersökning kommer Facenet att ha svårt att utvecklas till en kundrelation. Av 

männen svarade hela 82 % (37 st.) ”Nej” och 18 % (8 st.) ”Ja”, av kvinnorna tror 85 % 

(89 st.) att Facenet inte att kommer att lyckas och endast 15 % (16 st.) tror på möjligheten 

till en kundrelation. 

 

Tyvärr, enlig den här undersökningen är det svårt att lyckas med att skapa en 

kundrelation emedan hela 84 % (126 st.) av de intervjuade inte tror att Facenet kommer 

att lyckas. Orsaken angavs vara att man blir tvungen att köa på samma sätt som i vanliga 

butiker, det blir till och med mer irriterande än att stå och köa i en verklighet butik. De 

som svarade ”Ja” på frågan, 16 % (24 st.), tyckte att en kundrelation kan uppstå, men 

endast när det gäller större affärer. 
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Figur 7.16: Resultat fråga 16. 
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7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

7.1  Resultatdiskussion 

Undersökningen lyckades överlag bra. Även om mer än hälften av kunderna svarade att 

de har inte har handlat via Internet, börjar situationen nu småningom förändras och allt 

fler börjar köpa varor från webbutiker. Undersökningen klargjorde vilka åsikter kunderna 

har om Internet och kundernas inställning till Facenet. Resultat blev i stort sett positivt, 

men undersökningen ger också förslag till hur Internethandeln kan förbättras. 

 

För det första visar undersökningen att konsumenterna fortfarande är rädda för att bli 

lurade av webbutikerna, 73 % trodde att det finns verkliga risker med att handla via 

Internet. För att minska riskerna för sina kunder borde företagen använda sådana 

betalningssystem, där kunden garanteras få pengarna tillbaka om han är missnöjd med 

produkten eller om han blir lurad att köpa en produkt som han inte vill ha. 

 

För det andra visar undersökningen tydligt att varor som köps via Internet är betydligt 

billigare än i de vanliga butikerna där en del produkter kan vara 10 % – 15 % dyrare. När 

det krävs att Internetbutikerna skall kunna erbjuda avbetalning som alternativ tillkommer 

ett extra tillägg på priset och produkten kan i verklighet bli dyrare än i vanliga butiker. 

För webbutiken betyder det att pengarna inte kommer in lika snabbt, men i längden kan 

det vara lönsammare. 

 

För det tredje visar undersökning att konsumenten vill ha en kundrelation i sin 

Internethandel, liksom överallt inom affärslivet. För kunden är det viktigt därför att ju 

mer kontakt man har med försäljaren desto lättare är det att kommunicera. Ibland går det 

nog bra med bara e-post, men den skapar inte bättre kundrelationer. Om Internethandeln 

skall ge god service borde man vara aktivare med att också ringa till kunden ibland. 

 

Tyvärr visar undersökning att idén med Facenet inte fått stort understöd. Orsaken är att 

kunderna upplever att man blir tvungen att köa som i en vanlig butik och ingen vill sitta 
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hemma och vänta 15-30min bara för att få tala med en försäljare via en webbkamera. Det 

kan dock vara motiverat och fungera bättre när gäller stora affärer. 

 

7.2  Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är en bedömning av den information, som vi erhåller i våra undersökningar. 

Informationen är en beskrivning i form av ord och poäng av de värden som observeras 

eller erhåller från respondenterna. Informationen kan innehålla både sanna och felaktiga 

värden. Ju högre reliabiliteten är desto större är sannolikheten för att en upprepad 

undersökning ger samma eller liknande resultat. Att eftersträva hög reliabilitet innebär att 

så väl som möjligt minimera felmöjligheterna i statisk data. (Patel & Davidson 2003:89 ) 

 

I denna undersökning har jag försökt få så hög reliabilitet som möjlig, jag gjorde lätta 

frågor som jag sammanställde till en enkät, som jag riktade endast till de personer som 

har handlat varor via internet. Istället för att skicka ut enkäter åt ett antal personer har jag 

valt dela ut dem personligen till personer som jag vet har erfarenhet av Internethandel. 

Eftersom en del personer har bråttom och inte vill stanna länge på att svara på frågor, 

valde jag att använda svarsalternativ, t.ex. Ja”, ”Nej” och ”Ibland”. 

 

Validitet handlar om att får fram de riktiga resultaten i undersökningen, d.v.s. om en 

kvantitativ undersökning ger ett motsvarade mätvärde som det verkliga värdet har man 

uppåt de resultat som man eftersträvar. 

 

Validiteten i denna undersökning visade sig vara god, eftersom de svarsalternativ har 

uppnåtts som jag hade förväntat, även så att svarsalternativen till en del blir mer negativa 

än positiva. Detta visar att validitet uppnåtts i undersökning. Frågeformuläret innehöll 

enkla frågor som berör vardagen. Man kunde ha gått djupare för att få mera 

informationen, men tyvärr fanns varken tid eller pengar för en sådan undersökning. Enlig 

min åsikt om reliabiliteten ligger det mycket sanning i de resultat som erhållits, och om 

man gjorde en kontrollundersökning skulle man nog få liknande resultat. 
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7.3  Sammanfattning 

Huvudsyftet med arbetet är att undersöka, hur kunderna gillar att handla via Internet, 

samt att klargöra vad de har för åsikter om Facenet. Undersökningen utfördes i 

Jakobstads centrum och jag kontaktade personligen alla människor som gick förbi. 

Undersökning visar att kunderna har behov av att ha en kundrelation, och att möjligheter 

för kunderna att betala på avbetalning kan göra företaget lönsammare än förut. Detta är 

något som Internethandeln borde ta i beaktande, för det borde finnas en marknad för de 

kunder som vill betala på avbetalning. 

 

Facenet är en tjänst som på längre sikt kommer att skapar kundrelationer, men tyvärr är 

denna tanke ny för kunderna. I den här undersökningen fick Facenet tyvärr ett negativt 

omdöme, på grunda av att kunderna ansåg att Facenet ger mer problem än nytta. Ett 

exempel är köandet, kunden vill inte vänta 15-30min vid sin webbkamera. Däremot kan 

Facenet vara mycket nyttig om man förhandlar om stora affärer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITTERRATUR 

 

Ahrnell, Britt-Marie & Edman, Rolf 2002 att sälja och ta betalt för kunskap. Malmö. Liber 

ekonomi. 

 

Christensen, Lars – Andersson, Nina –Carlsson, Carin & Haglund, Lars 1998. 

Marknadsunersökning –en handbook. (2.Uppl.) Lund. Studentlitteratur. 

 

Daniel S.janal 1998. Online marketing handbook: how to promote, advertise, and sell your 

products and services on the internet. New York. Wiley. 

 

Granholm, Annika & Hörnfeldt, Erik 1999. Digital guldrusch!: vilda äventyr I den nya 

ekonomin. Stockholm. Bonnier Icon. 

 

Gummesson, Evert 1998. Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R.(2.uppl.) Malmö. 

Liber Ekonomi. 

 

Grönroos, Christian 2002. Service management och marknadsföring- en CRM ansats:  

Malmö. Liber Ekonomi. 

 

Hedman, Anders & Pappinen, Lauri 1999. Affärer och marknadsföring på Internet. 

(2.uppl.) Sundbyberg. Pagina. 

 

Jakobsson, Peter 1995. Internet i marknadsföringen och marknadskommunikationen. Lund. 

Studentlitteratur. 

 

Kotler, Philip 1999. Kotlers marknadsföring: att skapa, vinna och dominera marknader. 

Malmö. Liber Ekonomi. 

 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo 2003. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning, (3. Uppl.) Lund. Studentlitteratur. 

  



Skärvad, Per-Hugo & Olsson Jan 2003. Företagsekonomi 100: (10:1uppl.) Malmö. 

Författarna och Liber AB 

 

Övriga: 

 

Dspace. Bib 2008. Sjukhusbiblioteket som resurs. Tillgänglig på: 

http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/1074/1/04-38.pdf. Refererad 26.8.2008 

 

Expowera 2009. Pr public relations. Tillgänglig på: 

http://www.expowera.se/mentor/marknadsforing/reklam_pr.htm. Refererad 14.9. 2009 

 

Kommunerna 2010. Marknadsföringen av platser och framgångsfaktorer vid skapandet av ett 

varumärke. Tillgänglig på: 

http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=255;264;15301;106456;106467;106469. 

Refererad 28.01.10 

 

Sonybiz 2008. Tillgänglig på: 

http://www.sony.se/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_en_SE&category=VC. 

Refererad 5.8.2008 

 

Statistikcentralen 2009. Tillgänglig på: 

http://www.stat.fi/ajk/tiedotteet/v2007/tiedote_004_2007-02-08_sv.html. Refererad 11.09.09        

 

Symantec 2009. Tillgänglig på: 

http://www.symantec.fi/region/se/press/n021210_se.html. Refererad 11.3 2009     

 

 

 

 

 

 

 

 



Vasa yrkeshögskolan                                                                                          Bilaga 1                                                                         

Kundundersökning 

Dang phi tuan                                                                                1.10.2007 

 

1. Har Ni någon gång handlat via internet? 

Man   �         

Kvinnan  � 

2. Hur ofta handlar Ni via internet? 

� En gång per månad   

� 2-6 gång /år   

Någon_____ 

3. Anser Ni det är svår att handla via internet? 

�Ja 

�Nej 

4. Anser Ni att det finns risker att handla via internet? 

�Ja 

�Nej 

�Ibland 

5. Vad tycker Ni om leveransen?? 

�Snabbt 

�Långtsamt 

6. Vad tycker Ni om deras sortiment?? 

�Bra 

�Dåligt 

�Ibland 

7. Ha Ni fått någon gång fått en felaktig  leverans ? 

�Ja 

�Nej 

�Ibland 

8. Är det billigare att handla via internet än vanliga butiker ? 

�Ja 

�Nej 

�Ibland 

9. Vill Ni betala kontant eller med avbetalning ? 

�Hela summan 

�Avbetalning 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vasa yrkeshögskolan                                                                                          Bilaga 1                                                                         

Kundundersökning 

Dang phi tuan                                                                                1.10.2007 

 

 

Facenethandel är en videokonferens mellan försäljare och köpare. Den har en likhet med traditionell 

handel ”face to face”, men i stället för att parterna träffas personligen sker Facenetkontakten med 

hjälp av webbkameror, med vilka köparen kan få produktinformation och göra inköp. 

 

10. Tycker Ni att det är bevämt  att handla via internet? 

�Ja 

�Nej 

11. Är kundservicen på Internet lika bra som i butikerna ? 

�Ja 

�Nej 

12. Har Ni någon gång varit missnöjd med den beställda produkten ? 

�Ja 

�Nej 

�Ibland 

13. Är det enkelt att få kontakt med en försäljaren via Internet, om man har en fråga? 

�Ja 

�Nej 

�Ibland 

14. Är det viktigt med kundrelation ? 

�Ja 

�Nej 

15. Tror Ni att kunderna  upplever Facenethandel som tradtionell handel? 

�Ja 

�Nej 

16. Kan Facenet utvecklas till en kundrelation? 

�Ja 

�Nej 

 

 

 

 

 

 



Vasa yrkeshögskolan                                                                                          Bilaga 2 

Kundundersökning 

Dang phi tuan                                                                              1.10.2007 

 

 

1. Oletteko koskaan tehnyt ostoksia internetin kautta? 

Mies   �         

Nainen  � 

2. Kuinka usein teette ostoksia internetin kautta? 

� Kerran kuukaudessa   

� 2-6 kertaa vuodessa   

Joskus, kuina usein_____ 

3. Onko teidä mielestänne ostosten teko vaikeata Internetin kautta? 

�Kyllä 

�Ei 

4. Liittyykö internetin kautta tehtyihin ostoihin riskejä? 

�Kyllä 

�Ei 

�Joskus 

5. Mitä mieltä olette toimituksista? 

�Nopeata 

�Hidasta 

6. Mitä mieltä olette valikoimasta? 

�Hyvä  

�Huono 

�Ibland 

7. Oletteko joskus saaneet virheellisen toimituksen ? 

�Kyllä 

�Ei 

�Joskus 

8. Onko kaupanteko edullisempaa Internetin kautta kuin tavallisissa liikkeissä? 

�Kyllä 

�ei 

�Joskus 

9. Maksatteko mieluummin käteisellä vai osamaksulla? 

�Koko summa 

�Osamaksulla 

 

 

 

 

 

 



Vasa yrkeshögskolan                                                                                          Bilaga 2 

Kundundersökning 

Dang phi tuan                                                                              1.10.2007 

 

Facenettikauppa on videokeskustelua kauppiaan ja ostaja välillä. Se on samantapaista kuin 

perinteinen kaupanteko ” face to face”, mutta sen sijaan että osapuolet tapaisisivat toisensa 

henkilökohtaisesti, kasvokontakti tapahtuu web-kameran avulla, jonka ansiosta ostaja saa 

tuoteinformaatiota ja voi tehdä ostoksensa. 

 

10. Onko mielestänne vaivotonta tehdä ostoksia Internetin kautta? 

�Kyllä 

�Ei 

11. Onko asiakaspalvelu Internetissä yhtä hyvää kuin liikkeissä? 

�Kyllä 

�Ei 

12. Oletteko koskaan ollut tyytymätön tilattuun tuotteeseen? 

�Kyllä 

�Ei 

�Joskus 

13. Onko mielestänne helppoa saada kontakti kauppiaaseen internetin kautta mikäli on 

kysyttävää? 

�Kyllä 

�Ei 

�Joskus 

14. Onko asiakassuhde tärkeätä ? 

�Kyllä 

�Ei 

15. Uskotteko että asiakkaat kokevat Facenettikauppa samaksi kuin perinteisen kaupa? 

�Kyllä 

�Ei 

16. Voiko Facenetti kehittyä asiakassuhteeksi? 

�Kyllä 

�Ei 

 

 

 

 

 

 




