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1. Sammanfattning/Summary
 
Titel/Title: E-mail som marknadsföringskanal och dess effekter på kundrelationer. 
/E-mail as a marketingchannel and it’s affect on customer relationships.  
 
Författare/Authors: Anders Gunnarsson, Per-ola Malm 
 
Handledare/Supervisor: Peter Stevrin 
 
Institution/Department: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola / 
School Of Management, Blekinge Institute Of Technology 
 
Kurs/Course: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng / Bachelor’s thesis in 
Business Administration, 10 credits 
 
Syfte/Purpose: Syftet med uppsatsen är att inom företagen undersöka hanteringen 
av problem som finns med användning av e-mail i marknadsföring och i 
kundrelationer. / The purpose of this thesis is to investigate how companies handle 
the problems that occur with e-mail usage in marketing and customer relationships.  
 
Metod/Method: En kvalitativ undersökning med åsikter och fakta som samlats in 
genom intervjuer och egna reflektioner. / A qualitative study where opinions and facts 
are gathered through interviews and reflections. 
 
Slutsatser/Results: E-mail lämpas som marknadsföringskanal endast i förhållande 
till varans eller tjänstens relationsförväntan, som kunden förknippar varan eller 
tjänsten med. Denna relationsförväntan utgörs av faktorer såsom pris, tidigare 
kunskap om produkten och produktsegment. / E-mail is only suited as a 
marketingchannel compared to the level of relationship of the good or service 
expected by the customer. This level of relation is made up by factors as price, prior 
knowledge about the product and type of product. 
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2. Problemdiskussion 

2.1 Problembakgrund 
Informationstekniken i dagens samhälle har underlättat för företagen att snabbare 
finna bättre och billigare alternativ till existerande leverantörer. Kundlojalitet blir 
avgörande, eftersom spelplanen blivit större och enklare för att söka efter substitut1. 
Företagen har större möjligheter att segmentera marknadsföringen, vilket i bästa fall 
leder till exponering av företaget men som allt för ofta slutar i en oaktsam 
marknadsföring med massutskick utan relevant intresse för mottagaren s.k. spam2. 
Användningen av e-mail har också bidragit till nya möjligheter inom företag att 
utveckla och underhålla de personliga relationerna till kunder och leverantörer. 
Samtidigt måste personal inom seriösa företag ta hänsyn till de oskrivna lagar och 
normer som skapats kring användningen av e-mail. Mycket tid och pengar läggs ner 
på marknadsföring genom att kommunicera via e-mail. Resurser som när dem 
används på fel sätt går till spillo3. 
 
Traditionell marknadsföring skiljer i förhållande till relationsmarknadsföring, eftersom 
en aspekt av hänsyn till etiska förbehåll finns4. Hur har användningen av e-mail 
påverkat företagens relationer? Hur hanteras de problem som uppstår med  
e-mailkommunikation?  Lojalitet är också viktigt aspekt av kundrelationer.  
 
I uppsatsen undersöker vi om e-mail är en viktig del i bibehållandet av relationer. Vi 
undersöker också i vilken utsträckning e-mail används.  
 
För att dra paralleller till ledarskap diskuterar Avolio och Kahai i en artikel hur ledare 
bör utnyttja IT i ledarskapet. Även hur informationsteknik (IT), när den missbrukas 
leder till missförstånd, konflikter och misstro5. Carsten Wieger uppmärksammar att 
dialogen försvinner i kommunikation via e-mail och att viktiga tecken på reaktioner 
som t.ex. kroppsspråk inte kan förmedlas via e-mail, vilket kan leda till missförstånd 
och brister i organisationen6. Våra iakttagelser i empirin pekar på att e-mail trots 
Emma Rooksbys uppfattning att e-mail är en dialog, förblir en monolog i uppdaterad 
hastighet. E-mail ger mycket riktigt chansen till att avsändare och mottagare för en 
diskussion mellan varandra men eftersom frågor och svar inte kan ställas i realtid, 
förpassar det Rooksbys teori om e-mail som en gynnsam dialog7. Vår uppfattning 
delas av Ricoeur (1977) som säger att en dialog aldrig kan föras via text, eftersom 
läsaren inte har samma möjlighet att kommunicera med författaren i realtid8. 
 
Vår förutfattade mening att kommunikation via e-mail påverkar relationer negativt, 
stöds bl.a. av Douglas F. Aldrich som poängterar att användningen av e-mail är 
värdefull som informationsspridning men oanvändbar som verktyg för att bygga upp 
                                                 
1 Aldrich, Douglas F “Mastering the digital marketplace ”, John Wiley & sons Inc. 1999 sida 138 
2 Sterne, Priore, ”E-mail Marketing”, John Wiley & sons Inc. 2000.  sida 11 
3 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 18 
4 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 16 
5 Avolio, Kahai ”Adding the ”E” to E-leadership: How it may impact your leadership” Organizational 
Dynamics vol 31 no. 4. sida 326 
6 Carsten Wieger, platschef Södra Cell Mörrum 26 februari 2004 
7 Rohlin m.fl, ”Strategiskt ledarskap i lärsamhället”, Studentlitteratur Lund 1994. sida 130 
8 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002, sida 73-76 
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och underhålla förtroende samt relationer. Detta p.g.a. att personlig kontakt 
utelämnas9. Patricia B. Seybold hävdar avsaknaden av personlig kontakt leder till att 
t.ex. kundkontakt via e-mail, inte möjliggör e-mailkommunikationen som en 
tillfredsställande upplevelse för kunden10. 
 
I tjänsteföretag och kunskapsföretag är relationen med kunden av stor betydelse11, 
samtidigt som e-mail inom företag används i jakten på nya kunder och för att hålla 
kontakt och underhålla relationer med företagets kunder. Enligt våra iakttagelser har 
e-mailkommunikation drabbats av en förtroende- och prioritetskris på grund av en 
massiv oaktsam marknadsföring. Inom företag saknas ansvar i användandet av e-
mail som marknadsföringskanal. Mottagare har fått rensa inboxar ifrån en stor del 
direktmarknadsföring utan anknytning till mottagaren. Företag där e-mail används går 
därför miste om den potential e-mail skulle kunna ha. 
 

2.2 Problemformulering 
Hur hanteras e-mailmarknadsföring och kundrelationer inom företag via användning 
av e-mail?  
 
Problemformuleringen har ändrats under arbetets gång eftersom det dykt upp nya 
infallsvinklar och problemställningar12

2.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att inom företagen undersöka hanteringen av problem som 
finns med användning av e-mail i marknadsföring och i kundrelationer. 

2.4 Avgränsningar 
Avgränsningen i rapporten har varit att endast skriva om hur e-mail används i 
marknadsföring och i kundrelationer. Det finns många andra intressanta aspekter 
som vi tvingats bortse ifrån för att koncentrera oss på vårt forskningsproblem. 
 

2.5 Uppsatsens målgrupp 
Uppsatsen är intressant för personal inom företag och individer som är aktiva eller 
nyligen börjat använda e-mail som kommunikationskanal, verktyg för kundrelationer 
och marknadsföring. 

                                                 
9 Aldrich, Douglas F “Mastering the digital marketplace ”, John Wiley & sons Inc. 1999 sida 275 
10 Seybold, Patricia B. ”The customer revolution”. Business books 2002. sida 14 
11 Hansson m.fl., ”De nya kunskaparna” Liber ekonomi 1997. sida 46-47 
12 Margot Ely, ”Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken”, Studentlitteratur 1991 sida 37 
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2.6 Begrepp som förekommer 
 
E-mailmarknadsföring – Med detta menar vi användningen av e-mail som 
marknadsföringsåtgärd. Det kan beröra kampanjer som går ut till konsumenter, även 
riktade erbjudanden till enstaka kunder för ett B2B-företag. 
Relationsmarknadsföring – Marknadsföring där den personliga relationen mellan 
kund och säljare är i fokus. Relationsmarknadsföringen bygger på att tillfredställa 
kundens behov på bästa möjliga sätt för att främja konkurrensfördelar. 
One-to-one-marknadsföring – One-to-one-marknadsföring är del av 
relationsmarknadsföringen där hela organisationen i ett företag är medveten om 
kundens behov och önskemål. Relationen med företaget är då inte enbart förknippad 
med en enskild säljare. 
B2B – Business to Business – Företag vars kunder är företag. 
B2C – Business to Consumer – Företag vars kunder är konsumenter.  
”Opt-in” – Funktion i inskaffandet av e-mailadresser, där innehavaren av en  
e-mailadress själv anmält intresse för utskick eller har ett relevant intresse till övriga 
utskick som är närbesläktade till ämnet. 
”Opt-out” – En funktion där mottagaren har möjlighet att avregistrera utskick ifrån en 
e-maillista. 
Spam – E-mailutskick där mottagaren varken vill ha eller kan sättas i samband med 
informationen som skickas. 
 
Dessa begrepp förklaras mer ingående i teorikapitlet. 
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3. Teori 

3.1 E-mail som marknadsföring 

3.1.1 ”Opt-in” 
”Opt-in” är det senaste verktyget i jakten på nya kunder till företag. ”Opt-in” är på 
gränsen till spam. Den här sortens spam är dock försvarbar eftersom mottagaren 
delgivit sin e-mailadress till företag för utskick inom ett visst ämnesområde. 
Användaren anmäler genom antingen ett köp eller intresseanmälan och på så sätt 
sitt intresse till ämnet och kommer åt information om detta via t.ex. hemsida eller 
nyhetsbrev. Inom företagen utnyttjas sedan detta till att skicka ut andra erbjudanden 
snarlik denna kategori eftersom användaren antas ha ett intresse av denna 
information. På det sättet blir utskicken rättfärdigade. 13

3.1.2 ”Opt-out” 
”Opt-out” är direktmarknadsföring där anställda inom företagen nyttjar e-mailadresser 
utan att mottagaren delgivit samtycke till utskicken. I dessa utskick har dock 
mottagaren en chans att hoppa av listan14.  Detta är en funktion som det är krav på i 
spamutskick i USA. Tyvärr används ibland ”opt-out” som ett verktyg för att uppskatta 
om adressaten tagit sig tid och öppnat e-mailen. Mottagaren antas därför automatiskt 
vara ännu mer intresserad av avsändarens e-mail. Istället för att e-mailen upphör 
kommer en större flod spam15. ”Opt-out” har också blivit vanligt i ”opt-in” utskick. 

3.1.3 E-mailmarknadsföring 
E-mail som företeelse uppstod på 1960-talet. Det var amerikanska forskare som 
behövde kommunicera information i realtid som utvecklade den första typen av  
e-mail. Kommersiell e-mail skulle dock inte dyka upp förrän 1988 med hjälp av Vinton 
Cerf’s experiment att låta andra personer än forskare använda NSFNET16 till att 
kommunicera via e-mail. AOL och Delphi började använda e-mailtrafik 1993 mot 
Internet.17 Tio år senare är e-mail fortfarande i ständig utveckling där både lagar och 
utformning kring e-mail har fått nya former. En mycket låg kostnad, en 
kompromisslös snabbhet och flexibilitet har bidragit till e-mails enorma utsträckning 
och användning18. Dess enkelhet har också bidragit till att människor har accepterat 
e-mail. I många fall kan användare nå sin e-mail via webmail när det saknas tillgång 
till den stationära datorn vilket ytterligare ökar användningen av mediet. Tyvärr är det 
denna enkelhet och snabbhet som har bidragit till missbruk av direktreklam via e-mail 
där folk tvingas ta emot e-mail som de aldrig efterfrågat, s.k. spam19.  
 
Vi har valt att fokusera på ”opt-in”-marknadsföring eftersom spam anses vara förlegat 
och missbrukat till en sådan grad att det förlorat sin potential. Alla fallföretag vi 
intervjuat använder e-maillistor som införskaffats med kundens vetskap eller anses 
                                                 
13 Sterne, Priore, ”E-mail Marketing”, John Wiley & sons Inc. 2000.  sida 38 
14 a.a. sida 38 
15 a.a. sida 39 
16 NSFNET startades 1979, ett nätverk för datorforskning. 
17 http://livinginternet.com/e/ei.htm, 2004-04-14 
18 Peter Jakobsson, ”Internet som strategiskt kommunikationsverktyg”. Studentlitteratur 1998. sida 20 
19 Sterne, Priore, ”E-mail Marketing”, John Wiley & sons Inc. 2000.  sida 11 

 
- 8 - 

http://livinginternet.com/e/ei.htm


 Kandidatarbete i företagsekonomi                2004-05-29  
 Managementhögskolan 
 Anders Gunnarsson och Per-ola Malm 

 
ha relevant intresse för informationen. Magnusson och Forssblad understryker hur e-
mail har möjliggjort att kunder lättare kan kommunicera med leverantören och detta 
blir början på en relation mellan kund och leverantör20. 
 

3.1.4 Lagstiftning 
Svensk lag har strikta regler för direktmarknadsföring i alla dess förekommande 
former mot konsumenter. Vid ett utskick måste sändaren ha konsumentens tillåtelse. 
Vid försäljning av adressregister får detta endast göras med kundens vetskap samt 
att ämnet anses ha nära eller direkt anknytning till mottagarens intresse. Vid 
försäljning av adressregister utan anknytning måste det framkomma i första led att 
adressinsamlingen kommer att stå till grund för vidareförsäljning. Avsändaren måste 
lämna ut en identifikation på sig själv, samt tala om vart ifrån den nya avsändaren fått 
e-mailadressen. Det finns ingen lag som reglerar spam riktad mot företag i 
dagsläget21. 
 

3.2 Relationsmarknadsföring 

3.2.1 Relationen till kunden 
Till skillnad från äldre transaktionsinriktad marknadsföring som var inriktad mot 
kortsiktig försäljning, är idén med relationsmarknadsföring att bygga upp en lojalitet 
hos kunden för att skapa långsiktiga förhållanden som genererar avkastning.22  
 
Relationen till kunden är en avgörande process som hanteras inom företag. Inom 
företagen måste personal samt hela säljprocesser ta hänsyn, visa intresse för 
kunden och även vinna tillit ifrån företagets kunder. Engagemang för kunden är av 
stor betydelse. Ca 68 % av företag i USA tappade kunder pga. av att det inom 
företagen inte visades tillräckligt med intresse för kunden. God kundvård bidrar enligt 
undersökningar till att kunden blir mindre priskänslig, genererar merförsäljning, 
positiv ryktesspridning och mindre säljkostnader23. Nyckeln i relationsmarknadsföring 
anses vara att behandla kunderna som individer, genom att företagens personal 
fokuserar på kundbeteenden, behov och krav.  
 

                                                 
20 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 178 
21 www.swedma.se/doc/bransc.PDF 
22 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 17 
23 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 151 
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Till skillnad ifrån de traditionella ”fyra P”24 i marknadsmixen; produkt, plats, pris och 
påverkan, är Gummessons marknadsmix inriktad mot företag som mer fokuserar 
försäljningsarbetet på att hålla goda relationer med kunderna. I 
relationsmarknadsföring fokuseras det inom företaget på att öka värdet som kunden 
får ut av relationen med företaget jämfört med fokus på försäljningen till kunden.25 De 
egenskaper som kännetecknar denna relationskompetens som Hansson m.fl. kallar 
den är förmågan att vara öppen, inlevelse, situationsanpassning, resultatinriktning 
och engagemang. Samspel och engagemang från båda parter är också avgörande.26  
 

27

 
Kotlers ”fyra P” är lika viktiga som tidigare men de kommer i sekundär fokus. Den 
äldre marknadsmixen anses vara mest lämpad för massproducerade 
konsumentvaror. Detta kan demonstreras genom att konsumentorienterade företag 
idag blir större och globaliserade. I och med detta blir deras produkter också 
standardiserade. Kunden generaliseras istället för individualiseras28. Detta kan enligt 
Christian Grönroos leda till att en marknadsavdelning på ett företag som är riktad till 
en stor marknad, inte förstår företagets kunder och blir isolerade från kunderna vilka 
borde stå marknadsavdelningen nära29.  
 

                                                 
24 Philip Kotler Marketing Management. Millennium uppl. Prentice Hall International, Inc; New Jersey 2000. 
sida 15 
25 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 86 
26 Hansson m.fl., ”De nya kunskaparna” Liber ekonomi 1997. sida 46-47 
27 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 86 
28 Ola Feurst, ”One to One Marketing”, Liber förlag 1999. Sida 50  
29 Christian Grönroos, ” Keynote paper From marketing mix to relationship marketing - towards a paradigm shift 
in marketing”, Management Decision, nr 4 1997 sida 322 
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Relationsmarknadsföring handlar inte bara om att nå ut till kunden utan också förstå 
hur kunden fungerar och vad kunden vill ha ut av leverantören. Ola Feurst tar upp 
teorin om en ”lärande relation” och följande punkter citeras:30  
 

- Kunden visar och säger vad hon vill. 
- Företag anpassar sin produktion och kommunikation till detta. 
- Kunden fortsätter att köpa och lär företaget mer om sina behov. 
- Nu har kunden investerat tid och möda i relationen. 
- För att få tag i en likvärdig produkt på annat håll, krävs en ny dialog. 

 
Hansson m.fl. 31 har återgivit detta i en behovsdialog som uppstår mellan kund och 
leverantör. Dialogen syftar till att: 
 

- Skapa en samsyn på situationen i nuläget 
- Kartlägga problemet/möjligheten och vad som är orsak och verkan 
- Komma överens om behovet 
- Definiera kundens värden av att uppnå vissa mål 
- Identifiera och välja åtgärd 
- Definiera rollerna i genomförandet. 

 
 
Sammanfattning av ovanstående punkter visar att när kunden står i centrum blir 
uppbyggnaden av kundrelationer en tidsödande och utdragen process, där dialogen 
och feedback har stor betydelse för resultatet. Det handlar inte längre om att hitta en 
marknad för produkten utan att hitta produkten som kunden söker. Det är just 
dialogen och inte den tidigare monologen som skapar relationsmarknadsföring.  
 
Den lärande dialogen och ökad fokus på relationer i säljprocessen är ett tydligt 
tecken på lärsamhällets påverkan32. Inom företag finns en trend att fokusera på 
kärnkompetens och att kontraktera andra företag för mindre viktiga funktioner. 
Återförsäljare skapar istället värdeskapande kundrelationer med nya leverantörer33. 
Här är den lärande aspekten viktig eftersom leverantörerna måste anpassa tjänster 
efter kundens behov och förutsättningar. Att ha en god relation som aldrig avstannar 
är kritiskt för kund och leverantör.  
 
Enligt Hansson m.fl. är god kunskap om relationer och social kompetens en 
avgörande ingrediens i kunskapskrävande branscher. Rykten och referenser från 
kundernas nätverk är ofta avgörande faktorer i valet av leverantör vid 
kunskapstjänster. Det företag där personalen lyckas hålla goda relationer levande 
tillsammans med bra tjänster har bra möjligheter att klara konkurrensen34. 
Gummesson gör också en skillnad på informationskrävande produkter och fysiska 
varor. Informationsbaserade produkter lämpas bättre för e-handel än fysiska varor 
eftersom distributionen inte är lika krävande35.  

                                                 
30 Ola Feurst, ”One to One Marketing”, Liber förlag 1999. Sida 26 
31 Hansson m.fl., ”De nya kunskaparna” Liber ekonomi 1997. sida 35 
32 Rohlin m.fl., ”Strategiskt ledarskap i lärsamhället”, Studentlitteratur Lund 1994. sida 107 
33 Rohlin m.fl., ”Strategiskt ledarskap i lärsamhället”, Studentlitteratur Lund 1994. sida 107 
34 Hansson m.fl., ”De nya kunskaparna” Liber ekonomi 1997. sida 46-47 
35 Evert Gummesson, “Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R ”. Liber ekonomi 2002 sida 129 - 131 
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36

 
Kunden i centrum är således vad som fokuseras på inom företag och one-to-one-
marknadsföring är nästa steg i kundrelationen. En kundrelation där individen kräver 
bättre informationshantering och ställer lika stora krav på tillit och förtroende. 
 

3.2.2 One-to-one-marknadsföring 
Att definiera one-to-one-marknadsföring är viljan att utifrån företagets utarbetade 
perspektiv profilera kunder, anställda och partners som individer och sedan genom 
information, service och produkter anpassa utbudet av information emot kundens 
profil37. Syftet med one-to-one-marknadsföring är att hela organisationen inom 
företaget ska känna kunden. Utan denna syn på relationen till kunden är det bara 

                                                 
36 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003, sida 149 
37 a.a. sida 210 
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frågan om vanlig relationsmarknadsföring. Företagets kund ska slippa att berätta om 
behov och bakgrund varje gång företaget kontaktas. Om således kunden endast har 
kontakt med en säljare som känner till kundens önskemål handlar det om 
relationsmarknadsföring. One-to-one-marknadsföring är ett avancerat steg i 
relationsmarknadsföringen. Det är kundens bästa som personalen inom ett företag 
utgår ifrån och sätter relationsmarknadsföringen på prov.  
 
För företag som är etablerade på Internet är one-to-one-marknadsföring idealisk med 
de resurser och verktyg som finns tillgängliga för att lära och spara information om 
kundens beteende och intressen. Det ställer krav på effektiva system för 
kunskapshanteringen inom företagen. För en enskild handlare i en by kan det vara 
enklare, men globala företag har större krav på att veta vad just specifika kunder vill 
ha.  
 
Dagens tekniska utveckling har idag möjliggjort att hela kluster av personal i företag 
kan använda one-to-one-marknadsföring mot företagets kunder. Feurst anser att det 
inom företag idag finns tecken på ett uppmärksammat värde av goda kundrelationer. 
Detta genom ett ökat börsvärde på företaget tack vare många sunda affärsrelationer, 
men också som vi tidigare tagit upp att det finns en kostnadsaspekt eftersom det 
kostar mindre att vårda företagets gamla kunder än att hitta nya38. Den lärande 
relationen är av stor betydelse i one-to-one-marknadsföring. Den lärande relationen 
är en pågående process där dialogen är ett kritiskt moment. Båda parter ska vara 
aktiva i processen. Försäljaren inom ett företag bör hela tiden lära sig om kundens 
behov. Företagets säljsystem med personal inkluderad, måste aktivt bidra med tid för 
att kunden skall kunna ha maximal fördel av den tid som investeras. Feurst pekar på 
att detta kan leda till att företaget ändå förlorar kunderna och att det beror på att 
leverantören inte är medveten om köparens förväntningar av relationen. Inom 
företagen kan detta undvikas genom att förklara den ömsesidiga vinsten av en 
sådant förhållande39.  Att dialogen är av betydelse är bl.a. Gummesson, Feurst och 
Rohlin överens om men i vilken form den bör hållas i varierar. E-mail sägs vara ett 
bra medium eftersom det är snabbt och sakligt. Kundens feedback kan leverantören 
få genom att lägga ut undersökningar på Internet och på så sätt skapa en dialog 
menar Newell40. Vilket Ricoeur förpassar då han understryker att dialogen endast 
kan föras i realtid som vi skrev i problembakgrunden, se 2.1.1. Peter Stevrin anser att 
dialogen är en grund för att skapa tillit och förtroende.  
 

3.2.3 IT som relationsverktyg 
Evert Gummesson som vi tidigare hänvisat till i teorin har särskilt uppmärksammat 
IT’s roll i dagens marknadsföringskanaler. Problemet är att allting gick så snabbt och 
personal inom företag blev tvungna att börja använda IT i arbetet utan att riktigt 
fundera på behov, efterfrågan och strategi. IT har utvecklats snabbt men är dock 
bara i en tidig fas, samtidigt som dess användningsområden inte nyttjats särskilt 
länge. IT bildar nya kanaler för social kontakt och informationshämtning men dess 

                                                 
38 Ola Feurst, ”One to One Marketing”, Liber förlag 1999. Sida 50 
39 a.a. sida 64-65 
40 Newell, The new rules of marketing”, McGraw-Hill 1997, sida 213 
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mognad och utveckling är svår att klargöra. Det behövs ständiga reflektioner och 
utvärdering kring användningen av IT.41

 
Gummesson tar också upp problemet med att det finns tendenser till att mänsklig 
kontakt inom företag ersätts med IT, oftast i rationaliseringssyfte. Den mänskliga 
kontakten är vad som skapar ett meningsfullt informationsutbyte och det finns brister 
i de e-nätverk som existerar gör att relationer p.g.a. IT hanteras på ett 
otillfredsställande sätt42. Användningen av IT har dock också förbättrat personliga 
relationer och möjliggör distansrelationer på ett helt annat sätt än tidigare. Det svåra 
med IT som verktyg är att bibehålla relationen meningsfull och att hitta balansen 
mellan teknik och personlig kontakt43. Gummessons slutsats av detta är att med hjälp 
av denna kombination kan de fysiska mötena idag bli mer givande med en bra 
informationsgenomgång via IT innan det fysiska mötet. 

 

3.2.4 Kundrelationer som mervärde 
Dagens informationsstressade samhälle har gjort att både kund och säljare har dåligt 
om tid. Att tid betyder pengar är ingen hemlighet. Om personal inom företaget kan 
skära ner på tid bl.a. i relationer med kunder, skapas också ett värde i lägre priser. IT 
har en stor betydelse för tiden, som kan pressas ytterligare i relationshantering. För 
ett företag som är beroende av företagets leverantörer kan med nära relationer 
förbättra produktiviteten genom snabbare och säkrare leveranser, mindre 
lagerhantering, snabbare respons på marknadssvängningar etc.44. Söktiden för rätt 
IT och teknikens roll är tämligen viktig. För leverantören betyder detta en bättre 
planering av inköp och arbete. Relationer och lojalitet kan tänkas gå hand i hand men 
många gånger krävs det en för stor insats för att kunden skall bli så lojal att det blir 
lönsamt för leverantören. Relationen till kunden måste vara tillfredsställande men 
också ekonomisk och effektiv. Kundens lojalitet måste vara långsiktig för att 
investeringar som görs i relationen till kunden skall bli lönsamma. Kundlönsamheten 
– ”return on relationship” - förklaras som relationsvinsten minus relationskostnaden45. 
Den totala säljkostnaden står i proportion till hur lång tid kunden spenderar hos 
leverantören - den totala kundlivslängden46.  
 
Marknadsföringskostnaderna sjunker inom företaget när existerande kunder kan 
behållas. Allt eftersom leverantören studerar kundens beteende blir processen 
smidigare och mer lönsam. Det är också viktigt att sortera kunder och värdesätta 
kunder som är lönsamma. Den mest lojala kunden kan i princip bli en förlust. 
Gummessons teori tyder på att kunden bör utvärderas i perspektiv till den totala 
kundlivslängden47.  
 

                                                 
41 Evert Gummesson, “Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R ”. Liber ekonomi 2002 sida 129 - 131 
42 Evert Gummesson, “Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R ”. Liber ekonomi 2002 sida 132 
43 a.a. sida 132 
44 Aldrich, Douglas F “Mastering the digital marketplace ”, John Wiley & sons Inc. 1999 sida 31 
45 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 232 
46 a.a. sida 234 
47 a.a. sida 247 
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3.2.5 Priskänsligheten  
Gummesson hävdar att genom att ha en god relation till kunden blir denne mindre 
priskänslig. Andra byggstenar i beslutsprocessen väger tyngre som t.ex. tillit, 
bekvämlighet, tillgänglighet och social relation48. Den ekonomiska utvecklingen 
tillsammans med konsumenternas vilja att förbättra och göra vardagen mer bekväm 
skapas möjligheter att individanpassa konsumenters behov eftersom fler har råd att 
köpa ett bekvämligare liv med en förbättrad service. Denna ekonomiska skillnad 
bland människor idag ställer också krav på ett varierat utbud.  
 
En managementkonsult vid namn Maister har också studerat priskänsligheten och 
kommit fram till att kunderna tenderar att bli mindre priskänsliga om de har bra 
relationer med försäljare. Samtidigt blir konsumenten mer villig att sprida ett gott 
rykte till sitt övriga sociala nätverk. Den tekniska kvaliteten som avgörande faktor för 
återköp uppgår då endast till 10 procent enligt Maister. 49  
 

3.2.6 Merförsäljning 
Forssblad och Magnusson hävdar att en god relation med kunden gör att kunden blir 
medveten om företagets andra produkter och ser nytta med att köpa allting på 
samma ställe. På detta sätt kan goda relationer utöka kundlönsamheten.50

 

3.2.7 Kunden som marknadsförare 
En nöjd kund är den bästa marknadsföringen. Nöjda kunder sprider förhoppningsvis 
ett gott rykte inom kundernas personliga nätverk och det är värdefull marknadsföring 
för företagets försäljning. Dock är det betydligt fler som berättar om någon inom ett 
företag har gjort ett dåligt jobb än ett bra jobb vilket ställer stora krav på 
konflikthantering med kunderna.51

 
En god relation till kunderna blir således en bra grund för en god lönsamhet och för 
återkommande affärer. Effektiviteten inom företaget kan höjas eftersom det inte 
behöver läggas lika stor möda på försäljningsarbetet. 

3.2.8 Värdemarknadsföring 
Relationer byggs inte endast till personerna i företagen, utan människor skapar 
också så kallade parasociala relationer till objekt, symboler, former etc.52. Det som 
blir allt mer aktuellt och viktigt idag är denna värdemarknadsföring. Kultur, 
värderingar och historia inom företagen blir av allt större betydelse för kunden, även 
ur konkurrenssynpunkt för vissa målgrupper.  

                                                 
48 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 248 
49 Hansson m.fl., ”De nya kunskaparna” Liber ekonomi 1997. sida 46 
50 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 151 
51 a.a. sida 151 
52 Evert Gummesson, “Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R ”. Liber ekonomi 2002 sida 143 
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En faktor som motiverar pris är företagens varumärke53. Detta koncept kallas för 
”strategic brand management” och byggs upp med hjälp av följande hörnstenar54: 
 
- Etablerat varumärke eller identitet 
- En utvecklad affärsidé 
- Företagskultur med definierade värden 
- Profil och image som överensstämmer 
- En genomgående kundrelation som skapar kundlojalitet och skapar mervärden 
- Ett etiskt förhållningssätt. 
 
Varumärket är också viktigt ur förtroendesynpunkt och kan förenkla uppbyggnad av 
kundrelationer55, samtidigt bör anställda i ett företag komma ihåg att det inte är 
varumärket som är kundens personliga relation till företaget. Detta är något som 
måste vara genomgående i hela organisationen och kan bli problematiskt vid t.ex. 
sammanslagningar. Lärande organisationer och lärande relationer har ett stort 
ansvar i att känna av kunders åsikter och feedback. Denna ständiga process målas 
upp i nedanstående figur: 
 

 56

  
Det finns dock svårigheter inom existerande företag när lanseringar sker interaktivt. 
Varumärken är känsliga för inkonsekvens och det kan vara svårt med budskap av 
kultur, värderingar och policys via Internet57. Hur hanterar företagets support t.ex. när 
flera kunder överöser företaget med e-mail som supporten inte kan svara på inom 
tillfredsställande kort tid? Företagets kunder har annars blivit vana vid att få 
omedelbar service via företagens trevliga receptionister. Konsultfirman Ernst & 
Young har studerat märkeslojaliteten på Internet och kommit fram till att 69 % tycker 
varumärket spelar stor roll vid handel över Internet58. Aldrich tar också upp problemet 
med att kvaliteten på informationen bildar en förutfattad mening om produkten av 

                                                 
53 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 168 
54 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 168 
55 Ola Feurst, ”One to One Marketing”, Liber förlag 1999. Sida 67-68 
56 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 171 
57 Schultz, Chernatony, “Introduction: The challenges of corporate branding”, Corporate Reputation Review, 
London vol. 5 nr 2/3  sida 105 
58 Ward, Lee, “Internet Shopping, Consumer search and product branding” akademisk rapport 1999 sida 2 
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kunden59. Aldrich pekar på vikten av att hålla en konsekvent information över 
samtliga medier där företaget förekommer. Jim Sterne pekar på vikten av att 
satsningar som görs inom digitala medier måste bidra till en ökad offline-
verksamhet60. Det finns annars en risk att företagets kunder endast förflyttar sig från 
marknadsplatserna och således leder inte marknadssatsningen till en ökad 
omsättning.  

3.2.9 Informationsteknikens roll i relationsmarknadsföring  
Innan Internet existerade samlades informationen om kunder in via telefonsamtal, 
brev eller dörrknackning. Telefonen är fortfarande det mest förekommande verktyget 
för informationsinsamling, eftersom telefonsamtal gör så att mottagare som vanligtvis 
inte skulle ta del av en vanlig undersökning, känner sig tvungen att svara. Ett skrivet 
brev eller e-mail får inte samma kraft eftersom vissa mottagare väljer att slänga 
informationen utan att läsa den.61 Internet har både underlättat för mottagare och 
avsändare att dela information med varandra och det ultimata torde vara att kunna 
skicka e-mail för att fråga kunder om vad de tycker om ett företags 
produkter/tjänster/service/logistik. Jim Sterne hävdar något helt annat, nämligen att 
s.k. utfrågningar via e-mail är helt onödiga eftersom kunderna med e-mail oftast 
också kan besöka en webbsida. Inom företaget bör istället personalen göra en ”web-
survey” för att ta bättre hänsyn till användarens tid62. Många mottagare som får 
utskick via e-mail väljer att slänga information istället för att svara på den, vilket 
ställer till en viss problematik i relationsmarknadsföringen. En undersökning via 
Internet inkräktar inte heller på användarens personliga e-mail. Det är en plattform 
där kunden frivilligt fyller i informationen, vanligtvis en sida vald av företaget med 
syfte att sammanställa undersökningen. Det är givetvis fortfarande kvalitén på 
frågorna och svaren som ges som avgör hur givande en undersökning blir enligt 
Lexhagen och Gudmundsson.63 Detta är en funktion som används ofta i samband 
med användare som inte är registrerade hos företaget. Program för att utveckla 
dessa undersökningar finns både i form av datorprogram samt hemsidor.64  
 
Inom många av företagen som bygger portaler, görs det med funktioner som sparar 
användarens historik i ”cookies” något som sker utan att kunden behöver anstränga 
sig. IT har med nya sätt att kommunicera lett till stora förändringar inom företagen. 
Mer krävande relationer i företagen kräver också effektivare informationshantering65. 
Information och meddelanden sprids på en bråkdel av den tid det tidigare tagit. Även 
kostnaderna har krympt på grund av detta. E-mail används mycket flitigt på Internet 
och sägs vara Internets mest använda funktion66.  
 
E-mail har skapat tillgänglighet till nya marknader, det finns dock en fördom att 
människan kommer att ersättas av datorn. Människan är dock den primära delen i 
kundrelationer. Personlig kontakt kan aldrig ersättas av IT i relationsmarknadsföring. 

                                                 
59 Aldrich, Douglas F “Mastering the digital marketplace ”, John Wiley & sons Inc. 1999 sida 59 
60 Jim Sterne, “Advanced E-mail Marketing”, Lyris 2003 sida 15 - 85 
61 Grossnickle, Raskin “Online Marketing Research”, Mc Graw-Hill. 2001. sida 133-139 
62 Sterne, Priore, ”E-mail Marketing”, John Wiley & sons Inc. 2000.  kap.1 
63 Grossnickle, Raskin “Online Marketing Research”, Mc Graw-Hill. 2001. sida 140-147 
64 a.a. sida 148-163 
65 Lexhagen, Gudmundsson “Relationsmarknadsföring och teknologi I tjänsteföretag” Workingpaper. 2003 
66 Downes, Mui, “unleashing the Killer App”, Harvard Business School press 2000, sida 19 

 
- 17 - 



 Kandidatarbete i företagsekonomi                2004-05-29  
 Managementhögskolan 
 Anders Gunnarsson och Per-ola Malm 

 
IT bör ses som ett verktyg i relationsmarknadsföring för att snabbt kommunicera med 
individer i nätverket67. IT har också stora fördelar för den som tillämpar 
relationsmarknadsföring eller än mer one-to-one-marknadsföring att lagra information 
om kunders krav och beteenden och att sedan bearbeta denna information efter 
önskade kriterier. IT har möjliggjort att personal inom företag idag kan nå ett stort 
antal potentiella kunder på kort tid för lite pengar samtidigt som dessa utskick kan 
kategoriseras med en databashantering. Lexhagen och Gudmundsson lyfter fram 
kundernas nya beteende och krav på elektronisk marknadsföring eftersom kunderna 
är mer nyckfulla och att konkurrensen hela tiden ökar. 68

Denna möjlighet har dock missbrukats vilket resulterat i ”spam”. Mängder med 
oönskad reklam skickas ut och blir en belastning för mottagaren, eftersom att det 
ansågs vara ett effektivt sätt att marknadsföra produkter och tjänster69. 

3.2.10 ”Datamining” och databashantering 
”Datamining” är tekniken inom företaget när varje liten del information om företagets 
kunder avseende köpbeteenden och preferenser sparas, för att sedan analysera och 
använda denna information i anpassningssyfte.70 Frågeställningen i all datahantering 
är vem som är objekt, vad och varför som informationen samlas in.71 Med en effektiv 
databashantering inom ett företag kan marknadsföringen riktas och anpassas mycket 
detaljerat72. Data delas upp i fyra olika kategorier.73  
 
1. Nominell: Data som inte har någon hierarki, utan endast reflekterar ett beteende 
eller preferens74

 
2. Ordinell: Data som reflekteras med hjälp av hierarki.75

 
3. Intervall: Data som resulterar i värdet mellan två punkter.76

 
4. Ratio: Data som är snarlik ett intervall men oftast har bestämda tal och är mer 
exakt.77

 
Vanligast förekommande typen av ovanstående datatyp är ratio. Användning av ratio 
är bäst lämpad för undersökningar eftersom attityder samt exakthet är beståndsdelen 
i huvuddelen av svaren som datatypen ger.78  

                                                 
67 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 105-106 
68 Lexhagen, Gudmundsson, “Relationsmarknadsföring och teknologi i tjänsteföretag” Workingpaper 2003 sida 

10 
69 Sheth, Sisodia “High performance marketing”, sep/okt 2001  
70 Sterne, Priore, ”E-mail Marketing”, John Wiley & sons Inc. 2000.  sida 123 
71 Grossnickle, Raskin “Online Marketing Research”, Mc Graw-Hill. 2001. sida 12-13 
72  Feurst, “One to One marketing”, Liber ekonomi. 1999. sida 42 
73 Grossnickle, Raskin “Online Marketing Research”, Mc Graw-Hill. 2001. sida 174-181 
74 a.a. sida 174 
75 a.a. sida 175 
76 a.a. sida 177 
77 a.a. sida 180 
78 a.a. sida 181 
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3.3 Tillitens roll i e-mailkommunikation 

3.3.1 Vad är tillit? 
Förtroendets betydelse vid affärsprocesser är mycket stor. Kunder köper ofta 
produkter som tidigare använts. Vid köp av tjänster använder ofta kunder det företag 
som tidigare levererat bra tjänster. Vid samarbete mellan företag handlar relationerna 
inom företagen också om att lita på motparten79. Grossnickle och Raskin påpekar att 
förtroende och tillit är ett supplement till makt och att ha ständig kontroll och sänker 
även transaktionskostnader80. I förtroendebyggande processer är det viktigt att 
kommunicera den kunskap parterna har och att visa engagemang. Tidigare 
åtaganden och engagemang är något parter försöker undersöka för att bilda en 
uppfattning om den andra partens pålitlighet. Denna process kan även vara 
fördomsfull eftersom det inom företagen läggs vikt vid ålder, kön, ras och från vilken 
social klass någon härstammar ifrån. Jörg Sydow påpekar att förtroende byggs upp 
allteftersom deltagarna i ett partnerskap presterar och uppfyller sina åtaganden81.  
Peter Stevrin anger fem sätt som tillit utvecklas inom organisationer och 
affärsprocesser82: 
 

• Kalkylerande process: Att logiskt bedöma det ekonomiska resultatet av en 
relation två parter emellan. Parterna litar på att deras ekonomiska intresse 
överensstämmer och därför fullföljer sina åtaganden. 

• Förutsägelseprocess: Innebär att ena parten litar på den andres förmåga att 
förutsäga den tredjes beteende. Denna tillit stärks eller förändras efterhand då 
denna parts prestationer blir synliga. 

• Kompetens: Detta har med trovärdighet att göra, vilka förutsättningar, resurser 
eller kompetens har åtagande parten för att kunna prestera det som utlovats. 

• Avsiktsprocess: Den ena parten granskar den andre efter vilka avsikter parten 
kan tänkas ha. Har den goda eller onda avsikter? Vill han samarbeta eller 
luras? 

• Överföringsprocess: Detta sker via referenser från en tredje part i ens nätverk. 
Det förtroende man har för denna gör att förtroendet överförs till motparten. 

 
 
Ovanstående aspekter sammanfattar en mängd processer vi gör omedvetet när vi 
väljer att lita på folk i olika situationer.  

3.3.2 Tillit i Informationstekniken 
Peter Stevrin hävdar att tillit utgör en av tre resurser som företag använder. De andra 
två är idéer/begrepp och kompetens. Dessa utgör stommen i att få en fungerande 
affärsverksamhet.83 Tilliten till e-mail har fått en törn p.g.a. många oseriösa 
spamutskick med stötande innehåll.  
 

                                                 
79 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 23 
80 Jörg Sydow, “Trust within and between organizations” Oxford University Press 1998. sida 30 
81 Jörg Sydow, “Trust within and between organizations” Oxford University Press 1998. sida 37-39 
82 Peter Stevrin, “Tillitskrisen”, Lund 1998. Sida 48 
83 a.a. sida 243 
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TRUSTe är en amerikansk organisation där de anställda arbetar med att bygga upp 
förtroende för användare av e-mail och Internet. TRUSTe har bland annat utvecklat 
den Model Privacy Statement som används som mall för många av de avtal som i 
dagsläget görs i och med spridandet och användningen av e-mail84.  TRUSTe har 
genom dottertjänsten Watchdog analyserat att 26 % av klagomålen handlade om 
problem att inte kunna säga upp prenumerationer på utskick, 32 % handlade om 
spam.85  
Enligt TRUSTe bör ett företag som sysslar med e-mailutskick respektera följande 
citerade punkter ur Privacy Statement: 
 
- What personally identifiable information [NAME OF COMPANY] collects. 
- What personally identifiable information third parties collect through the Web 

site. 
-    What organization collects the information.  
- How [NAME OF COMPANY] uses the information. 
-    With whom [NAME OF COMPANY] may share user information.  
- What choices are available to users regarding collection, use and distribution 

of the information.  
- What types of security procedures are in place to protect the loss, misuse or 

alteration of information under [NAME OF COMPANY] control.  
-    How users can correct any inaccuracies in the information.  
 
Stevrin tar upp hur samhället har/kommer att rationaliseras effektiviseras med hjälp 
av IT och att människans acceptans och tillit påverkar utsträckningen och 
användningsområdet för framtidens informationsteknik. Stevrin ställer en rad 
intressanta frågor i sitt kapitel om Informationsteknologi och tillit. Den punkt som 
tilltalar vår inriktning är ”Misstro till teknologin: Eftersom den kan tänkas göra oss till 
mer främlingar inför varandra?”86. Stevrin påpekar också att i takt med 
globaliseringen växer också anonymiteten i affärsprocesser. Det blir svårt att lita på 
personliga kontakter som endast existerar elektroniskt.  
 
Emma Rooksby anger några problem som finns i kommunikation via e-mail. I en 
förtroendefull relation ingår det en viss känsla av empati. Empati är en del av den 
process när förtroende byggs upp. Problemet med personliga relationer via e-mail är 
att relationen tappar personlighet när den går via datorn. I kommunikation via e-mail 
ser inte kunden motparten. Kopplingen mellan empati och den lärande relationen är 
här påtaglig. I användningen av e-mail är språkbruk ett problem, ord och fraser som 
ena parten anser passande att säga kan den andre uppfatta som stötande. Detta 
missas av sändaren eftersom mottagarens reaktioner inte går att se. Förtroende i en 
relation är märkbart genom att språkbruket är tämligen informellt i e-
mailkommunikation. Ett strikt och formellt språkbruk utstrålar misstro eller en 

                                                 
84 http://www.truste.org/webpublishers/pub_modelprivacystatement.html 2004-04-29 
85 http://www.privacyassociation.org/docs/acad03/PreConIIIMaierBes.pdf 2004-04-29 
86 Peter Stevrin, “Tillitskrisen”, Lund 1998. Sida 244 
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reserverad ställning.87  Svårigheten med att uttrycka känslor och åsikter via e-mail är 
påtaglig eftersom mottagaren lätt kan missuppfatta den egentliga innebörden.   
 

3.4 Sammanfattning av teorin 
 

Teorin belyser hur olika områden rörande e-mail är sammankopplade i vardagligt 
bruk inom företag. Potentialen för e-mail som kommunikationsverktyg har 
uppmärksammats i den teori vi studerat. Teorin har också tagit upp en del av de 
problem som finns med mediet. E-mail har blivit en stor potential för marknadsföring 
men har missbrukats vilket lett till försämrad genomslagskraft för seriösa användare. 
Inom företag måste förtroende återuppbyggas med strategier och ge ett stort värde 
av information för mottagaren.  
 
Inom företagen har e-mail till stor del ersatt telefonkommunikation och den vanliga 
postgången. Detta gör att relationerna mellan kund och leverantör ser annorlunda ut 
än tidigare. Personlig kontakt är viktigt för en givande affärsrelation. Om e-mail är en 
positiv eller negativ aspekt finns det delade meningar om. 
 

                                                 
87 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002, sida 39-67 
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4. Metodredovisning och tillvägagångssätt 

4.1 Tidigare kunskaper 
Våra tidigare erfarenheter baseras både på kunskap ifrån utbildning på BTH och 
tidigare gymnasieutbildning. Kunskapen består av allmänbildning kring ämnet, som 
till stor del baseras på sunt förnuft. Utbildningen på Karlshamn Campus kallad 
entreprenörsutbildningen står för grunden till denna allmänbildning med inriktning 
mot den nya ekonomin och särskilt e-handel. Eftersom e-handel fortfarande är under 
utveckling, och vår utbildning har fokuserat på just e-handel uppfattar vi att temat 
med e-mail som marknadsföringskanal är högaktuellt. 

4.2 Kvalitativ eller Kvantitativ metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår uppsats, eftersom vi 
eftersträvar att återspegla våra intervjuobjekts upplevelser och erfarenheter. Den 
kvalitativa metoden är intressant för oss, eftersom metoden står för övergripande 
helhet ur forskningssynpunkt istället för särskilda variabler88. Istället för att med siffror 
beskriva problemet har vi valt att med litteratur och artiklar analysera vår empiri, dra 
slutsatser och associationer vilket också faller inom ramen för kvalitativ forskning89. 
Vår rapport är också induktiv vilket innebär att vi under arbetets gång kommer att 
ställa hypoteser och generaliseringar med erfarenheterna vi får under uppsatsens 
gång90. 

4.3 Tillvägagångssätt 
Vi har gjort kriteriebaserade91 urval i vår undersökning och aktivt letat efter anställda i 
företag som anses ha stor kunskap och erfarenhet av det ämne vi studerat närmare. 
Inledningsvis var avsikten att intervjua personer ifrån företag med olika 
marknadsinriktning, dels B2B (företag vars kunder består av företag) och jämföra 
dessa med B2C (företag vars kunder är konsumenter). Vi hade också som avsikt att 
intervjua representerande personer inom företag både ifrån nya ekonomin och 
traditionella ekonomin. Det slutliga urvalet har blivit en blandning av dessa utan en 
särskild klar gräns. Vi uppfattar detta som positivt eftersom det är relationerna och  
e-mailhanteringen ur marknadsföringssynpunkt vi är intresserade av.  Avsikten var 
också välja personer inom företag som har olika uppfattningar av e-mail som verktyg 
i marknadsföring och kommunikation, gärna en ifrån varje segment. Segmenten vi 
slutligen tittade på var: 
 
B2C 
B2C-företagen som ingår i empirin är Tradera, Bokus, Resfeber, NetonNet, Ginza 
och Komplett. 
 
B2B 
B2B-företagen i empirin är Gapro, Roxtec, Relation & Brand och Cap Gemini. 
Merparten av företagen som ingick i vår undersökning är aktiva aktörer på Internet 

                                                 
88 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002, sida 10-11 
89 Sharan B Merriam, ”Fallstudien som forskningsmetod”, Studentlitteratur 1994, sida 27 
90 a.a. sida 27 
91 Sharan B Merriam, ”Fallstudien som forskningsmetod”, Studentlitteratur 1994, sida 62 
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och existerar endast i form av e-handel. För att få en så bred syn på  
e-mailanvändning som möjligt valdes även företag som existerar utanför Internet. 

4.4  Tolkning av intervjuer 

4.4.1 Intervjuerna 
För att hitta företag som passade våra kriterier, sökte vi efter intervjuobjekt i olika 
branscher som riktar sig mot olika kundgrupper. Skälet till uppdelningen var att hitta 
olika attityder och kulturer inom vårt valda segment. Våra intervjuer var formella, dvs. 
planerade i förväg och intervjupersonerna kände till skälet för intervjufrågorna92. 
Problemet med en sådan intervjuplanering kan vara att personerna förbereder 
synpunkter och svar för att få svaren att låta så korrekta som möjligt. Delar av 
fallstudien har gjorts via e-mail, vilket givit intervjuobjekten möjligheten att svara när 
de haft tid. Större delen av intervjuerna skedde via telefon och fysiska möten. 
 
Efter intervjuerna har vi gått tillbaka till frågorna för att se om vi har missat något vid 
antecknandet. Inspelning av samtalen har inte förekommit eftersom det är störande 
för intervjupersonen. Vi uppfattar också att en bandning resulterar i mer försiktiga 
svar. Intervjufrågorna har arbetats fram i syfte att ge en så övergripande bild som 
möjligt men samtidigt försökt penetrera vissa viktiga frågor. Vi utgick ifrån cirka 30 
frågor som efterhand gallrades bort när vissa frågor ansågs olämpliga beroende på 
svaren vi fick. Vissa svar genererade följdfrågor för att vi skulle få en så verklig 
återgivning som möjligt. Intervjuerna har således utgått från ett standardiserat 
underlag, som sedan resulterat i instandardiserade intervjuer. Vilket har gett en 
flexiblare och mer situationsanpassad intervju som bättre speglar verkligheten93. 
Personerna i intervjuerna har alltid fritt fått återge sin uppfattning utan att vi har styrt 
frågorna för att återge en korrekt bild av verkligheten94.  
 
Vi har ställt frågor inom tre övergripande områden för e-mailkommunikation. Dessa 
är marknadsföring, kommunikation och relationsmarknadsföring. Dessa tre områden 
har resulterat i indelningen av kategorier i rapporten.  
 

4.4.2 Användningen av e-mail inom företagen 
Vi började intervjuerna med att ställa relativt breda frågor kring ämnet för att se var 
tyngdpunkten låg inom företagens e-mailanvändning. Det viktiga i början av varje 
intervju var för oss att först och främst få reda på var i urvalet företaget kunde passa 
in. Redan här uppfattade vi en ganska ocensurerad inblick i attityder och användning 
av e-mail, innan intervjun blev ingående och hanterade temarelaterade frågor.  

4.4.3 Företagens kommunikation via e-mail 
Inom de flesta företagen används e-mail som ett vardagligt kommunikationsverktyg, 
som till stor del ersatt telefoni och post. Vi har som mål med uppsatsen att förmedla 
en fördjupad bild av kommunikationsbilden inom företagen, inte bara av 

                                                 
92 Margot Ely, ”Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken”, Studentlitteratur 1991 sida 66 
93 Lundahl, Skärvad, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” Studentlitteratur Lund 1999 sida 
115 
94 Holme, Solvang, ”Forskningsmetodik”, Studentlitteratur 1997. Sida 100 
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användningen av e-mail utan även e-mailkommunikationen i kontrast med annan 
kommunikationsteknik. Syftet med intervjufrågorna var att inom företagen se vilken 
marknadsmodell som e-mail används till. Genom att få svar på om företaget är 
uppbyggt kring den gamla modellen med Kotlers ”fyra P”95 eller Gummessons 
relationsmix, se figur i 3.2.1 – Får vi en fingervisning vart någonstans företagen vi 
intervjuat står i utvecklingen av relationshantering. Genom att dessutom specificera 
syftet som e-mailkommunikationen används till blir bilden av e-mail användandet 
klarare. 

4.4.4 Företagens systematisering av e-mail 
Vi implementerade frågeställningar i intervjuerna som undersökte varför det inom 
företagen görs utskick via e-mail och i vilken utsträckning. Vi behandlade aspekter 
som vi uppskattade som viktiga för att ytterligare skapa en dimension till 
kundrelationer. Samtidigt berörde vi i vilken uträckning inom företagen, utskicken 
används för att försäkra att kunden står i centrum och känner sig unikt behandlad, se 
kapitel 3.2.2. Teori av Gummesson understryker hur viktigt det är att inte låta 
informationsteknologin leda till relation utan identitet.96

  

4.4.5 Attityder om användning av e-mail i marknadsföringen 
I intervjuerna har vi ställt frågor som utvärderar attityder till e-mail hos anställda i 
företagen. Svaren är viktiga eftersom de ger en bild av den tillit som finns inom 
företagen till e-mailmarknadsföring. Är e-mail ett bättre medium för marknadsföring? 
Är det kostnader, bransch eller bekvämlighet som gör att företag väljer e-mail som 
medium istället? Feurst säger att det är lättare att rikta och segmentera e-
mailmarknadsföring, men denna segmentering går även att tillämpa på tryckt 
media.97

4.4.6 Personliga relationer till företagets kunder 
Enligt teori om relationsmarknadsföring vi studerat av Feurst är det viktigt att hålla en 
givande relation levande och lärande98. Dialogen är en viktig del och vi har undersökt 
hur e-mail har en roll i denna process. Påverkas relationen negativt eller är  
e-mailkommunikationen ett nödvändigt ont för att vara med i dagens hårda 
konkurrens?  

4.4.7 Relationsvårdande åtgärder 
Vi har undersökt åtgärder som används inom företagen för att, med hjälp av e-mail 
stärka relationerna till kunderna. 

                                                 
95 Kotler, Philip , Marketing Management. Millennium uppl. Prentice Hall International, 
Inc; New Jersey 2000. sida 15 
96 Evert Gummesson, “Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R ”. Liber ekonomi 2002 sida 129 - 131 
97 Feurst, “One to One marketing”, Liber ekonomi. 1999. sida 42 
98 a.a. sida 26 
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4.4.8 Mervärden av kundrelationerna 
Minskad priskänslighet och merförsäljning är två aspekter som anges av Gummeson 
som mervärden från en god kundrelation99. Vi har undersökt hur lojala kunderna 
verkligen är och om det är någon skillnad mellan konsument- och företagslojalitet. 

4.4.9 IT’s roll i kundsegmentering  
En effektiv relationsmarknadsföring till ett stort antal kunder ställer stora krav på 
mjukvara och administrativa insatser. Vi har undersökt hur denna informationsmängd 
hanteras inom företagen och om företagets kunder överhuvudtaget segmenteras. 
Personliga relationer med kunder till företaget, blir också intressanta eftersom 
personlighet med kunden anses vara svårt att handskas med via e-mail enligt Emma 
Rooksbys litteratur100. 

4.4.10 Förmedla varumärke via e-mail 
Kunder har ofta en relation till ett visst varumärke, och bra underhållna varumärken 
genererar lojala kunder.101 Vi uppfattade det därför som intressant att undersöka hur 
varumärkena behandlas i e-mailkommunikationen inom företagen vi intervjuat.  

4.4.11 Förmedla tillit via e-mail 
Tillit till personer inom ett företag och en individs tillit i en e-mailkommunikation sätter 
nivån på relationen. Sammanfattningsvis är tillit och förtroende en avgörande faktor i 
skapandet av relationer och dess resultat. 
 
Ovanstående punkter är viktiga delar för att kunna klargöra den problemformulering 
vi gjort tidigare i arbetet. Det är punkter vi upplevde vara viktiga för att analysera hur 
kopplingen fungerar mellan marknadsföring, relationer och e-mail. 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generalisering  
”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 
bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om 
detta är utklarat i frågeställningen.”102

4.5.1 Validitet  
Hur vi har återgett verkligheten i studierna som gjordes till denna uppsats, vilket 
inkluderar den teori vi läst men också hur vi återgett intervjuerna som gjordes inom 
våra fallföretag. Syftet med validiteten är att uppsatsen skall stämma överens med 
verkligheten och att läsaren kan lita på informationen i uppsatsen.103 Detta har 
säkerställts av oss genom att vi har hållit en objektiv ställning till det vi läst och att vi 
tolkat intervjupersonernas svar utan att styra dem. Dessa tolkningar har utgått ifrån 
vår tidigare kunskap och förutfattade meningar om det aktuella ämnet.  
 
                                                 
99 Evert Gummesson, ”Total Relationship Marketing”, Butterworth –Heinemann 2002 sida 248 
100 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002, sida 58 
101 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. Kapitel 12 
102 Holme, Solvang, ”Forskningsmetodik”, Studentlitteratur 1997. Sida 163 
103 Sharan B Merriam, ”Fallstudien som forskningsmetod”, Studentlitteratur 1994, sida 176 
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För att kontrollera vår egen objektivitet och studiens interna validitet har vi använt oss 
av tre utav de sex kontrollmetoder som finns enligt Merriam104.  
 

- Triangulering: Vi har studerat olika källor för att jämföra olika teorier och 
slutsatser och studerat dessa objektivt. 

- Horisontell granskning: Vi har diskuterat teori och resultat både i 
seminarieform men också löpande tillsammans under arbetets gång. 

- Klargjort skevheter och inledande åsikter: För att läsaren skall kunna avgöra 
vår objektivitet har vi i problembakgrunden klargjort för den utgångspunkt vi 
hade när vi påbörjade studien.  

 
Vi valde dessa tre kontrollmetoder för att vi ansåg att punkterna återspeglade 
tillvägagångssättet i vår forskning.  

4.5.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten kännetecknas av att slutsatserna vi kommit fram till med hjälp av det 
material och med samma förförståelse vi har ska en annan person kunna nå fram till 
samma resultat. Merriam kritiserar dock begreppet reliabilitet angående kvalitativa 
studier eftersom denna process hela tiden förändras efterhand när nya tolkningar 
görs, allteftersom författaren blir mer kunnig om problemen. Att resultaten skall kunna 
upprepas vid ett annat tillfälle är tämligen osannolikt.105

4.5.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten eller extern validitet innebär att slutsatserna vi kommer fram till i 
uppsatsen skall kunna appliceras på andra situationer och undersökningar inom 
liknande områden.  Merriam skriver dock att det kan anses olämpligt att dra 
generaliseringar utav enstaka fallundersökningar.106 Genom att vi intervjuat tio 
personer som representerande olika företag, anser vi att uppsatsen får ett utfall som 
går att generalisera.  
 

4.6 Kritik 

4.6.1 Källkritik 
Vår källkritik är ett resultat av systematisk träning som tidigare utbildning och 
pågående utbildning på Blekinge Tekniska Högskola gett. Vi har även haft en dialog 
med både författare, handledare och kollegor angående våra litteraturval. 
 
Den direkta källkritik vi kan ställa i den teori vi tagit upp är att många författare tar 
upp för lite nackdelar med användningen av e-mail i de aspekter vi tar upp i 
uppsatsen. Snabbhet, infrastruktur och kostnadsbesparingar tas ofta upp som 
fördelar. Det är få som tar upp relationens tyngdpunkt och på vilket sätt mottagaren 
uppfattar denna e-mailkommunikation. Vår uppfattning är att en övergripande del av 

                                                 
104 Sharan B Merriam, ”Fallstudien som forskningsmetod”, Studentlitteratur 1994, sida 179 - 180 
105 a.a. sida 181 - 182 
106 a.a. sida 183 – 186 
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litteraturen har en alltför stor koncentration på design, hur e-mail grafiskt skall 
utformas istället för utvecklas språkligt. 

4.6.2 Självkritik 
Vid intervjuerna vi gjort har vi ibland undvikit att ställa vissa frågor eftersom 
intervjuerna ibland, till viss del blivit mer samtal än intervju och intervjupersonen 
lämnat ett mer eftertänkt svar än om frågan varit direkt. Om detta anses positivt eller 
negativt är upp till läsaren att bedöma. Vid intervjuerna har också vår egen och 
intervjupersonernas sociala kompetens spelat in i resultatet av intervjun. Vi känner 
att det blev betydligt mer uppriktiga och utförliga svar med personerna vi hade ett fritt 
och trevlig samtal med. 
 
Vi hade också till en början en relativt bestämd uppfattning att e-mail försämrar 
relationen mellan leverantör och kund. Teori och empiri har visat en viss blandning 
av negativa och positiva resultat. Det sunda förnuftet spelar en stor roll inom 
relationsmarknadsföring vilket vi också uppfattar som att folk tar hänsyn till i  
e-mailkommunikationen.  

4.7 Datainsamling 

4.7.1 Primärdata 
Primärdata består av fakta som samlats in vid genomförda intervjuer 

4.7.2 Sekundärdata 
Sekundärdata består av material som andra författare inhämtat genom studier och 
forskning. Enligt Skärvad och Lundahl är den klassiska definitionen på sekundärdata, 
information som finns dokumenterad107. Här ingår givetvis alla tryckta medier vilket 
innebär en mängd subjektiv information. Vi har använt oss av relevanta böcker med 
teorier kring marknadsföring, relationsmarknadsföring, e-mailmarknadsföring samt IT 
kommunikation. Vi har också använt ämnesrelaterade artiklar som vi funnit genom 
högskolans databas ABI108.  

4.7.3 Informationssökning  
Litteraturen vi använt oss av har vi främst fått fram genom att använda Infocenters 
litteraturkatalog. Vilket resulterade i en mängd böcker där vi valt ut böckerna vi 
bedömt relevanta för vår studie. Vi har också tittat på vilken litteratur tidigare 
studenter använt i studier som berör liknande ämnen. 
 
Vi har använt Internetportaler och forum via hemsidor där e-mailmarknadsföring 
diskuteras och artiklar publiceras. Dessa har hjälpt oss att få en bra överblick om 
ämnet.  
 
Vi har också använt oss av sökmotorer på Internet för att hitta relevanta fakta - 
främst Google.  

                                                 
107 Lundahl, Skärvad, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” Studentlitteratur Lund 1999 sida 
131 
108 Informationsdatabas som hanterar artiklar med vetenskaplig förankring. 
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5. Empiri 

5.1 Intervjuade företag 

5.1.1 Roxtec 
 
Inom Roxtec tillverkas rör- och kabelgenomföringar som säljs på 67 marknader runt 
om i världen. Företaget startades 1990 och har idag flera dotterbolag. År 2002 
omsatte moderbolaget Roxtec international AB 196 miljoner. Globalt är har företaget 
totalt ett hundratal anställda varav ca 65 stycken är placerade i Karlskrona.  Peter 
Bäckström som vi intervjuade på plats i Karlskrona är försäljningschef. 
 
Kommunikation 
E-mail utgör en viktig del i kommunikationen mellan kund och Roxtec. Företagets 
kunder slipper idag att vänta på information kring produkterna 2-3 dagar innan 
posten kommit fram. Genom att bifoga produktbroschyrer etc. via e-mail kan 
personalen inom företaget blixtsnabbt se om produkten passar kundbehovet. 
Informationsförfrågningar går också snabbt vilket gör att kunden inte hinner leta efter 
andra lösningar. Inom Roxtec föredras en personlig kontakt eftersom företagets 
säljare personligen kan förklara produktens användningsområden samtidigt som 
företagets kund inte ges en chans att dra för förhastade slutsatser och använda 
konkurrentens produkt istället.  
 
Kommunikationen upplevs som positiv av kunderna eftersom kunderna själva tagit 
initiativ till en extern kommunikation via e-mail. Vid marknadsföring via e-mail upplevs 
kommunikationen tjatig och tidsödande. Internt har Roxtec haft dåliga erfarenheter av 
e-mail. Det ledde till en försämrad personlig kontakt eftersom de anställda hade en 
tendens att e-maila en kollega istället för att prata med personen. Ledningen har 
uppmanat personalen inom Roxtec att ha en personlig kontakt med kunderna via 
t.ex. telefon istället. Inom Roxtec finns uppfattningen att anställda på företaget har en 
tendens att vilja ta mer obehagliga saker via e-mail. Inom Roxtec uppfattas e-mail ha 
en tendens att vara nonchalant och opersonligt, ibland nästan som om avsändaren 
beordrar mottagaren att göra något. 
 
Marknadsföring 
Inom Roxtec finns en bestämd uppfattning att e-mail inte bör användas för 
marknadsföring. Idag sker Roxtecs marknadsföring av utskick och av en personlig 
kontakt med säljare antingen via telefon eller personliga möten. Känslan som 
förmedlas med ett papper är obeskrivlig jämfört med ett e-mail. Ett e-mail står inte ut 
på samma sätt. Inom Roxtec uppfattas e-mail som en oseriös marknadsföringskanal. 
Det positiva med e-mailmarknadsföringen uppfattas inom företaget vara att desto fler 
som börjar, desto bättre placering får Roxtecs pappersutskick. Den gemensamma 
uppfattningen i företaget är att e-mail kan fungera som ett komplement för att 
effektivisera den traditionella marknadsföringen genom att t.ex. förvarna om att den 
nya katalogen kommer att skickas ut inom två veckor.  
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Inom Roxtec kategoriseras kunderna efter 4 segment: Marin, kraftindustri, telekom 
och civilkonstruktion. Inom företaget anpassas marknadsföringen efter segmenten 
genom att beskriva produkterna med hjälp av facktermer från respektive segment.  
 
Relationsmarknadsföring 
Uppfattningen inom Roxtec är att relationen till kunden är viktig. Företagets 
försäljning är inriktad på den personliga relation säljaren har med kunderna. Inom 
Roxtec används e-mail endast som ett stöd i marknadsföringen, som uppföljning eller 
som förvarning. Den gemensamma åsikten inom Roxtec är att e-mail aldrig bör 
användas till att ta en första kontakt med en kund eftersom det upplevs oseriöst av 
mottagaren. I ett senare skede i affärsprocessen är dock e-mail viktigt för att 
förmedla snabb information till företagets kunder vid support och 
informationsförfrågningar, men då är det kunden som initierar denna kommunikation.  
 
Inom Roxtec påpekas det viktiga med att ge information så snabbt som möjligt för att 
hålla en god relation. Detta är ett långsiktigt arbete som ger avkastning på en kunds 
lojalitet. Inom Roxtec försöker försäljningsavdelningen stärka relationer till kunder 
med återkommande säljbrev för att visa att företaget är på gång och som en 
påminnelse. Inom Roxtec upplevs att en nöjd kund resulterar i merförsäljning och 
kunderna fungerar som ambassadörer eftersom kunderna tipsar deras nätverk om 
produkterna. Kundernas priskänsligheten upplevs inom Roxtec som tänjbar genom 
att ha en god relation och bra service till kunderna, detta bidrar även till att lojaliteten 
stärks.  
 
3G-tekniken förväntas ge nya möjligheter att utveckla goda relationer med företagets 
kunder eftersom 3G ger nya möjligheter att ge support med ljud och bild i realtid. 
  

5.1.2 Gapro 
 
Gapro är ett producerande företag inom träindustrin. Huvudkontoret ligger i Ronneby 
och koncernen finns etablerad över hela Sverige. Gapro är även etablerat 
internationellt med återförsäljare i 12 olika länder. Företagets marknad är störst i 
Japan och Norge. Ca 30 - 35 % av produkterna exporteras. Produktsortimentet 
består av trädetaljer som t.ex. lister, paneler, emballage och inredningsdetaljer. 
Gapros anses hålla hög kvalitet och erbjuda företagets kunder en god service. 
Företaget har 230 anställda och omsättningen för koncernens fem fabriker i Sverige 
uppgår 500 miljoner kronor årligen.  
 
Inom Gapro har e-mail använts i marknadsföringssyfte sedan år 2001. Användningen 
kom som resultat av en ökad användning bland företagets kunder. För 
kommunikation har e-mail använts sedan 1996. Vi har intervjuat Peter Gustavsson 
som är försäljningschef för Sverigemarknaden. 
 
Marknadsföring 
Inom Gapro är användandet av e-mail i marknadsföringen i en inledande fas. E-mail 
används för att göra företagets kunder uppmärksamma på nya produkter och för 
riktade erbjudanden. E-mailmarknadsföringen består av nyhetsbrev som sporadiskt 
skickas ut till återförsäljare. Inom Gapro tillämpas ”opt-in”-e-mailmarknadsföring. 
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Utskick sker till e-mailadresser som går till företagets kunder, men även till anställda 
inom företag som anses ha intresse av produkterna.  
E-maillistorna uppdateras manuellt i e-mailprogrammen och ingår inte i en intern  
e-maillista. Policys eller regler vid e-mailutskick har inte utformats. Iögonfallande 
layout och de anställdas sunda förnuft är vad som ligger till grund för utformning av 
e-mailmarknadsföringen. Inom Gapro är en utveckling av e-mailmarknadsföringen 
inte prioriterad eftersom branschen domineras av en äldre generation – personer 
som inte helt har accepterat användningen av datorer. Utvecklingen anses komma 
successivt när yngre generationer intresserar sig för träindustrin. 
 
Kommunikation 
E-mailkommunikationen har till stor del ersatt tidigare fax- och telefonkommunikation. 
Vardaglig kommunikation som support, informationsförfrågningar och 
försäljningsarbete är några av områdena där e-mail används.  
E-mailkommunikationen med företagets kunder har bidragit till en minskning av 
missförstånd i jämförelse till telefonsamtal. Dessutom blir kommunikationen med 
företag i andra tidzoner enklare eftersom e-mail besvaras när motparten har tid. Inom 
Gapro har e-mailkommunikationen bidragit till en effektivare organisation, eftersom 
det går att hantera fler kontakter på mindre tid.  
 
Relationsmarknadsföring 
Inom Gapro anses e-mail ha bidragit till att personalen kan sköta fler kundrelationer 
än tidigare. Den personliga kontakten med kunden anses ytligare eftersom e-mail 
utelämnar personlig kontakt som annars nås genom ett telefonsamtal eller ett fysiskt 
möte. Fördelarna med e-mail som kommunikationskanal anses inte stärka personliga 
relationer till företagets kunder eller att kundernas priskänslighet minskar. Branschen 
är mycket prisinriktad och konkurrensen är stark från öststaterna. Inom Gapro är e-
mail är ett viktigt verktyg för relationsmarknadsföringen eftersom e-mail möjligör en 
snabb responstid och förenklar processen för att hålla företagets kunder nöjda. 
Personlig kontakt med kunder anses avgörande för en effektiv försäljning.  
E-mail används således inte för att locka nya kunder utan endast i vardaglig 
kommunikation. 
 

5.1.3 Cap Gemini – Karlskrona 
 
Cap Gemini i Karlskrona är en del av en stor och väletablerad konsultfirma inom IT 
och management. Koncernen har funnits i ca 40 år och omsatte 2003, 5.8 Miljarder 
euro med 55 000 anställda. Avdelningen i Karlskrona har 25 anställda och arbetar 
inom de närmaste kommunerna med systemutveckling, systemintegration och till viss 
del kompetensförsörjning. Platschefen som vi intervjuat heter Anders Edvardsson. 
Intervjun gjordes på plats i Karlskrona. 
 
Kommunikation 
E-mail används flitigt för att hålla den vardagliga kommunikation som behövs för att 
sköta arbetet inom Cap Gemini. E-mail har blivit ett substitut till personalens 
supporthantering som tidigare sköttes via telefonkommunikation och blivit ett 
smidigare alternativ eftersom mediet ger möjlighet för mottagaren att besvara 
informationen när det passar. Det stör inte heller personalen när upptagna med 
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annat. E-mail ingår ofta som del i en problemlösande process med företagets kunder 
och vid förfrågningar om information. Ett problem är att det ofta skrivs kantigt och 
stelt vilket kan uppfattas nonchalant av mottagaren. Det är också svårt att hitta rätt 
nivå på beskrivningar vilket kan resultera i en allt för övergripande problemlösning 
eller att den är alltför detaljerad. 
 
Inom Cap Gemini tolkas erfarenheten med e-mail som ett problem eftersom e-mail 
utelämnar de mer nyanserade aspekterna av en dialog, tonfall etc. E-mail resulterar 
ofta i att det blir ett långt bollande fram och tillbaka innan parterna fått fram ett slutligt 
resultat. Inom Cap Gemini är uppfattningen att avsändaren bör överväga om e-mail 
är lämpligt i kommunikationen eftersom det är lättare att diskutera mer nyanserade 
begrepp via telefon eller ett personligt möte.  
 
Inom Cap Gemini har e-mail växt fram som ett behov eftersom personalen hanterar 
tio gånger mer information än vad som gjordes för 7-8 år sedan. Detta uppfattas 
också ha lett till mängder av irrelevant information bl.a. genom reklam men också en 
intern spam där personalen ibland har en förmåga att dela informationen med alla 
trots att det bara är ett fåtal som har nytta av den. E-mail uppfattas ha en negativ 
funktion eftersom mediet underlättar intern spam. Det går snabbt med hjälp av 
mediet att vidarebefordra det till hela e-maillistor.  
 
Marknadsföring 
Inom Cap Gemini i Karlskrona läggs inte resurser på marknadsföring i traditionell 
bemärkelse. Marknadsföringen som går ut på centrala initiativ består ofta av 
pappersutskick och traditionell annonsering. Cap Gemini har en etablerad kundkrets 
och ett starkt varumärke, vilket gör att marknadsföringen mest är till för stärkande 
syften. Inom företaget används heller ingen marknadsföring via e-mail, även om det 
förutspås ett användningsområde för mediet i framtiden.  Den lokala 
marknadsföringen består av skötsel, mestadels av existerande kontakter 
 
Relationsmarknadsföring 
Eftersom åsikten inom Cap Gemini är av sådan natur att de anställda förlitar sig 
mycket på existerande kunder och sitt rykte är relationerna viktiga. Företagets kunder 
kräver en snabb och bra respons på informationsförfrågningar och vid support. E-
mail utgör en viktig del i denna process eftersom det tillåter personalen att sköta fler 
kontakter på samma gång än som tidigare var möjligt. E-mail leder således till fler 
kontakter men det blir en ytligare relation istället för personlig kontakt. Inom företaget 
märks en försämrad lojalitet från kunderna i form av priskänslighet och krav på snabb 
information, vilket ställer stora krav på Cap Geminis support. Inom Cap Gemini finns 
ingen policy för hur relationen skall skötas via e-mail utan den policy som finns 
innefattar endast intern information. De anställdas sunda förnuft anses klara av att ha 
en god relation med kunden via e-mail. 
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5.1.4 Relation & Brand 
 
Relation & Brand AB startades 1999 av Magnus Modin och Nichlas Johansson. 
Företagets tjänster går ut på att erbjuda lösningar för e-mailreklam till företagskunder 
som aktivt använder e-mail för marknadsföring. Inom Relation & Brand erbjuds 
statistik över effektiviteten av de skickade e-mailen och företaget har också de 
tekniska lösningarna för en effektiv marknadsföring via e-mail. Inom Relation & Brand 
finns också strategiska partnerskap med, som också är delägare i bolaget. 
Relation & Brand är intressant eftersom det inom företaget finns en erfarenhet av 
dagens trender och användning av e-mail som marknadsföring. 
 
Kommunikation 
För kommunikationen med företagets egna kunder använder Relation & Brands 
anställda endast e-mail som ett stöd i den vardagliga kommunikationen och vid 
förfrågningar från kunder. Det kan vara för att boka ett möte eller för att följa upp ett 
möte. Erfarenheten inom företaget visar att e-mail är mer lämpligt som medium för att 
förmedla kortare information. Rör det sig om mer ingående och omfattande text är 
det bättre att trycka en tidning eftersom läsaren har lättare att ta till sig större texter 
på tryckt papper.  
 
När kundrelationer inom Relation & Brand hanteras handlar det om att se till att 
kommunikationen stämmer överens med övriga medier där företaget kommunicerar.  
Kunder är väldigt nöjda med den kommunikation som anställda av Relation & Brand 
hjälper företagets kunder med. Enligt egna mätningar vill 70 – 80 % av företagets 
kunder hellre ha relevant reklam via e-mail istället för tryckt reklam. Detta gäller även 
för direktmarknadsföring mot företag.  
 
Marknadsföring 
Uppfattningen inom Relation & Brand är att marknadsföring via e-mail lämpar sig 
bäst för konsumentrelaterade produkter. Erfarenheten är att e-mail lämpar sig bättre 
som marknadsföringskanal för snabba affärer med mindre summor pengar 
inblandade. Detta illustreras genom att det är svårt att sälja en BMW via e-mail 
marknadsföring men betydligt lättare via tryckt papper eftersom det går att påverka 
kunden genom att trycka den på högkvalitativt glansigt papper. Företagets kunder 
kan bekvämt sätta sig med broschyren i soffan och läsa all fakta. Relation & Brand 
har idag ca 50 större kunder som anlitar företaget löpande och det är både mot 
konsument och mot företag försäljningen riktar sig. Inom Relation & Brand upplevs 
det att fler företag borde inse möjligheten med att skicka riktad, kategoriserad reklam 
via e-mail då det är betydligt billigare och effektivare än traditionell direktreklam.  
 
Inom Relation & Brand visar erfarenheter på att nackdelen med e-mail är att 
informationen lätt uppfattas som spam medan ”spam” inom traditionell direktreklam 
är accepterat. Många andra företag uppfattas göra stora misstag genom att inte ta 
hänsyn till de olika tekniska förutsättningar mottagaren har. Detta leder till att bilder 
och text hamnar fel när mottagaren ska läsa e-mailet. Det kan också röra sig om att 
många inte tänker på att skicka små e-mail som tar kort tid att ladda ner. 
Formuleringen av ett e-mail kan också ställa till problem. Företagen Relation & Brand 
jobbar mot har ofta inte den tekniska kompetensen för att säkra utskicken så att de 
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kommer till aktiva adresser och till rätt person. De kritiska momenten i e-mail 
marknadsföringen består av att säkra e-mailadresserna, vara seriös, relevant 
innehåll samt hålla databasen kvalitativ med möjlighet att gå med samt att lämna 
databasen. Därtill utgör kategoriseringen och profilering en viktig effektivisering av  
e-mail marknadsföring. Idag använder 10 – 15 % av Relation & Brands kunder aktivt 
kategorisering vilket leder till väldigt bra respons och resultat. Inom Relation & Brand 
visar erfarenheter på att det kräver ett stort engagemang men det är lätt att göra 
enkla kategoriseringar vilket snabbt visar resultat. Ett företag bör variera 
marknadsföringen med olika medier för en effektiv marknadsföring. 
 
Inom Relation & Brand används inte e-mail som marknadsföringskanal mer som 
uppföljning eller till inbjudningar eftersom tjänster kräver ett personligt möte där de 
noga kan diskutera med kunden. Affärerna innefattar ofta större summor pengar 
vilket kräver en mer personlig kontakt. Företagets nätverk är väldigt viktiga i 
marknadsföringen. Dels har de strategiska nätverk via företag som äger aktier men 
också ryktesspridning är viktigt. Klassiskt försäljningsarbete står för mycket av de nya 
kunderna som dras in. E-mail eller telemarketing kan dock användas som uppföljning 
vid marknadsföring vilket är positivt. Inom Relation & Brand uppfattas en trend vara 
att många företag använder e-mail som en inbjudan till ett seminarium där en produkt 
eller tjänst i ett personligt möte. Då kan e-mail vara ett bra verktyg för att följa upp 
intresserade med efterfrågad information. Annars är inte e-mail ett seriöst verktyg för 
att ta första kontakten.  Det är mest nyhetsbrev företag idag skickar ut som 
marknadsföring via e-mail. 
 
Statistiken är en viktig del i marknadsföringen via e-mail då företaget kan mäta hur 
många som faktiskt öppnar och läser informationen som skickas ut. 
Återköpsfrekvens är också viktigt för att se vilka grupper företaget kanske ska satsa 
mer på. Det kan också vara idé att kolla när ens mottagare läser e-mail och när de 
absolut inte läser den. Under sommaren är det t.ex. låg aktivitet på  
e-mailöpppnandet. Annars ligger öppningsstatistiken på mellan 60 – 70 % enligt 
Relation & Brands egna mätningar.  
 
Relationsmarknadsföring 
Inom Relation & Brand är åsikten att goda relationer går att utveckla med kunder via 
nyhetsbreven Relation & Brand skickar ut. Med en effektivisering och personifiering 
kan företag utveckla en givande relation till kunderna, trots att det rör sig om en stor 
mängd individer. E-mail anses leda till att företag idag hinner med att ha en större 
mängd kontakter men att det blir en ytligare relation till motparten. Personliga 
relationer ger en större lojalitet hos kunder och inom företaget försöker de anställda 
hålla en god service eftersom kunderna uppskattar detta. Inom Relation & Brand 
anses personlig kontakt i B2B viktigt och kan till viss del skötas via e-mail men ett 
personligt möte har stor prioritet. Hos företag som endast har kommunikation via 
Internet är det viktigt att ha en snabb respons och att ha en effektiv uppföljning för att 
vårda kundrelationerna.  
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5.1.5 Tradera 
Tradera är ett företag som är inriktat på auktioner mellan konsumenter på Internet. 
Företaget startade år 2000 och hette tidigare bid2day - en annan auktionstjänst som 
var inriktade på auktioner, men mellan företag och konsument. Tradera har i 
dagsläget 413 000 aktiva medlemmar och cirka 300 000 annonser.  Tjänsten är 
inriktad mot svenska användare men har användare ifrån hela Europa. 16 personer 
omsätter 300 miljoner kronor och företaget tjänar provision på auktioner och 
annonsplatser. 
 
Inom Tradera används e-mail för kommunikation, marknadsföring och 
relationsmarknadsföring sedan starten 2000. Uppfattningen kring e-mail är att 
Tradera aldrig skulle ha existerat utan e-mail, eftersom fysiska utskick skulle göra 
tjänsten både dyr och tidsödande. 
 
Kommunikation 
Tradera har en supportavdelning som till huvuddelen svarar på frågor från 
användarna via e-mail, men inom företaget finns också telefonsupport. Att svara på 
alla e-mail som företaget och supporten får in uppfattas som viktigt eftersom det 
skapar merförsäljning. Kommunikationen med användare består till en stor del av att 
ge användare information om bud på annonser, avslutade annonser och 
annonsbevakning. Processen är helt automatiserad och supporten behandlar bara 
annonser vid eventuella problem. Inom Tradera har ”opt-in” används som verktyg för 
att användare ska få ta del av annonsbevakning och annonsuppdateringar. 
Annonsinformationen kan användaren säga upp om så önskas. ”Opt-out” är något 
som nyhetsbreven utformats med nyligen. 
 
Marknadsföring 
Inom Tradera sker e-mailmarknadsföring på tre olika områden: Uppdateringar i 
användarens ”feedbacksystem”, påminnelse till inaktiva medlemmar om hur Tradera 
används och ett nyhetsbrev till alla medlemmar av tjänsten. Företaget har precis 
förfinat kategoriseringen genom att titta på budhistorik och ta hänsyn till speciella 
områden som användare är intresserade av. Nyhetsbrevet skickas ut varannan 
vecka och eftersom alla användare måste ha en e-mailadress för att använda 
tjänsten blir det aldrig något tal om ”spam”. I marknadsföringen tar Tradera hjälp av 
Relation & Brand som är en marknadsföringsbyrå som är specialiserade på  
e-mailmarknadsföring. Relation & Brand sköter alla e-mail utskicken och Tradera 
bistår med användarnas e-mail adresser. Inom Tradera finns kompetensen att 
utveckla marknadsföringen till djupare kategoriseringar, men tiden räcker inte till. Den 
gemensamma uppfattningen inom Relation & Brand är att det viktigaste i 
marknadsföringen för Tradera är att skicka relevant information så att inte 
mottagaren tappar intresset. Ca 30 - 40 % av mottagarna läser Traderas utskick och 
antalet läsare är högst på e-mail som berör användarens ”feedbacksystem”. De 
utskick som har minst genomslagskraft är utskicken som görs under sommaren, 
vilket beror på att färre personer sitter framför datorn. 
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Relationsmarknadsföring
Inom Tradera försöker personalen att lyssna på kunden som medel för att behålla 
nöjda kunder. Omkring 60 % av innehållet i nyhetsbrevet kan Tradera styra och 
resten kontrollerar användarens beteende. Tradera har inte bara hand om relationen 
med konsumenterna utan även relationen mellan konsumenterna. Precis som vid 
marknadsföringen är det personifiering av relationen som inom Tradera spås vara 
nästa steg inom en snar framtid. 

5.1.6 Bokus 
 
Bokus startades 1997 av IT pionjärerna Kajsa Leander och Ernst Malmsten. Bokus 
är även etablerade i resten av norden vilket utmärker Bokus som en av de ledande 
Internetbokhandlarna idag. Bokus ägs nu av KF Media. 109 Omsättningen 2002 
uppgick till 115 miljoner. Märta Wallin som är marknadsansvarig på Bokus 
intervjuades via telefon. 
 
Kommunikation 
Inom Bokus sköts huvudsakliga delen av alla typer av kommunikation via e-mail.  
E-mail är ett nödvändigt verktyg för att kunna hantera en så stor kundmängd via 
Internet. När kunderna lagt en order får kunderna via e-mail information om 
orderbekräftelse och kan följa leveransstatusen. Bokus kunder uppfattar e-mail 
kommunikationen väldigt positivt, endast en bråkdel är missnöjda på grund av t.ex. 
för mycket information eller bristande information. E-mail är också ett konkret 
medium vilket leder till lite missförstånd i kommunikationen. Mycket av frågorna finns 
det standardiserade svar på vilket ger ett effektivt arbete. Inom Bokus försöker 
personalen medvetet styra in all kommunikation via e-mail på grund av effektiviteten, 
hade supporten istället bestått av en telefonssupport hade personalkostnaderna blivit 
alltför stora för den lågmarginalsverksamhet som bedrivs. Bokus har därför endast 
telefonsupporten öppen begränsade tider. I daglig kommunikation anser man inom 
Bokus att det är viktigt att hålla en konsekvent och tydlig linje som stämmer överens 
med företagets varumärke vilket kan vara svårt men som styrs upp av 
standardiseringen som görs av e-mail.  
 
Marknadsföring 
Inom Bokus används e-mail i marknadsföringssyfte enbart mot existerande kunder. 
Uppfattningen inom företaget är att e-mail inte bör användas som verktyg till att locka 
nya kunder. Här är traditionell marknadsföring i tryckt media mycket mer 
genomslagskraftig. I specialmagasin är det än mer effektivt eftersom denna 
marknadsföring når litteraturintresserade personer som verkligen har ett intresse av 
annonseringen. Skulle detta göras via e-mail blir det spam, vilket är olagligt samtidigt 
som det inte ger goda resultat eftersom mottagaren kanske inte är intresserad. Inom 
Bokus används också välbesökta sidor på Internet för att med hjälp av banners och 
annonser driva trafik mot sidan. Denna annonsering är effektiv men innebär också 
stora kostnader.  
 
Idag kategoriseras nyhetsbreven som existerande kunderna får efter tidigare köp och 
köpbeteenden. I nyhetsbreven tipsas sedan läsaren om närliggande litteratur som 

                                                 
109 www.bokus.se 2004-04-22 
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kan tänkas vara intressant. Det är också i kategoriseringen den framtida utvecklingen 
ligger för Bokus. Inom företaget arbetas det med att personifiera denna 
marknadsföring så mycket som möjligt och utvecklas hela tiden mot one-to-one-
marknadsföring. Risken är dock att det görs för snäva kategoriseringar och bortser 
från att folk har mer intressen än just det kunden köper böcker om. Tekniken för att 
utveckla kategorisering finns redan men det är mycket arbete som ligger bakom. Det 
är också svårt att matcha med rätt produkter. Personalen anser sig också ha haft 
mer användning av e-mail som marknadsföringskanal om den inte varit så vårdslöst 
använd. Spam har förstört konsumenters förtroende för reklam via e-mail. 
Möjligheterna med riktad reklam hade annars varit betydligt större. Toleranströskeln 
uppfattas mycket låg för marknadsföring via e-mail inom Bokus, men när kunderna 
själva anmäler intresse för reklamen uppfattas e-mailmarknadsföringen som effektiv. 
 
Företagets varumärke betyder mycket för försäljningen och även för kundernas 
lojalitet. Priskänsligheten mellan den fysiska handeln och näthandeln är stor men 
mellan näthandlarna betyder varumärket väldigt mycket. Enstaka kronor spelar ingen 
större roll. Har en kund tidigare haft positiva erfarenheter av en leverantör är 
chanserna goda att kunden väljer samma leverantör nästa gång också. 
 
Relationsmarknadsföring 
Relationen med Bokus kunder hålls vid liv med hjälp av de nyhetsbrev som företaget 
skickar ut via e-mail samtidigt som den goda servicen är viktig. Personifieringen av 
kommunikationen är viktig i den långsiktiga relationsskapande processen. Vid  
e-mailkommunikation har Bokus organiserat så ett ärende hela tiden hanteras av 
samma person från Bokus. Kunden slipper berätta om sina problem flera gånger och 
på så sätt känner kunden sig bra behandlad. Kunden skall inte uppfatta det som att 
Bokus försöker slippa undan. För att öka tryggheten i kundrelationen med företaget 
försöker Bokus informera om hur de använder den information som finns lagrad om 
kunderna. Detta är också viktigt ur varumärkessynpunkt vilket ökar chanserna till en 
långsiktig relation. I denna process är informationen som kunden får viktig så den 
hålls relevant och intressant för läsaren. Bokus har också lyckats bra med detta 
eftersom försäljningen relaterad till nyhetsbreven står för ca 8 % av den totala 
omsättningen. Idag mäter Bokus inte den långsiktiga relationsförsäljningen vilket 
hade varit intressant för att ytterligare effektivisera marknadsföringen. Nackdelen 
med att Bokus styr in så mycket trafik via e-mail är att den personliga kontakten med 
kunden försvinner. 
 

5.1.7 Komplett 
 
Komplett Data Sverige AB blev år 2004 utsedda till Sveriges bästa datorbutik på 
Internet. Företaget är specialiserat på att minimalisera antalet mellanhänder, vilket 
skapat en konkurrenskraftig prisbild på marknaden. Komplett finns även i Norge, 
Irland, Storbritannien och Tyskland. Bra service och bra pris utmärker Komplett, 2002 
omsatte svenska Komplett 203 miljoner kronor. 
 
Inom företaget har e-mail använts sedan starten 2001, som ett verktyg för att hålla 
kontakt med kunden. Intervjun gjordes på distans med hjälp av e-mail. 
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Kommunikation 
Inom Komplett används e-mail för support, säljstöd och informationsförfrågningar. 
Tidseffektivitet anses som den avgörande faktorn för e-mail som 
kommunikationsverktyg. Företagets ordersystem är sammankopplat via e-mail och 
det går att följa orderprocessen ifrån början till slut. Tonfall och bristen på att kunna 
uttrycka känslor har skapat vissa missförstånd i e-mailkommunikationen med 
kunderna. Mängden trafik via e-mail uppfattas ha bidragit till vissa svårigheter med 
att svara välstrukturerat och välformulerat på e-mail. E-mail upplevs fungera bra 
eftersom det inte sinkar det dagliga arbetet för de anställda, ett e-mail går att svara 
på när det finns tid. 
 
Marknadsföring 
Inom Komplett används e-mailmarknadsföring mot både konsumenter och företag. 
Genom PAR har företaget köpt användbara adresser till andra företag, adresserna 
används i syfte för att erbjuda rätt vara till rätt person. Erbjudanden till företag tar upp 
helhetslösningar medan inriktningen mot privatpersoner är inriktade mot 
komponenter. Uppfattningen är att det är viktigt att inte vara för aktiv i utskicken till 
adresserna som företaget fått genom PAR, eftersom det lätt kan uppfattas som spam 
och bidra till en negativ bild av Komplett. E-mailmarknadsföringen bygger på tidigare 
erfarenheter, där företagets personal tittar på vad som fungerat, vilka kundgrupper 
som ska fokuseras och vilka personer i kundföretagen som utskicken bör nå. 
Komplett skickar ut nyhetsbrev till de personer som bett om att få vara med på 
adresslistan eller är kunder i företaget. Nyhetsbrevet uppfattas som positivt av 
mottagarna. För att inte uppfattas som spam, har nyhetsbreven en ”opt-out” funktion i 
alla utskick. För att e-mail i marknadsföringssyfte ska bli mer accepterat hos 
privatpersoner måste det bli ordning och reda på utskicken. Nyhetsbreven ifrån 
Komplett uppfattas ofta hamna i samma brevlåda där spam sorteras. Det är den 
rådande miljön i inboxen som styr hur e-mail uppfattas av mottagaren. Företag har 
inte samma problem med spam, eftersom många av mottagarna använder filtrering i 
e-mailprogrammen. I nyhetsbreven håller Komplett koll på vilka länkar som 
mottagaren klickar på, men mer finkalibrig statistik som öppnade, slängda och 
vidarebefordrade e-mail är inget som mäts. Företagets marknadsföring med e-mail 
kommer att utvecklas speciellt mot företagskunderna för att locka till köp och 
komplementera pappersutskick. 
 
 
Relationsmarknadsföring 
Trots att marknadsavdelningen inom Komplett satsat på distanshandel har kundens 
frågor och önskemål alltid stått i fokus. Med en god relationshantering inom 
supporten har Komplett skaffat relativt trogna kunder som trots konkurrenter med 
lägre priser, stannar hos Komplett p.g.a. den personliga servicen. I relationen till 
kunder har Komplett gått ifrån endast en datorintresserad kundgrupp till vanliga 
användare. E-mail har bidragit till att företaget kan köpa direkt ifrån producent och 
produktutbudet har ökat med hjälp av globaliseringen. Komplett har även kunnat 
knyta samman hela europakoncernen effektivt med e-mail gällande mål och resultat.  
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5.1.8 Resfeber 
 
Resfeber är en resebyrå på Internet som började som en portal 1996 och blev 2001 
en touroperatör som nu säljer resor och paketresor. 90 % av bokningarna görs 
”online” vilket har medfört att e-mail blivit en nödvändighet för att sköta arbetet. 
Företaget omsatte 2002, 160 miljoner på 24 anställda. 
 
Kommunikation 
Inom Resfeber används e-mail för support, säljstöd och informationsförfrågningar.  
95 % av Resfebers kunder uppfattar e-mailkommunikationen som positiv. När fel 
eller missförstånd uppstår tas detta på telefon men inom Resfeber försöker 
supporten styra in all kommunikation mot e-mail. Internt har företaget upplevt en viss 
slarvighet och stress vid e-mailkommunikation, vilket har skapat missförstånd. Vid 
utskick har företaget färdiga mallar och färdiga standardsvar till ofta förekommande 
frågor. Utöver den standardiserade kommunikationen är det sunt förnuft som ligger 
till grund för hur e-mail formuleras. Fokus ligger för tillfället på personifiering och 
rubriksättning för att inte uppfattas som spam. 
 
Marknadsföring 
Utskick av nyhetsbrev är Resfebers främsta användningsområde för  
e-mailmarknadsföring. I nyhetsbrevet kan företagets kunder läsa om resmål och 
kampanjer. Intresset för nyhetsbrevet har vuxit stort och formen på utskicket har i 
dagsläget en form av redaktionellt innehåll. Marknadsföring för Resfeber består i att 
50 % driva in trafik och 50 % varumärkesbyggande åtgärder.  E-mailutskicken 
anpassas och segmenteras efter mottagarens tekniska prestanda och geografiska 
placering. Det sker ingen segmentering av kunderna efter intressen eftersom att det 
inom Resfeber utvärderats som tidsödande och riskabelt. En kund som är 
intresserad av vin kan också vara intresserad av lågprisflyg, vilket skapar en 
svårighet i utskicken. Mätning sker inte av antal öppnade, slängda eller 
vidarebefordrade e-mail. Mätning görs på nyhetsbrevets direkta försäljning som 
brukar ligga på 8 %. Även de länkar i nyhetsbreven som är mest besökta mäts, 
denna statistik används sedan för att anpassa hemsidan. Ett problem som upplevs 
inom Resfeber, är att få kunderna att förstå att informationen som skickas ut är 
användbar. Fokus består närmaste tiden av att utveckla e-mailmarknadsföringen till 
tyngre personifiering av utskick och anpassning efter kundens behov.  
 
Relationsmarknadsföring 
Resfeber har cirka 300 000 medlemmar, branschen har en låg lojalitet och med 
nyhetsbrev och tips försöker Resfeber stärka lojaliteten från företagets kunder. 
Böcker, biljetter och kundklubbar är några av verktygen för att ytterligare stärka den 
personliga relationen till kunden. Resfeber har en V. I. P - klubb som erbjuder 
förhandsvisningar och andra aktiviteter som kopplas samman med erbjudanden.  
Genom e-mail kan företag stärka varumärket om relationen till kunden sköts på rätt 
sätt och kunden är nöjd. En väl fungerande bokningsprocess tenderar till att stärka 
merförsäljning. En god relation till kunden är avgörande som motivation för priset. 
Eftersom produkterna som Resfeber säljer kostar betydligt mer än böcker och cd-
skivor blir samspelet mellan pris och relation ett avgörande moment. 
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5.1.9 NetonNet 
 
NetonNet är inriktat mot lågprisförsäljning av elektronik på Internet och har använt  
e-mail sedan starten 2000. År 2002 omsatte 69 anställda 393 miljoner. Företaget har 
två fysiska butiker utöver Internetförsäljningen. Dessa ligger belägna i Borås och 
Ullared. Vi har intervjuat Carola Tiberg per telefon. 
 
Kommunikation 
Både support, säljstöd och informationsförfrågningar behandlas via e-mail. Cirka  
50 % av frågeställningarna går via e-mail och 50 % via telefonsupporten. Inom 
NetonNet upplevs att kunderna gillar att få samlad och dokumenterad information, 
vilket gör e-mail till ett fördelaktigt verktyg för NetonNet. E-mail ger utrymme för 
feltolkningar med information som utelämnas, vilket i sin tur leder till tidsödande 
återkommande e-mailtrafik. Missförstånd behandlas bättre per telefon. E-mail saknar 
tonfall, det är svårt att känna av på vilken nivå kunden är. 
 
 
Marknadsföring 
NetonNet skickar varannan vecka ut nyhetsbrev via e-mail, varannan vecka där i 
mellan skickar företaget ut riktade erbjudanden med relevans till tidigare köp via 
samma medium. I utskicken ligger fokus på pris och produkt, det ska vara enkelt för 
kunden att ta till sig utskicken. Fördelarna med e-mailmarknadsföring är 
kostnadseffektiv snabbhet, men med en överhängande risk att bli ”en i mängden”. 
Inom NetonNet mäts öppnade utskick och besökta länkar i nyhetsbreven. Det kritiska 
momentet i utskicken är rubriksättning och timing. Tidigare fanns en 
kundkategorisering, den ansågs dock för tidsödande inom NetonNet. Nu skiljer 
företaget endast på DVD produkter. Utvecklingen av utskicken förutspås gå mot en 
kategorisering och bli mer utav one-to-one-marknadsföring. 
 
Relationsmarknadsföring 
NetonNet har många nöjda kunder och belönar prenumeranterna av nyhetsbrevet 
med chansen att förhandsboka produkter. Konsumenterna är mycket illojala och är 
helt inriktade på pris och produkt. En ökad återköpsfrekvens är ett bevis på att 
kundvården fungerar. Genom statistik på återköp håller NetonNet reda på 
kundbeteenden. 
 

5.1.10 Ginza 
Ginza är ett företag som sedan länge säljer musik via postorder. Sedan 1998 finns 
de även på Internet. Företaget har 70 anställda och omsätter ca 300 miljoner.  
Ann-Charlotte Andersson intervjuade vi per telefon. Inom Ginza började e-mail 
användas runt år 2000 som ett svar på kundernas efterfrågan. 
 
Kommunikation 
För Ginza har e-mail lett till stora kostnadsbesparingar eftersom mycket av 
kundernas förfrågningar och support går via e-mail.  Bara på att skicka ut 
autogenererade orderbekräftelser och leveransinfo besparas mycket tid för Ginzas 
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kundtjänst och hjälper till att hålla personalkostnader nere. Kommunikationen med 
kunderna sker oftast på kundernas initiativ och då oftast via e-mail. När det är Ginzas 
support som tar en kontakt rör det sig oftast om klargöra missförstånd eller andra 
problem som då görs via telefon. 
 
Marknadsföring 
Inom Ginza används inte e-mail som marknadsföringskanal för att driva trafik till 
hemsidan utan endast som marknadsföring till Ginzas existerande kunder och på det 
sättet skapa en större försäljning. Den traditionella marknadsföringen uppfattas som 
lättare för förmedling av budskap, samtidigt som mottagaren ofta är mer villig att läsa 
reklamen.  
 
Marknadsföringen har idag ingen kategorisering av kunderna men det finns i åtanke 
inom Ginza i framtiden. Det finns potential att kategorisera efter intresse och tidigare 
köpbeteende. Det finns dock en risk med att personifiera för mycket. Målgruppen 
som använder Ginza är en bred massa där åldern ligger på 18 - 45 år. 
 
Till Ginzas existerande kunder fungerar ett nyhetsbrev varje vecka som 
marknadsföring. Där tipsas kunden om nyheter och erbjudanden. Det är främst 
traditionell marknadsföring som används för att driva nya kunder till hemsidan. E-mail 
är en stor kostnadsbesparing men den tryckta katalogen har betydligt längre lästid än 
hemsidan eller nyhetsbreven. Dock läggs 80 % av beställningarna via Internet. 
Innehåll och intresse ifrån kunden anses viktigt för att kunderna ska ta till sig  
e-mailen. 
 
Relationsmarknadsföring 
Marknadsavdelningen försöker ta reda på så mycket som möjligt om kunderna 
genom att spåra återköpsfrekvenser och köpbeteende etc. Informationen används 
dock inte för att personifiera kontakten med kunderna. Nyhetsbreven som skickas ut 
är också likadana för alla kunder. Relationerna med kunderna förbättras genom att 
hålla en kort responstid till kunderna. E-mail uppfattas som värdefullt, vilket kunderna 
uppskattar. E-mailhanteringen har dock inte lett till en ökad eller förbättrad lojalitet 
från kunderna. Inom Ginza upplevs näthandelns kunder som illojala, där pris och 
produkt är avgörande.    
 

5.2 Reflektion kring intervjuer 
Vid en första anblick på empirin är vår uppfattning att åsikterna delas inom de 
respektive två områdena B2C och B2B. Val av mediet vi använde för intervjun ledde 
till att svaren är av skiftande djupgående karaktär. Vid de personliga intervjuerna har 
mer djupgående fakta och kringliggande orsaker kunnat tas fram. Empirin har 
resulterat i kvalitativa fakta som har stor betydelse för resultatet av uppsatsen.  
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6. Analys 

6.1 Analysens syfte 
Syftet med analysen är att kategorisera primärdata med hjälp av den litteratur som 
studerats samt med den tidigare förförståelsen. Efter att ha kategoriserat denna 
information har teorier ställts som förklarar hur utfallen är relaterade till varandra110. 
 

6.2 Analys av fallföretagen 

6.2.1 Modell över företagens e-mailanvändning 
 Lathund för: användning av e-mail inom marknadsföring och kommunikation 
       
       
 Marknadsföring Intern kommunikation Extern kommunikation 
 aktiv passiv aktiv passiv aktiv passiv
Ej börjat 3, 4           
              
Har börjat   2         
             
Pågående 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 1, 2 
             
Avslutat 1     1, 3     
       
   Företag för analys   
       
   B2B B2C   
   1.Roxtec 5.Tradera   
   2.Gapro 6.Bokus   
   3.Cap Gemini 7.Komplett   
   4.Relation & Brand 8.Resfeber   
    9.NetonNet   
    10.Ginza    

 
 
Modellen är indelad i tre områden, marknadsföring, intern kommunikation och extern 
kommunikation. Siffrorna vilka respresenterar företagen är placerade efter 
uppfattning av empirin. Horisontellt visar modellen vilket användningsområde som 
avses, vertikalt i modellen visas i vilket skede vi uppfattar företagen och 
användningsområden för e-mail utifrån empirin.  
 

                                                 
110 Sharan B Merriam, ”Fallstudien som forskningsmetod”, Studentlitteratur 1994, sida 157 
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6.2.2 Analys av Roxtec 
 
Kommunikation 
Empirin visar att Roxtec har en passiv avslutad intern kommunikation med e-mail 
eftersom företaget tidigare har använt mediet mycket flitigt men sedan har 
uppmärksammat problem med den sorts kommunikation och uppmanar till en mer 
personlig kontakt via t.ex. telefon. I företaget används också en passiv extern 
kommunikation eftersom försäljningsavdelningen i första hand föredrar en 
kommunikation via telefon eller ett personligt möte. Peter Bäckström som intervjuats 
på Roxtec är inte en hängiven beundrare av e-mail. Dock anser han mediet vara 
betydelsefullt som stöd i Roxtecs vardagliga arbete med kunderna vilket empirin 
tyder på stärker kundrelationen. 
 
Inom företaget har också personalen uppmärksammat mycket av de problem som 
uppstår med e-mailkommunikation. Det har tidigare varit en massiv intern  
e-mailkommunikation vilket påverkade relationerna mellan de anställda inom 
företaget. Empirin visar att Roxtec inte prioriterar information via e-mail eftersom det 
ofta förekommer att budskapet inte når fram till de mottagare som borde ha tagit del 
av informationen. Peter Bäckström instämmer också i vår förutfattade mening att en 
del anställda har en tendens att ta obehagliga diskussioner via e-mail, vilket våra 
intervjuer pekar på att parterna missar viktiga saker i parternas egentliga vilja. Detta 
skulle kunna leda till att en kund väljer en annan leverantör. Vår intervju med Roxtec 
visar att en aktiv dialog med kunden via telefon är viktig för att kunna diskutera 
problemet med kunden istället för att kunderna drar egna slutsatser och väljer en 
annan leverantör. Utanför intervjumanus berättade Peter Bäckström om en kund som 
haft Roxtecs produkt liggandes på skrivbordet i flera år och i brist på information valt 
en annan produkt. När Bäckström var på kundbesök framkom att kunden dragit egna 
slutsatser på grund av bristfällig information. När Bäckström demonstrerade 
produkten insåg kunden direkt det stora användningsområdet. Detta är ett bra 
exempel på hur en aktiv dialog löser ett problem utan att kunden har en möjlighet att 
ge upp. Bl.a. Emma Rooksby111 diskuterar hur en dialog omformas till att passa olika 
IT verktyg. Empirin visar här nackdelarna med att en sådan dialog. Ett företags 
kunder är inte alltid kapabla att själva avgöra vilken produkt som är mest lämplig och 
väljer ett annat alternativ. Roxtec försöker motverka detta genom att inte ge kunden 
för stor tillgänglighet till information vilket har stora fördelar. Vår intervju tyder på att 
det inom Roxtec finns en risk att kunderna generaliseras och att kunden upplever 
detta. Här uppfattar vi empirin som att företag litar till de anställdas sunda förnuft och 
känner av kundens kunskapsnivå.  
 
Roxtecs säljare använder dock e-mail flitigt för att kommunicera med företagets 
kunder. Att skicka bifogade beskrivningar och offerter är vanligt inom företaget vilket 
annars hade tagit längre tid via vanlig post. Empirin visar hur e-mail har blivit ett 
oslagbart verktyg eftersom kunderna får information med kort responstid vilket är bra 
för den långsiktiga relationen med kunderna. För att hålla det höga värde av 
personlig relation Roxtec vill ha med kunderna visar empirin och teori av t.ex. 

                                                 
111 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002, sida 73-76 
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Gummesson112, att Roxtec bör använda telefonkommunikation och personliga besök 
så mycket som möjligt för att bibehålla en kvalitativ personlig relation till företagets 
kunder. 
 
Marknadsföring 
Vi har i vår modell angett Roxtec som att de har aktivt avslutat marknadsföringen via 
e-mail eftersom likt den interna kommunikationen uppmärksammat problem med 
mediet. Peter Bäckström ser inte e-mail som en marknadsföringskanal vilket delas 
med övrig empiri. Bäckströms åsikt är att e-mail är ett oseriöst medium och att ett  
e-mail inte står ut på samma sätt som ett pappersutskick. Intressant är Bäckströms 
synpunkt att ju fler som börjar använda e-mail som marknadsföringskanal, desto 
bättre plats får Roxtecs pappersutskick. Empirin visar dock att acceptansen för e-mail 
håller på att komma tillbaka och att företag bör hitta en lämplig form för hur  
e-mailmarknadsföring kan vara effektiv.  E-mail används dock i Roxtecs 
marknadsföringen som förvarning för att egga kunden till kommande 
produktlanseringar etc. E-mail verkar enligt empirin ha en effektiv effekt som 
uppföljning till erbjudanden eller samtal. Roxtec har således hittat en god balans 
mellan olika medier vid marknadsföring. Roxtec verkar enligt empirin känna kunderna 
väl och veta vad kunderna eftersöker. Empirin tyder också på att det är positivt att 
endast använda e-mail i den utsträckning kompetensen tillåter. Det finns dock en risk 
med att företag förlitar sig på det som tidigare fungerat och inte arbetar proaktivt mot 
effektivare metoder.  
 
Relationsmarknadsföring 
Efter vår intervju är det tydligt att Roxtec är ett företag som till 100 % har anammat 
relationsmarknadsföringen. Med en organiserad säljfunktion med kunden i centrum 
och personliga besök hålls företagets personliga relationer med kunderna vid liv. 
Nästa steg i relationsmarknadsföringen torde vara att organisera en one-to-one- 
organisation där hela organisationen har kännedom till kundernas behov och 
beteende. Branscherna Roxtec jobbar mot verkar enligt empirin kräva en djupare och 
personligare relation med leverantören. Detta bekräftas också av Hansson m.fl.113. 
Empirin visar att e-mail har lett till att personalen inom Roxtec idag kan hantera fler 
kontakter på samma gång än tidigare men Peter Bäckström tycker ändå det påverkar 
relationen med kunden negativt. E-mail kan dock vara relationsstärkande i samband 
med annan kommunikation som t.ex. uppföljning av ett telefonsamtal, alltså som ett 
naturligt steg i kretsloppet i en lärande relation som Feurst talar om114. Empirin visar 
att det är den personliga kontakten som avgör för Roxtec om valet av mediet ska 
fungera. Det dyker upp stora risker med Roxtecs relationshantering eftersom Roxtec 
har så många kunder och prospekts, det är svårt att hålla ordning på varje specifikt 
önskemål och behov. Inom Roxtec anses 3G komma att förändra synen på den 
support som företaget idag sköter med e-mail. Empirin visar att Roxtec tillhör 
Gummessons modell115 av den nya relationsorienterade marknadsmixen. Aldrich116 
stärker vår upptäckt i empirin att ett företag så baserat på personliga relationer bör 
sätta upp riktlinjer för e-mailkommunikationen med kunderna för att stärka 

                                                 
112 Evert Gummesson, “Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R ”. Liber ekonomi 2002 sida 132 
113 Hansson m.fl., ”De nya kunskaparna” Liber ekonomi 1997. sida 46-47 
114 Ola Feurst, ”One to One Marketing”, Liber förlag 1999. Sida 26 
115 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 86 
116 Aldrich, Douglas F “Mastering the digital marketplace ”, John Wiley & sons Inc. 1999 sida 59 
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relationerna med kunderna. Empirin tyder på att det bör ingå i vilka situationer 
personalen bör undvika e-mailkommunikation samt vad som skrivs i ett e-mail. 
Samtidigt bör personal inom företag ta hänsyn till den personliga relation som finns 
och hålla en e-mailkommunikation informell då detta enligt Emma Rooksby117 ger ett 
förtroendefullt intryck. Även att relationen till kunden bör vara personlig är det viktigt 
att kunden har samma förhållningssätt till företaget enligt Hanson m.fl.118. 

6.2.3 Analys av Gapro 
 
Kommunikation 
I vår modell anges att Gapro passivt har börjat den externa kommunikationen via  
e-mail medan den interna kommunikationen sker ganska aktivt. Inom Gapro upplevs 
en positiv bild av e-mail som kommunikationsverktyg. Problemet är att branschen, 
inom vilken Gapros organisation är verksam i är konservativ med låg användning av 
e-mail vilket också gör att det inte finns behov inom Gapro att förbättra 
kommunikationskanalen. Branschen har också en hög genomsnittsålder vilket 
empirin visar ha påverkat acceptansen för mediet. Inom Gapro används e-mail för 
viss generell kontakt med företagets kunder och har ersatt telefonen och faxen till 
stor del för vardaglig kommunikation. E-mail används till riktade erbjudanden till 
återförsäljare och även vid lämnandet av offerter.  Förfrågningar från kunderna 
kommer ofta via e-mail och mediet ger Gapro en chans till att ha en kommunikation 
med de utländska kunderna. E-mail upplevs förebygga missförstånd vilket empirin 
tyder på att e-mail minskar missförstånd mellan kund och leverantör. Det blir mindre 
oenigheter med e-mail om vad som har överenskommits och om det skulle bli något 
problem så är det lätt att se vart missförståndet kommer ifrån. Detta är något som är 
motsägelsefullt vår litteratur av bl.a. Emma Rooksby119 som ofta tar upp problem 
med att e-mail missuppfattas av mottagaren och att det ofta blir felskrivningar. 
Empirin tyder på att företag sannolikt är försiktiga med vad som skrivs ut till kunder 
och leverantörer eftersom e-mail kan ses som bindande avtal eller påverka företags 
anseende.   
 
Marknadsföring 
Inom Gapro används inte e-mail för konkret marknadsföring förutom de riktade 
erbjudandena. Inom vår modell placerar vi Gapro som aktivt har börjat använda  
e-mail som marknadsföringskanal. Gapros e-maillistor är endast uppbyggda på 
återförsäljaradresser och inte på tidigare köpbeteende eller intresseorientering vilket 
empirin tyder på en outnyttjad resurs. En bättre kategorisering hade kunnat leda till 
bättre möjligheter att effektivt rikta erbjudanden och information. Detta hade också 
blivit ett steg närmare one-to-one-marknadsföring eftersom information om kunden 
blir tillgänglig för hela personalen. Marknadsföringen uppfattas som att den som 
skriker högst får gå först i kön. Det gäller att vara aktiv och att göra nya prospekts 
påminda medan företagets gamla kunder kan vara bättre inställda till marknadsföring 
via e-mail. Den personliga kontakten för Gapro är i stark fokus och enligt empirin bör  
e-mail ses som ett komplement i denna kontakt. Ett generationsbyte i branschen kan 
förbättra Gapros chanser till en effektiv e-mailmarknadsföring framöver. Jim Sterne120 
                                                 
117 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002, sida 39-67 
118 Hansson m.fl., ”De nya kunskaparna” Liber ekonomi 1997. sida 46-47 
119 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002, sida 61 
120 Jim Sterne, “Advanced E-mail Marketing”, Lyris 2003 sida 15 - 85 
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tar upp i sin litteratur hur e-mailmarknadsföring bör bidra till offline-verksamheten i 
t.ex. ökad försäljning. Inom Gapro är personalen precis i starten av denna process, 
men för att över huvudtaget få användning av detta tyder empirin på måste 
personalen börja sätta e-mail i samband med försäljningen istället för endast 
informationskanal. Idag ses hemsidan som den största prioriteten att utveckla inom 
snar framtid med hjälp av att utveckla den produkt katalog som finns och på så sätt 
erbjuda företagets kunder bättre service. Vår intervju tyder på att en gemensam 
satsning på Gapros hemsida samtidigt som kundernas behov kategoriseras kan 
Gapro med en förändrad kundgeneration få en ökad merförsäljning. Empirin tyder på 
att detta kan göras genom att koppla riktade erbjudanden via e-mail till 
produktkatalogen på hemsidan. Vilka produkter som är intressanta för denna typ av 
reklam och vilka kunder som är mottagliga kan sedan lätt spåras för framtida 
förbättringar. Eftersom branschen snart går mot generationsskiften visar vår empiri 
på att Gapro kan få ett försprång om företagets börjar ta små steg mot e-
mailmarknadsföring som ett komplement till personliga kontakter. Empirin pekar 
också på en negativ aspekt med  
e-mailanvändning inom Gapro: Risken med att använda e-mail p.g.a. tidsbrist och 
sedan inte följa upp kontakten visar empirin generera opersonliga utskick och 
signaler på oengagemang. Vår empiri tyder på att Gapro är i fel bransch för att satsa 
på e-mail fullt ut. Våra upptäckter i empirin tyder på att trädetaljer inte kan få ett 
mervärde så länge branschen inte är inriktad på e-mailanvändning.   
 
Relationsmarknadsföring 
I vår empiri ser vi att Gapro är ett företag som har gått ifrån den klassiska 
marknadsmixen av de ”fyra P”121 till en mer relationsinriktad försäljning för att hävda 
företaget mot lågprisländernas etablering på den svenska marknaden. Intervjun visar 
att Gapros högre priser kräver ett aktivare försäljningsapproach eftersom branschen 
har hög priskänslighet. E-mail har således inte lett till att Gapro kan hålla relationerna 
så att de skulle kunna öka lojaliteten hos kunderna enligt empirin. E-mail gör dock att 
företaget idag kan hantera fler kunder på en gång vilket utifrån våra intervjuer är 
positivt för affärsprocessen. E-mail leder dock inte till några djupare relationer för 
Gapro vilket stämmer överens med dels Douglas F. Aldrich122 litteratur men också får 
vi vår egen föraning bekräftad. Empirin tyder på att Gapros användningsområde för 
e-mail bör begränsas men också förbättras i syfte till mer relationsvårdande åtgärder, 
t.ex. som förvarning till kundbesök och för att hålla en sporadisk kontakt.  
 

                                                 
121 Philip Kotler Marketing Management. Millennium uppl. Prentice Hall International, Inc; New Jersey 2000. 
sida 15 
122 Aldrich, Douglas F “Mastering the digital marketplace ”, John Wiley & sons Inc. 1999 sida 275 
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6.2.4 Analys av Cap Gemini 
 
Kommunikation 
Inom Cap Gemini används e-mail i en passiv kommunikation både externt och 
internt. I reflektion till Cap Geminis interna ”spamming” tyder intervjumaterialet på att 
e-mail är allt för lätt att använda eftersom avsändarna ofta inte reflekterar över vilka 
som behöver ta del av informationen. Jim Sterne drar en intressant parallell i 
litteraturen123 till vanlig dörrförsäljning. ”Skulle du vilja ha 30 försäljare som inte hade 
något direkt syfte som stod och plingade på dörren?” Detta vårdslösa användande 
får e-mail att blekna och tappa effektivitet. Vidare visar empirin på att produktiviteten 
påverkas i företaget, eftersom kommunikationen är haltande samtidigt som viktig 
information blir oläst då den tros vara onödig. Intervjun med Cap Gemini visar också 
att Cap Gemini hade sparat resurser på att använda telefonen oftare vid t.ex. 
problemlösning med företagets kunder eftersom företaget slipper att skicka e-mail 
fram och tillbaka istället för att sköta detta försök till dialog i realtid. 
 
Marknadsföring 
Cap Gemini har aktivt inte börjat med marknadsföring via e-mail, detta beror på den 
kundbas som införskaffats inom företaget med traditionell marknadsföring. Cap 
Geminis kundkrets består i dagsläget av få större kunder och utav vad som framgick 
vid intervjutillfället, är Cap Gemini är trygga i företagets marknadssituation. Enligt 
Hansson m.fl.124 är ett kunskapsföretag mer beroende av relationsmarknadsföring 
vilket i jämförelse med vår empiri stämmer bra överens med Cap Gemini. Våra 
intervjuer visar att tjänsteföretag anlitas med hjälp av tillit och förtroende baserat på 
tidigare erfarenhet och rykten. Marknadsföringen sker centralt, vilket betyder att Cap 
Gemini i Karlskrona har en generell marknadsföring och kan enbart personifiera 
relationerna till företagets kunder med personlig kontakt. 
 
Relationsmarknadsföring 
Intervjumaterialet från Cap Gemini tyder på att ett starkt relationsinriktat 
försäljningsarbete. Det kritiska i momentet i Cap Geminis relationsmarknadsföring 
bör då med reflektion till empirin vara att hålla en snabb och konkret kommunikation 
om företaget vill påverka det enda verktyg de kan personifiera. Cap Gemini har bytt 
ut mycket utav telefonkontakten med kunderna mot e-mail. Det tyder på betydelsen 
av att se till att all kommunikation fungerar inom alla aspekter. Det finns idag inga 
policys omkring hur e-mail bör utformas utan den enskilde anställds sunda förnuft 
styr detta. Med reflektion till våra intervjuer bör Cap Gemini utforma vissa krav och 
policys för att bl.a. vårda det starka varumärket. Empirin visar också att  
e-mailkommunikationens vardaglighet i sig har lett till att den ibland används slarvigt 
och att företag i allmänhet måste ta det mer seriöst än tidigare. 50 % av de e-mail 
som mottas är inte är relevanta för Cap Gemini och om personalen inom företaget 
har samma tendens att inte sålla vad som skickas till kunder finns stora risker att 
mottagaren uppfattar detta negativt. 

                                                 
123 Jim Sterne, “Advanced E-mail Marketing”, Lyris 2003 sida 31 
124 Hansson m.fl., ”De nya kunskaparna” Liber ekonomi 1997. sida 46-47 
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6.2.5 Analys av Relation & Brand 
 
Kommunikation 
Kommunikationen inom Relation and Brands (R&B) är både aktiv internt och externt. 
Empirin i samband med Peter Stevrins125 teorier om tillit, visar att människor 
accepterat tekniken för detta område. Vår intervju med R&B visar ett företag som 
insett olika användningsområden för e-mail. Inom R&B upplevs det viktigt att känna 
av hur motparten förhåller sig till en e-mailkommunikation.  E-mail har även inom 
R&B fungerat som ett stöd i det vardagliga arbetet som t.ex. vid mötesbokningar och 
informationsförfrågningar vilket visar på effektiviteten hos e-mail i det vardagliga 
arbetet om kommunikationen med motparten hanteras rätt.  
 
Marknadsföring 
Marknadsföring inom Relation & Brand har aktivt inte börjat via e-mail. Resultatet av 
intervjun visar att e-mail inte är funktionellt för att marknadsföra företagets tjänster. 
Enligt Magnus Modin på Relation & Brand beror det på att e-mail främst är lämpat för 
snabbare affärer som rör mindre summor pengar. Detta tyder på tillitens roll i dessa 
affärsprocesser. R&Bs tjänster kräver personliga möten så företagets säljare kan 
förklara tjänsterna som erbjuds. Empirin tyder på att efter denna personliga relation 
är skapad kan e-mail funka som medium för viss marknadsföring också för 
tjänsteföretag. Relation & Brands marknadsföring består av strategiska nätverk men 
det används också en kombination av klassisk marknadsföring och  
e-mailmarknadsföring. Det kan vara rent försäljningsarbete som sedan följs upp av 
telemarketing eller e-mail för företagets egen marknadsföring. Empirin från intervjun 
pekar på att Relation & Brands tjänster är bäst lämpad som ersättning av den 
traditionella direktreklamen mot massmarknader och är mindre tillämplig vid B2B 
vilket ofta kräver att företag som använder mediet vet om kundens behov på ett mer 
engagerat sätt. Empirin stämmer också överens med Hansson m.fl.126 som skriver 
om kraven för att sälja kunskapstjänster. Precis som Jim Sternes teori127 läggs det 
inom R&B stor vikt vid säkran av adressregister. När personifiering av utskick 
behandlas i marknadsföringsaspekten blir användandet av adressregistret 
avgörande. Attityden till personliga e-mail som inte når fram, personliga e-mail som 
når fel person och alltför personliga e-mail är några av de delar som empirin visar 
vara avgörande - direkt eller indirekt på grund av adressregistret. Enligt statistik som 
tagits fram inom R&B öppnar 60 – 70 % som företaget skickat ut i kampanjer med 
olika företag. Detta tyder på att blandningen av kunskap om mediet och mediet i sig 
är en fungerande distributionskanal för information. Eftersom R&B också alltid 
erbjuder mottagaren att hoppa av e-maillistan (”opt-out”) höjs effektiviteten 
ytterligare. Inom Relation & Brand används inte e-mail i den egna marknadsföringen, 
men som verktyg i andras marknadsföring. Empirin pekar på att det är 
affärsmodellen och branschen som styr användningsområdet för e-mail.  
 

                                                 
125 Peter Stevrin, “Tillitskrisen”, Lund 1998. Sida 244 
126 Hansson m.fl., ”De nya kunskaparna” Liber ekonomi 1997. sida 46-47 
127 Jim Sterne, “Advanced E-mail Marketing”, Lyris 2003 sida 56 

 
- 47 - 



 Kandidatarbete i företagsekonomi                2004-05-29  
 Managementhögskolan 
 Anders Gunnarsson och Per-ola Malm 

 
Relationsmarknadsföring 
De kunder som anlitar R&B använder e-mail som massmarknadsföring och ofta är 
det nyhetsbrev och kampanjer som kunderna använder för att vårda relationerna till 
kunderna. Våra intervjuer pekar på en brist av en mer engagerad relation vid 
användandet av nyhetsbrev. Kunder får nyhetsbrev från en mängd olika avsändare 
och till slut blir nyhetsbrevet bara ett i mängden. Vi ser i empirin att det leder till en 
opersonifiering då de ofta är allt för standardiserade. Vi vill här också ta upp Emma 
Rooksbys litteratur där tillit och förtroende förmedlas med ett informellt 
förhållningssätt i e-mailkommunikationen128.  
 
Erfarenheterna inom R&B visar att kapitalvärde avgör hur viktig den personliga 
relationen är. Inom företaget är medveten hög om vikten av personligheten i 
marknadsföring och detta tycks vara det största skälet till varför företaget själva inte 
använder e-mail i den egna marknadsföringen eftersom R&B är ett tjänsteföretag.  
 
Empirin visar att kategorisering av e-mail möjliggör personifiering till stora mängder 
kunder på ett effektivt sätt vilket gör att ett företag kan skapa en bra informell relation 
via e-mail till en stor mängd kunder. Empirin av våra intervjuer med B2C-företagen 
visar att det finns en tendens till att relationen med kunderna är baserad på ett 
informationsutbyte istället för en personlig kontakt. Behovet av information från 
kunder samt responsen på detta krav är vad som skapar tycks skapa en e-relation. 
Även om denna kategorisering kan verka resursödande enligt våra intervjuer, tyder 
empirin på att det i framtiden kommer att vara nödvändigt att anpassa 
marknadsföringen efter kundens behov för att få kunden intresserad. I litteratur vi 
studerat av Gummesson129, Sterne130, Rooksby131 ligger en stor fokus på att det är 
personligheten i relationen med kunden som i framtiden kommer att avgöra 
konkurrenskraften vilket t.ex. Gummesson visar i sin modell132 som vi tidigare 
hänvisat till.  

6.2.6 Analys av Tradera 
 
Kommunikation 
Tradera drivs via Internet och använder därför Internets möjligheter som en naturlig 
del i vardagen. Inom vår modell har vi därför placerat Tradera som pågående aktiva 
både på intern och extern kommunikation. All kommunikation med företagets kunder 
sker i första hand via e-mail. E-mail har inom Tradera hjälpt till att hålla en slimmad 
organisation p.g.a. att det annars hade behövts en stor telefonsupport. Jämfört med 
ett kunskapskrävande företag kan vi med empirins hjälp se att detta inte skulle vara 
hållbart för ett kunskapsföretag eftersom dessa kunder behöver en mer personlig 
relation. Empirin visar att utan e-mail hade Tradera antagligen inte fungerat. Tradera 
har outsourcat marknadsföringen till Relation & Brand för att ha en så effektiv  
e-mailkommunikation med företagets kunder som möjligt. Empirin visar att behovet 

                                                 
128 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002, sida 39-67 
129 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 105-106 
130 Sterne, Priore, ”E-mail Marketing”, John Wiley & sons Inc. 2000.  sida 11 
131 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002, sida 39-67 
132 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 86 
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av snabb respons har uppmärksammats inom Tradera eftersom det ger en ökad 
merförsäljning, något som också Sterne133 antyder. 
 
Marknadsföring 
Tradera har en aktiv pågående e-mailmarknadsföring eftersom det är företagets 
främsta marknadsföringskanal. Inom Tradera har det också påbörjats en 
kategorisering av kundernas beteenden och köp vilket är ett steg mot one-to-one-
marknadsföring. Empiri från Relation & Brand visar att denna kategorisering är 
väldigt effektiv. Daniel Larsson på Tradera anser problemet med e-
mailmarknadsföringen är att det är lätt att det får en stämpel som ”spammare” och 
utmaningen ligger i att försöka få mottagaren att verkligen läsa e-mailet. Genom våra 
intervjuer har vi fått fram genomgående åsikter att tidigare oseriös e-
mailmarknadsföring har förstört mycket av den potential e-mail verkligen har. 
Eftersom branschen enligt empirin verkar ha arbetat mot detta tyder på att 
förtroendet för e-mailmarknadsföringen sannolikt är på väg tillbaka.   
 
 
Relationsmarknadsföring 
Inom Tradera bibehålls relationerna med företagets kunder hjälp av de nyhetsbrev 
som skickas ut, samt att se till att kunderna får snabb och bra respons när de 
kontaktar Traderas support. E-mail är ett nödvändigt verktyg för att anställda inom 
Tradera ska kunna tillämpa relationsmarknadsföring eftersom företaget har runt  
300 000 medlemmar. Inom företaget är erfarenheten att djupare relationer med 
kunderna inte kan uppnås via e-mail. Vi vill dock jämföra med en fysisk affärs 
möjlighet att kunna vara personlig med lika många kunder. Efter att ha analyserat 
empirin har vi funnit att Tradera vidare måste arbeta på personifiering i och med en 
djupare kategorisering vid utskick för att ytterligare stärka relationerna med 
företagets kunder. Vi finner också att det inte finns ett stort behov att bygga alltför 
djupa relationer med kunderna eftersom företaget endast tillhandahåller 
auktionsplatser med låga priser. Auktionsplatsen är synonymt med Tradera och vi 
kan med empirin dra slutsatsen att djupet på relationen med kunden kan ha viss 
inverkan på hur värdefulla objekt användaren sätter ut för auktionering. Tradera har 
således en ganska god relation med kunderna i relation till antalet medlemmar och 
priset på tjänsten Tradera tillhandahåller. Det bör tilläggas att detta även gäller för de 
övriga B2C-företagen. Vi finner också att företag att utvärdera vilken sorts relation 
företaget vill ha till kunderna. I Traderas fall skulle det vara ohållbart att ha en sådan 
relationsmarknadsföring som tillämpas inom Roxtec eftersom det skulle vara alltför 
resurskrävande.  
 

                                                 
133 Jim Sterne, “Advanced E-mail Marketing”, Lyris 2003 sida 15 - 85 
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6.2.7 Analys av Bokus 
 
Kommunikation 
Inom Bokus finns samma aktiva användningsområden för e-mail som inom Tradera. 
Detta innebär att kunderna när det gäller support och kundtjänst styrs mot e-mail. 
Detta genom att skära ner på öppettider för telefonsupporten. Bokus undersökningar 
visar att företagets kunder är nöjda med den kommunikation, som de har tillgång till. 
Eftersom många kunder lämnar e-handelsbutikerna vid utcheckningsprocessen 
finner vi i empirin att det uppstår en risk med att lämna kunden med alltför lite 
personlig support. Finns det inte telefonsupport tillgänglig finns det än mer anledning 
för kunderna att hoppa av. Empirin tyder på att i och med nedskärning av 
telefonsupporten minskas även de personliga relationerna till kunderna.  
 
 
Marknadsföring 
Inom Bokus sköts marknadsföring genom nyhetsbreven som varannan vecka går ut 
till befintliga kunder. Märta Wallin på Bokus anser dock inte e-mail vara ett bra 
medium för att skaffa nya kunder vilket övrig empiri också överensstämmer med. Här 
förlitar personalen inom Bokus sig på traditionell marknadsföring som t.ex. 
tidningsannonser. Annonsering via banners på välbesökta hemsidor resulterar också 
i bra trafik till hemsidan. Genom empirin kan vi dra paralleller till tidigare företag som 
där e-mail funkar bäst efter den första kontakten med kunden är tagen via ett annat 
medium. Inom Bokus används också branschtidningar för marknadsföringen 
eftersom det resulterar i en mer intresserad kundkrets vilket bekräftar åsikterna inom 
Relation & Brand att en mix av medier bör användas vid marknadsföring. Chansen 
att Bokus marknadsföring når personer som annars inte skulle ha hittat Bokus, ökar 
också vid annonsering i andra medier än via e-mail. Inom Bokus används också 
kategoriseringar av företagets kunder men har samtidigt uppmärksammat risken med 
att göra för snäva personifieringar. Vi delar denna åsikt eftersom konsumenter enligt 
vår uppfattning ofta har fler än ett intresse samt ofta vill lära sig om nya saker. Risken 
att kunden sedan ska bli tillfrågad efter andra intresseområden ses som liten. Empirin 
pekar på en risk att företagen blir mer produktorienterade istället för se till kundens 
behov. I empirin finner vi att företagen lurar sig själva genom att tro att det 
tillfredsställer kundens intressen. Vi vill också hänvisa till kundrelationens livscykel134, 
där relationen till kunden ses som en cirkel som aldrig avstannar. Märta Wallin, 
marknadsansvarig på Bokus framför också den åsikten att tidigare massiva 
”spamming” har förstört mycket av potentialen med e-mail som 
marknadsföringskanal. Intervjuerna tyder på en vilja att branschen enas med syfte att 
kunderna ska återfå förtroende för e-mailmarknadsföring. 
 
 
Relationsmarknadsföring 
Inom Bokus finns en intressant uppfattning att priskänsligheten via den fysiska 
handeln och näthandeln är stor. Konsumenter förväntar att en bok på nätet ska vara 
t.ex. 80 kr billigare mellan fysisk handel och näthandeln men när konsumenten 
kommer till att välja vilken näthandel de ska handla ifrån spelar varumärke och 

                                                 
134 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003 sida 149 
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tidigare relationer till företaget en avgörande roll i valet. Detta är något vi själva finner 
stämma utifrån egna erfarenheter. Nyhetsbrevet får bra respons av företagets 
kunder. Inom Bokus finns också erfarenheten att personliga kontakter med kunden 
blir lidande till viss del, vilket än en gång empirin tyder på att relation till kunden bör 
ställas i jämförelse till summan av de transaktioner som görs. 
 

6.2.8 Analys av Resfeber 
 
Kommunikation 
Kommunikationen inom Resfeber liknar kommunikationen som inom Bokus och 
Tradera existerar med kunderna. Empirin från våra intervjuer tyder på den standard 
nyhetsbrevsrelationen tenderar att bli. Resfeber placerar vi därför på aktiv intern och 
extern e-mailkommunikation inom vår modell. Kommunikation med Resfebers kunder 
med nyhetsbreven har fått en mer redaktionell anda vilket också stödjer vår tidigare 
upptäckt från empirin att kundernas relation till e-handelsföretag är fokuserad på 
information. Inom Resfeber är telefonsupporten viktig eftersom bokningsmaskinerna 
är relativt invecklade för den allmänna kunden vid en första anblick. Inom Resfeber 
används också telefon för att reda ut mer komplicerade fel eller där kunden har 
mycket klagomål mot Resfeber. Vår intervju med Resfeber visar att företaget har en 
väl medveten e-mailkommunikation som stämmer överens med t.ex. Gummesons135 
relationsteorier. Inom Resfeber vårdas också varumärket i e-mailkommunikationen 
vilket delar i vår empiri pekar mot att fler företag borde uppmärksamma detta 
problem. 
 
Marknadsföring 
Det redaktionella innehållet i Resfebers nyhetsbrev har resulterat i många aktiva 
kunder som ger avkastning i en god direktförsäljning genom nyhetsbreven. Empirin 
visar att Resfeber har en effektiv adresslista. Genom att spåra unika länkningar i  
e-mailen kan den direkta försäljningen mätas samt ge statistik på vad Resfeber bör 
fokusera de övriga marknadsinsatserna på vilket tyder på en aktiv användning av 
potentialen i e-mail. Vi finner att Resfeber därför är ett bra exempel på när  
e-mailmarknadsföring fungerar som bäst. Empirin visar en marknadsföring till 
intresserade, aktiva kunder vilket genererar en direkt försäljning. Sterne 
uppmärksammar e-mails potential att snabbt se ett intresse- och beteendemönster136 
hos kunderna vilket inom Resfeber verkligen utnyttjats.  
 
Inom Resfeber blandas också olika medier vid marknadsföring. Detta är viktigt dels 
för att underhålla de existerande relationerna till kunderna, dels också för att driva in 
ny trafik till sidan. Vikten av blandning av medier har tidigare uppmärksammats i 
empirin av Bokus och Relation & Brand.  
 
Relationsmarknadsföring 
Efter att ha studerat empirin finner vi att Resfeber ha kommit ett steg längre än de 
andra B2C-företagen i relationsmarknadsföringen och försöker få en mer personlig 
och aktiv kontakt med företagets kunder. Via förhandsvisningar av biofilmer och 

                                                 
135 Evert Gummesson, “Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R ”. Liber ekonomi 2002 sida 132 
136 Jim Sterne, “Advanced E-mail Marketing”, Lyris 2003 sida 15 - 85 
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aktiviteter för Resfebers VIP-klubb bildas en personlig relation med en del av 
kunderna. I empirin finns dock problem med att företaget endast erbjuder dessa 
aktiviteter i begränsade regioner men tar dock ett större steg mot Gummessons mer 
personifierade relationsmarknadsföring137. Vi finner i empirin detta mer motiverat för 
Resfeber eftersom företaget erbjuder dyrare produkter / tjänster än t.ex. Bokus.  
 
Inom Resfeber anges priset som största avgörande faktor för företagets kunder och 
förhoppningen är att relationsbyggande åtgärder i samband med priser ska leda till 
återkommande kunder.  
 

6.2.9 Analys av Komplett 
 
Kommunikation 
Komplett placerar vi också på en aktiv e-mailkommunikation i vår modell. Inom 
företaget används e-mail som ersättning för telefontrafik med företagets kunder. 
Empirin ger här ett bra exempel på vad t.ex. Gummesson138 och Aldrich139 anger 
som problematiskt med e-mail. Företaget verkar ha haft svårt att hantera den stora 
trafikvolymen vilket har lett till missförstånd i e-mailkommunikation, felskrivningar och 
icke väl formulerade e-mail. Risken finns att den en icke fungerande  
e-mailkommunikation kan påverka varumärket negativt och försämra den långsiktiga 
relationen till kunderna. Empirin visar också på resultat där personalen låtits använda 
det sunda förnuftet men haft svårt att se nyttan med väl formulerade e-mail mot 
företagens kunder. Empirin från intervjuerna pekar på vikten med policys och riktlinjer 
för hur kommunikationer ska skötas. I många e-handelsföretag är det dock svårt att 
förutse plötsliga trafikökningar vilket medför svårigheter med att anpassa 
organisationen. 
 
Marknadsföring 
Inom Komplett används en e-mailmarknadsföring mot företag som kan förknippas 
med spam, men det finns ingen lagstiftning mot detta förfarande, eftersom dessa  
e-mail är riktade mot företag. Genom att köpa e-mailadresser från PAR140 och 
således skicka ut e-mail till företag som inte har delgett intresse av reklamen. Empirin 
visar tydligt att företag som skickar ut spam missar den potential som  
e-mailmarknadsföringen har, samtidigt som den sänker acceptansen för 
marknadsföring via detta medium. I empirin upplever vi dock konkurrensen hårdare 
när det gäller försäljning av datorkomponenter på Internet vilket gör att Komplett 
tvingas ta till en mer aggressiv marknadsföring. Empirin visar att ”opt-out”-funktionen 
fungerar så att den marknadsföring som skickas ut uppfattas som mer seriös av 
mottagaren. Inom Komplett är medvetenheten hög om de risker som  
e-mailmarknadsföringen möter och försöker utveckla metoder för att den ska 
uppfattas som mer accepterad. 
 
Relationsmarknadsföring 

                                                 
137 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 86 
138 Evert Gummesson, “Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R ”. Liber ekonomi 2002 sida 28 
139 Aldrich, Douglas F “Mastering the digital marketplace ”, John Wiley & sons Inc. 1999 sida 275 
140 PAR, Företag som säljer adressregister för marknadsföring 
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Inom Komplett upplevs kunder välja att komma tillbaka trots hård konkurrens med 
lägre priser från andra leverantörer. Empirin från Komplett bekräftas av erfarenheter 
inom Bokus. Gummesson141 för fram åsikten att en god relation med kunden minskar 
priskänslighet. Detta gäller även inom e-handeln. Intervjun visar också att 
Gummessons relationsmarknadsmix142 fungerar för Komplett i en långsiktig strategi. 
Våra intervjuer tyder på att om kunder är nöjda med bra produkter, bra service och 
snabb respons tillsammans med bra priser finns det ingen anledning för en kund att 
välja en annan leverantör. 

6.2.10 Analys av NetonNet 
 
Kommunikation 
Vi placerar NetonNet som aktiva inom båda kategorierna för kommunikation. 
Uppskattningsvis går 50 % av företagets support via telefon, något som är naturligt 
eftersom vår empiri visar att e-mail inte kan användas som enda säljstöd vid 
försäljning av kapitalvaror. Till skillnad ifrån några andra utav företagen som ingår i 
denna uppsats tjänar NetonNet inte på att segmentera utskicken av e-mail eftersom 
det är priserna och inte kategorierna som är inriktningen för NetonNet. Dessutom 
visar empirin att företagets kundgrupper är mycket illojala vilket leder till en snabbt 
inaktuell adresslista och resulterar i slöseri av företagets resurser.  
 
Marknadsföring 
Inom NetonNet upplevs att timing är den största nyckeln till framgång för  
e-mailmarknadsföringen. Vår övriga empiri och Jim Sternes teori143 pekar istället på 
att det är en aktuell adresslista som borde vara NetonNets nyckel till framgång. 
Empirin visar på att för bevara relationen till kunden måste NetonNet ändra fokus 
ifrån pris till varumärke och support.  
 
Låt oss leka med tanken att NetonNet får en konkurrent som är billigare på alla varor. 
NetonNet har inte längre några associationer till sig mer än att de brukade vara 
billigast när det begav sig. Inom NetonNet borde e-mail ses som en hjälp i 
uppbyggnaden av relationer till varumärket istället för fokus på pris, vilket empirin 
tyder på kan vara försvårande i ett längre konkurrensperspektiv. 
 
Relationsmarknadsföring 
Lojala läsare av nyhetsbrevet belönas med möjlighet att förhandsboka produkter. 
Våra intervjuer tyder på att utskick med produkter i fokus inte skapar något större 
mervärde. I empirin finner vi att driva produkt och pris i första hand som görs inom 
NetonNet sätter de personliga relationerna med kunderna åt sidan och skapar ett 
vakuum där företaget inte får reda på vad kunden vill ha och kunden kan inte 
förmedla åsikter  och feedback. För att hänvisa till Jim Sternes exempel om 30 
försäljare som knackar dörr144, kan NetonNets beteende liknas vid om dessa 30 
försäljare dessutom skulle vara döva och blinda. 
 

                                                 
141 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 248 
142 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 86 
143 Jim Sterne, “Advanced E-mail Marketing”, Lyris 2003 sida 56 
144 Jim Sterne, “Advanced E-mail Marketing”, Lyris 2003 sida 31 
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6.2.11 Analys av Ginza 
 
Kommunikation 
Inom Ginza används e-mail aktivt och i huvudsak som kommunikationsverktyg. 
Användningen har kommit som resultat av när Ginza gick från offline-verksamhet till 
e-handelsbutik 1998. Utifrån empirin drar vi slutsatsen att Ginzas kundtjänst hade 
varit mindre ifall företaget varit en e-handelsbutik från början. Ginzas varor är så pass 
enkla att empirin tyder på kunderna klarat sig bra med enbart informell kundtjänst via 
e-mail.   
 
Marknadsföring 
Eftersom personalen inom Ginza inte förlitar sig på e-mail för att driva nya kunder 
mot sidan fungerar e-mailmarknadsföringen i form av nyhetsbrev endast som ett 
verktyg för att få företagets existerande kunder att handla oftare och för större 
summor. Empirin pekar på att aggressiviteten i kombination med nyhetsbreven som 
en gång varje vecka skickas ut, gör att det finns risk för företagets kunder tröttas ut. 
Våra intervjuer pekar på att det inom Ginza istället bör fokuseras på vad kunderna vill 
veta istället för att fokusera på för mycket på produkt och pris. Ginza hamnar i 
samma problematik som NetonNet. Intervjun visar också det finns en outnyttjad 
potential eftersom företaget samlar köphistorik om kunderna som inte används för 
kategorisering och anpassning av marknadsföringen. 
 
Relationsmarknadsföring 
Inom Ginza fokuseras den klassiska marknadsmixen145 med de fyra P:na146,  med 
stor fokus på pris och produktutbud. Enligt vår empiri är Ginzas varor av en sådan 
inriktning att relationen inte är av vikt. Om personalen inom Ginza använde 
relationsmarknadsföring för att lära mer om specifika företagskunder, pekar vår 
empiri på att en kategorisering och personifiering kunnat effektivisera kundernas 
sökning av produkten. Intervjun med Ginza visar att nyhetsbrevet inte bygger någon 
relation med kunden eftersom det skickas ut alltför ofta samtidigt som nyhetsbrev inte 
förmedlar feedback från kunderna vilket enligt Feurst147 är väldigt viktigt i en relation. 
Rooksby148 skriver också om empatin som är viktig för en relation, Inom Ginza 
används idag inga verktyg för att bättre förstå kunden och sedan anpassa denna 
information i marknadsföringen. Precis som hos NetonNet, upplevs kunderna som 
illojala. Men med hänvisning till Märta Wallin på Bokus kan empirin förklara detta 
med märkeslojalitet samt att priskänsligheten mellan näthandlarna upplevs mindre 
påtaglig. Gummesson149 påpekar också att en god relation till kunden minskar 
priskänsligheten. 

                                                 
145 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 86 
146 Kotler, Philip , Marketing Management. Millennium uppl. Prentice Hall International, 
Inc; New Jersey 2000. sida 15 
147 Ola Feurst, ”One to One Marketing”, Liber förlag 1999. Sida 26 
148 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002, sida 39-67 
149 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 248 
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6.3 Gemensam analys 
Vi kommer inom detta kapitel analysera de upptäckter vi gjort i samband med 
empirin. Genom denna övergripande analys binds upptäckter i empirin ihop med 
teorier och hypoteser.  
 

6.3.1 Företagens marknadsmix 
I nedanstående figur förklaras hur företagen vi intervjuat har anpassat 
marknadsmodellen efter marknadens behov och förutsättningar. Vi har använt 
Gummessons modell av relationsmarknadsföringens marknadsmix150 och anpassat 
Gummessons relationsingredienser med Kotlers ”fyra P”151. 
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Figurförklaring 
Den översta cirkeln föreställer Gummessons relationsmix152. Med två nedanstående 
cirklar utvecklar vi marknadsmixen utifrån vår empiri och analys. Vi har därmed 
blandat Kotlers ”fyra P” med Gummessons relationsaspekter och kommit fram till de 
två modellerna för företagen i vår intervju, dvs. business to business (B2B) samt 
business to consumer (B2C). Aspekterna som är belägna i och utanför cirklarna, 
representerar mängden fokus som vi utifrån empirin uppfattat företagens 
marknadsmixer. 
 

                                                 
150 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 86 
151 Kotler, Philip , Marketing Management. Millennium uppl. Prentice Hall International, 
Inc; New Jersey 2000. sida 15 
152 Magnusson och Forssblad, ”Marknadsföring i teori och praktik” Studentlitteratur 2003. sida 86 
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B2B 
Personerna inom alla företag i empirin var fokuserade på relationens betydelse för 
den slutliga försäljningen. Vi utgick ifrån Gummessons modell som empirin visar 
stämmer bra överens med dessa företags värderingar, bortsett ifrån justeringen som 
illustreras i de två modifierade cirklarna. Vi placerade priset som en prioriterad faktor 
i försäljningsarbetet eftersom empirin visar på en ökad konkurrens vilket gjort 
marknaden priskänslig. Empirin visar således att uppfattningen inom företagen vi 
intervjuat inte litar fullt ut på en god relation till företagets kunder för att kunden helt 
ska bortse från konkurrenters priser. E-mail har enligt vår empiri minskat 
priskänsligheten avseende det faktum att mediet tillåter en snabb respons på behov 
av problemlösning och efterfrågan.  
 
B2C 
Efter att ha samlat in empirin ser vi en svårighet med att företagen säljer priskänsliga 
produkter med en långsiktig relationsmarknadsföring. Gummessons Return on 
relationship153 resulterar negativt, eftersom kunden inte är lojal. Empirin visar att det 
är varorna som avgör om det krävs en kundrelation för att sälja varan. Vi illustrerar 
exemplet med CD-skivor eller böcker, eftersom kunden ofta vet vad som köps och 
väljer det alternativ med bäst pris och snabbast leverans. Vi har därför placerat 
produkt och pris från den traditionella marknadsmixen i den högra modellen som 
beskriver B2C-företagens fokus i marknadsmixen. 
 
Vårt intervjumaterial tyder på att de konsumentinriktade företagen bör omvärdera vad 
deras relation till kunderna ska resultera i. Istället bör de använda relationen med 
kunderna till att skapa ett mervärde som t.ex. gör att kunden ofta besöker företaget 
och på så sätt blir ett förstahandsval. Utifrån vår empiri verkar det som om Internet 
har skapat medvetna kunder som har kunskapen att hitta billiga substitut. 
Varumärket har dock en betydelse och kanske bör företagen beakta nuvarande 
relationsåtgärder som t.ex. nyhetsbrev, som en varumärkesstärkande åtgärd istället. 
 

6.3.2 Användningsområden för e-mailkommunikation 
Medvetenheten i företagen som vi intervjuat med anknytning till vad e-mail lämpar sig 
för, visar empirin vara god. Vi hade den förutfattade meningen att företag använder 
e-mail utan att reflektera över hur kommunikation uppfattades av mottagarna. Emma 
Rooksby anger dock att tillit kännetecknas av ett informellt förhållningssätt i 
kommunikationen154 vilket vi med hjälp av empirin ser kan bli ett problem i en djupare 
kundrelation över e-mail. Detta eftersom avsändaren inte ordentligt reflekterar över 
vad som skrivits. Empirin visar på att e-mailkommunikation som är informell lätt kan 
bli kortfattad och kantig, vilket kan leda till att relationen tar skada. 
 
Inom företagen i empirin upplevs också problem med att få ut budskap via e-mail och 
svårigheter att få läsaren att ta till sig information via e-mail. Intervjuerna visar att 
företagen måste få mottagaren att inse vikten av informationen. Det gäller för 
företaget att skapa en sådan förtroendefull relation att mottagaren värdesätter 
informationen som handges. För att nå detta förtroende tyder empirin på att 

                                                 
153 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 232 
154 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002, sida 39-67 
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företagen måste värna om kundernas intresse och behov för att hålla informationen 
intressant för mottagaren.  
 
Vi ser också tendenser i empirin att de undersökta företagen återspeglar litteratur av 
bl.a. Rooksby155 eftersom inom vissa av företagen anser personalen kunna sköta en 
givande dialog via e-mail. Empirin pekar mot en effektiv dialog som prioritet i en 
levande relation mellan leverantör och kund. Med upptäckter i empirin vill vi hävda att 
företag inte bör använda e-mail i försök att föra dialog. För att illustrera detta med 
empirin tar vi exemplet med Cap Gemini och Bokus som skickar frågor och svar fram 
och tillbaka eftersom företagens kundtjänster inte för dialoger med kunder i realtid. 
 
E-mail används också som effektivitetsåtgärd inom företagen i empirin för att ge 
snabbare respons vid förfrågningar av företagens kunder. För de stora B2C-
företagen som är Internetbaserade är detta en nödvändighet. Ofta är frågorna från 
företagens kunder av mindre omfattning och eftersom e-mail är ett medium som 
tillfredställer snabb kommunikation. Inom Bokus och Resfeber används i många av 
dessa fall standardiserade svar som styr användaren till att använda telefonkontakt 
om problemet inte löser sig. Vid produkter eller tjänster med ett större värde visar 
empirin på att det är viktigare att ha en kommunikation via telefon för att företagets 
kund inte ska tröttna på e-mailkommunikationen och gå till en butik med för 
konsumenten tillfredställande service. Empirin visar att värdet på tjänsten eller varan 
avgör kundens förväntan av personlig kontakt ifrån företaget.  
 
Kundens behov av att känna sig unik är något som Ola Feurst156 lägger stor vikt på. 
Empirin tyder på att detta behov stiger med värdet på varan eller tjänsten och andra 
faktorer som t.ex. tidigare erfarenheter, ekonomisk ställning, kunskap om produkten 
etc. 
 

6.3.3 E-mail som verktyg i relationsbyggande 
Gemensamt för alla B2C-företag är att inget av företagen i empirin ser e-mail som ett 
alternativ för att skapa nya kontakter och skaffa nya kunder. Lagen tillåter inte heller 
en sådan marknadsföring. Företagen vi intervjuat är medvetna om att  
e-mailmarknadsföring som inte är efterfrågad bidrar till ineffektiv marknadsföring och 
att den samtidigt förstör den allmänna acceptansen för mediet som 
marknadsföringskanal. De företag vi intervjuat har försökt förmedla en omtanke 
genom just funktioner som ”opt-in” och ”opt-out” vilket i empirin tyder på att den 
allmänna acceptansen för marknadsföring via e-mail kommer att stärkas framöver. I 
utfallet av intervjuerna finns dock vissa tendenser till att när en kund gett medgivande 
för direkt e-mailmarknadsföring att sedan företaget skickar ut en mängd e-mail som 
inte tillgodoser konsumentens preferenser. I empirin är Ginza är ett bra exempel på 
annorlunda e-mailmarknadsföring. 
 
Det är viktigt att skilja på den relation som B2C- och B2B-företagen har med 
kunderna. B2B-företagens relationer med kunderna tillåter en mer långsiktig relation, 
eftersom det ofta rör sig om mindre antal kontakter och högre summor. Empirin visar 

                                                 
155 Emma Rooksby “E-mail and Ethics” Routledge 2002 sida 73-76 
156 Ola Feurst, ”One to One Marketing”, Liber förlag 1999. Sida 64 
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att konsumenter är mer villiga att sköta relationen med leverantören via e-mail 
medan företag kräver mer engagemang och förtroende från leverantörerna. Empirin 
visar också att e-mail inte förmedlar ett sådant förtroende att en relation stärks med 
hjälp av e-mail. E-mail kräver i sådana fall att det redan finns ett starkt förtroende 
parterna emellan. Efter att ha studerat empirin bör e-mail istället ses som ett 
komplement för att sköta mindre viktiga moment i vardagen där en telefonsupport 
kanske upplevs som överflödig eller störande. Ett företag med starkt varumärke och 
profilering kräver en gränsdragning för denna gräns då flera av de företag vi 
intervjuat nämner svårigheter med att fördjupa relationen med motparten med e-
mailkommunikation. 

6.3.4 Det sunda förnuftet som riktlinje 
Empirin visar tendenser till att tilliten till företagens anställdas sunda förnuft vid 
användning av e-mail och i övrig kommunikation kan skada ett varumärke. Detta 
eftersom empirin visar att företagets anställda inte alltid håller en konsekvent linje vid 
kontakt med företagets kunder. Inom Bokus och Resfeber har detta problem 
uppmärksammats och mallar och riktlinjer för kommunikationen har utformats. Det 
sunda förnuftet tvingas då att anpassas till företagets värderingar och inte enbart 
personalens personliga åsikter och värderingar.  Vår mening är också att det sunda 
förnuftet baseras på vad en individ redan kan och utvecklar således inte företaget.  
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6.3.5 E-mail som marknadsföringskanal 

Basvaror

Konsumentvaror

Kapitalvaror

Relationen

Pris

Priskänslighet

Tillit till email

MODELL ÖVER PRIS SATT I SAMBAND MED RELATION

 
Figurförklaring 
Modellen ovan som vi skapat är baserad på analys av empirin. Modellen beskriver 
hur relationen mellan företagen vi intervjuat och dess kunder ligger till grund för 
priskänslighet och tillit till valet av medium för kommunikation i relationen. Trenden 
som dominerar empirin är kravet på högre tillit vid försäljning av värdefulla varor. 
Empirin pekar på att tillit skapas genom goda relationer och att dessa bygger till stor 
del på personliga kontakter med motparten. Med det antagandet har vi redogjort för 
vilka typer av varor och djupet på relationen som ligger till grund för tillit till e-mail. 
Axeln illustrerar också vår uppfattning att e-mail är mest lämpat för produkter inom 
segmentet ”konsumentvaror”. Utifrån empirin finner vi att basvaror har för stor 
priskänslighet för att kunna ta del av förmånen med minskad priskänslighet som 
empirin tyder goda relationer med ett företags kunder ger. Vi finner också att 
kapitalvaror kräver djupare relationssatsningar än vad e-mail har att erbjuda. Därmed 
kan vi specificera inom vilka områden vi finner att e-mail är givande som 
marknadsföringskanal. 
 
Vår hypotes att en god relation drastiskt minskar priskänsligheten, visar sig inte helt 
överensstämma med empirin. Analysen skulle dock kunna göras mer detaljerad när 
faktorer om kundens sociala, ekonomiska och tekniska kompetens vägs in. Detta är 
något som vi valt att inte analysera eftersom vi har haft fokus på företag och inte på 
användaren. Empirin visar att det är kapitalvaror med lågt pris som är taket vid  
e-mailmarknadsföring, vilket förklaras av den avstannade stigningen av tillit till e-mail 
strax över sträcket för kapitalvaror i ovanstående modell. Detta är en uppfattning vi 
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bildat oss med hjälp av Gummesson157, Hansson m.fl.158 samt de  B2B-företag vi 
intervjuat. 
 

Utskick

Personlighet

KONSUMENTVAROR

Kundens krav på 
personlighet
Mottagarens 
uppfattning av utskick

MODELL ÖVER BALANS MELLAN KRAV OCH UPPFATTNING

 
 
Figurförklaring 
Figuren är en fortsättning på tidigare figur och är grundad på analysen av empiri. 
Modellen är skapad av författarna av denna uppsats. 
 
I empirin ser vi ett dilemma med B2C-företag inom kategorin för konsumentvaror. 
Med konsumentvaror menar vi försäljning som inte kräver större planerande från 
konsumentens sida eller större ekonomiska processer. Typiska varor för kategorin är: 
Böcker, CD-skivor, datorspel, hälsokost, datorkomponenter, lågpris hemelektronik 
samt produkter där konsumenten redan har stor kunskap om varan. Empirin visar att 
problemet med e-mailutskick i denna kategori försöker uppmuntra till köp så frekvent 
att utskicken i stor bemärkelse kan liknas vid spam. Dilemmat är att näthandelns 
kunder är illojala samt lätt hittar andra alternativ vilket gör att det blir svårt att avgöra 
den rätta timingen för utskicken. Empirin tyder på att när frekvensen av utskick stiger, 
måste även företaget bli mer personligt samt kategorisera kunderna för att inte 
försämra relationen med kunden. Empirin tyder således på att vid lågfrekventa 
utskick behöver e-mailen inte samma förankring av personlighet, eftersom 
informationen inte upplevs lika tjatig. Vi ser inget problem i empirin med att vara 
personlig i få utskick, men mediet tappar effektivitet för att underhålla en djupare 
relation med motparten. För en B2C försäljning av lågmarginalsprodukter ser vi i 
empirin också att en djupare relation med en större mängd kunder inte lönar sig 
enligt Gummessons ”return on relations”-teori159. Tiden det skulle ta att etablera en 

                                                 
157 Evert Gummesson, “Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R ”. Liber ekonomi 2002 sida 138 
158 Hansson m.fl., ”De nya kunskaparna” Liber ekonomi 1997. sida 46-47 
159 Evert Gummesson, ”Total relationship marketing” Butterworth-Heinemann 2002, sida 232 
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sådan relation till en kund är inte acceptabel för den omsättning en enstaka kund 
bidrar med. 
 

6.3.6 Effektiva relationer 
Majoriteten av företagen vi intervjuat ser e-mail som ett effektivitetsverktyg. 
Företagen vi intervjuat kan idag hantera ett större antal kontakter än tidigare samt 
med mindre personal vilket empirin tyder på höjer produktiviteten i företaget. Vi ser i 
empirin också en skillnad på omsättning per anställd mellan B2C-företagen som 
endast existerar på Internet jämfört med Ginza som gått från ett postorderföretag till 
ett företag som också existerar på Internet. Empirin tyder på att e-mail ökar 
produktiviteten i företaget eftersom samtliga B2C-företag som drivs på Internet helt 
eller till mycket stor del avvecklat telefonsupporten och klarar hålla en effektiv 
kundtjänst med få anställda. 
 
Orsakerna till tillståndet med låg tolerans för e-mailmarknadsföring och dagens krav 
på den höga säkring företagen idag måste göra av e-mailmarknadsföring visar 
empirin bero på den tidigare ej försiktiga spamming som tidigare var populär.  Våra 
intervjuer tyder på att möjligheten för att hålla en god relation mellan parter i 
framtiden kommer att öka. 
 

6.3.7 Extern och intern kommunikation 
Vi upptäcker i empirin en skillnad i formen av kommunikation, när det gäller B2B-
företag. Formuleringar och empati faller ofta bort i intern kommunikation och skapar 
dålig förutsättning för den externa kommunikationen. P.g.a. att B2B-företagen i 
empirin uttryckt problem med personal som får fel information eller uteblir ifrån rätt 
informationsnätverk. Vi ser också att det är i de goda personliga relationerna som 
missförstånden och kantigheten uppstår. Empirin visar att det är när avsändaren 
känner sig alltför bekväm i relationen till motparten som avsändaren inte tänker på 
hur texten uppfattas. Detta är enligt empirin ett problem i såväl intern som extern 
kommunikation för B2B-företagen. 
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7. Slutsats 

7.1 Slutsats och reflektion 
Att bygga en relation med hjälp av ett medium som idag har lågt förtroende anser vi 
som svårt. Empirin visar att företag försöker få tillbaka förtroendet genom att skapa 
ett informativt värde för kunden. Men det är inte tillräckligt långt ifrån den tidigare mer 
avskräckta formen av spam. B2C-företagen har en stor utmaning i att hitta former för 
hur denna marknadsföring kommer att utvecklas i framtiden.  
 
E-mail lämpas som marknadsföringskanal endast i förhållande till varans eller 
tjänstens relationsförväntan, som kunden förknippar varan eller tjänsten med. Denna 
relationsförväntan utgörs faktorer såsom pris, tidigare kunskap om produkten och 
produktsegment. Vi har kommit fram till att e-mailmarknadsföring endast lämpar sig 
för konsumentvaror av standardiserad art där pris och utbud är främsta orsaken till 
att handla varan på Internet. För andra produkter samt för B2B-företag ligger 
användningsområdet för e-mail endast som kompletterande kommunikationskanal.  
 
Framtiden för e-mailmarknadsföring är i utvecklingen av personifiering och 
kategorisering i förhållande till mängden utskick. Utvecklingen av effektiva lösningar 
för att spåra köpbeteende och sätta dessa i samband med det befintliga säljsystemet 
ser vi som en nödvändighet för att över huvudtaget kunna dra nytta av 
relationsmarknadsföring. Vi ser också att potentialen med e-mailmarknadsföringen 
här är mycket stor men att den låga toleransen kan verka som en bromskloss. 
 
För de B2B-företag vi intervjuat är majoriteten bestämda om att e-mail är mycket 
effektivt som komplement till andra kommunikationskanaler men att e-mail 
missbrukas. I marknadsföringen är det värdefullt eftersom kunder snabbt kan få 
efterfrågad information och produktspecifikationer. Den bör dock aldrig ses som ett 
verktyg för att ta kontakt med nya kunder eftersom verksamheten kan betraktas 
oseriös. En personlig relation försvarar priset medan informationen rättfärdigar 
produkten. Den personliga kontakten är vad som avgör försäljningen hos många 
B2B-företag och e-mail varken förbättrar relationen eller priskänsligheten hos dessa 
företag. E-mail ökar bara möjligheten att hålla igång den ökande mängden kontakter 
IT utvecklingen bidrar till.  
 
Det finns idag en stor osäkerhet avseende vilka produkter som idag går att sälja på 
Internet. Företag som tidigare sysslat med fysisk försäljning ser till ökad omsättning, 
men tar inte hänsyn till skillnaden på relationerna. Tendenser i empirin hos samtliga 
B2C-företag var att kunderna ansågs illojala. Kanske utifrån en fysisk kontakt sett, 
men inte nödvändigtvis i det informella medium, som företagen marknadsförs med. 
Vi tror också att den förflyttning leder till en omdirigering av de befintliga kunderna 
och således mister kunden den relation till företaget som denne tidigare haft 
förtroende för. Det finns en risk med att byta plattform för kommunikation och 
marknadsföring. 
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Empirin visar på att företagen vi intervjuat inte fullt ut förlitat sig på en god relation till 
företagens kunder för att kunderna helt ska bortse från konkurrenters priser. Vi drar 
därför slutsatsen företag flexibelt anpassar marknadsmix efter marknadens 
förutsättningar likt vår modell i 6.3.1. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Vi kan rekommendera framtida forskning kring vilken typ av relationer kunden vill ha. 
Idag försöker de B2C-företag vi intervjuat pressa ut en relation men utan att veta vad 
kunderna vill ha ut av relationen.  
 
En intressant aspekt på detta är hur kunder och företag upplever den e-mail 
kommunikation de har idag. Vi ser att forskning kring attityder skulle ge en djupare 
och förklarande bild av en IT-relation. 
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Appendix 
 

 
Intervjumanus utarbetat av:      2004-04-04 
      
Per-Ola Malm 
Anders Gunnarsson 
 
BTH Karlshamn 
 
Handledare: Peter Stevrin 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 
Kurskod: FEC007 

 

Frågor till Intervju för grund till examensarbete 

 

Allmänna frågor om företaget 
Vilket år började företaget använda e-mail för marknadsföring? 
 
Vad var anledningen till användningen av e-mail?  
 

Kommunikation 
Hur används e-mail för att kommunicera med kunderna? 
 

- enbart för support eller vid frågor 
- för all kommunikation  
- som säljstöd för marknadsföring 
- vid informationsförfrågningar 

 
Har e-mail med kunderna påverkat arbetet och kommunikationen inom företaget? 
 
Hur anser ni kunderna uppfattar kommunikationen via e-mail? 
 
Sker det missförstånd vid tolkning av e-mail?   
 
Vad kan anser ni kommunikation via e-mail inte användas till? 
 

Marknadsföring 

Hur arbetar ni idag med kunddatabaser kopplat till e-mail i marknadsföringen och har ni 
särskilda system/mjukvara för detta? 
 
Vilka anser ni är de mest kritiska momenten i e-mailmarknadsföring? 
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Hur används e-mail som marknadsföringsverktyg gentemot kunderna, newsletters, andra 
utskick osv. 
 
Hur anser ni att företaget kan utveckla marknadsföringen med hjälp av e-mail? 
 
Hur har företaget över tiden utvecklat denna typ av marknadsföring? 
 
Finns det någon policy eller bestämmelser för utformningen av e-mail i marknadsföring? 
 
Har ni rutiner för hur marknadsföring via e-mail skall följas upp och effektiviseras? 
 
Vilka för- och nackdelar anser ni finns med e-mail i marknadsföringen?  
 
Anser ni att företaget erfarenhetsmässigt kan ta tillvara på de möjligheter som e-mail i 
marknadsföringen har att erbjuda? 
 
Hur organiserar företaget denna marknadsföring, kategoriserar ni era e-mail till kunder? 
 
Hur gör företaget för att e-mail till kunderna inte ska uppfattas som spam? 
 
Använder sig företaget av statistik på någon av följande områden; öppnade, slängda, 
vidarebefordrade, bounced e-mail och click rate? (eller annat) 
 
Finns det någon viktig aspekt, när det gäller e-mail i marknadsföringen, som vi inte 
frågat om? 

 

Relationer 

Vad ingår i kundrelationer för er och vad gör ni för att utveckla dom på kort och lång 
sikt. 
 
Hur förmedlar företaget sitt varumärke via e-mail? 
 
Har de personliga relationerna/lojaliteten till kunderna förändrats? 
 
Vilken betydelse har e-mail haft för era kundrelationer? 
 
Har e-mail i marknadsföringen inneburit ökade och förbättrade relationer med kunderna? 
 
Har e-mail möjliggjort att företaget nu kan utnyttja globaliseringen mer än tidigare? 
 
Har det inneburit att företaget kunnat minska antalet mellanhänder eller liknande 
förändringar? 
Bidrar relationen till att kunder blir mindre priskänsliga? 

Övrigt 
Har e-mail haft någon påverkan på företagets produktivitet? 
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