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1 BAKGRUND 
 
Utvecklingen inom Internet går allt snabbare där portalen, den virtuella marknadsplatsen, är en 
del utav denna utveckling. Den snabba utvecklingen gör att det är svårt för såväl företag som 
konsumenter att hänga med samtidigt som de är rädda att inte bli en del av denna utveckling. Vi 
anser att det är dags att stanna upp ett tag och fråga sig om portalen innebär något värde för 
företagen och dess konsumenter och vad detta värde i så fall består av? 
 
Syftet med detta inledande kapitel är att ge läsaren en bild av Internetportalens utveckling och 
framväxt. Att ge läsaren en bakgrund och förståelse för det syfte vi har med uppsatsen, nämligen 
att analysera det upplevda värdet av Internetportalen bland företag och konsumenter. 
 
Förr gick konsumenten ut på torget när han eller hon skulle handla sina varor. Där 
stod köpmännen uppradade med torgstånd på den allt som oftast centrala lilla 
grusplanen mitt i byn, eller staden. Dofter och smaker spred sig som en tät dimma 
genom den tidiga morgonluften, och skulle en bra affär genomföras var det viktig 
att som konsument se till att vara i tid till marknaden innan de bästa varorna hann 
säljas. Runt omkring stånden trängdes socknens bybor för att ta del av de bästa 
varorna, det nymalda mjölet, det mjukaste linnetyget och den smakrikaste 
färskosten. Med tiden har denna bild av marknadsplasten förändrats och 
representeras idag av något annat. 

 

1.1 Tillbakablickar – Marknadsplatsen 
Marknadsplatser har funnits i alla tider. Många av den gamla tidens marknader lever 
kvar i sin ursprungliga form än idag såsom Skänninge marknad och många andra 
liknande marknader. En något modernare form av marknadsplats är mässan, som 
även i våra dagar har en stor betydelse för näringsliv och handel. Idag finns bland 
annat alltmer elektroniskt baserade mässor samt mobila utställningsanläggningar 
(Frankelius,1997:34f). De elektroniska marknadsplatserna växte sedermera fram 
under mitten av 1990-talet. I Sverige är till exempel Postens Torget och Telias 
Passagen några av föregångarna. Dessa marknadsplatser återfinns på Internet och 
kallas i dagligt tal för portaler. En portal är en hemsida som blir till användarens 
primära utgångspunkt för att komma ut på Internet (Gates,1999:433). En portal 
kan alltså i det närmaste beskrivas som en startsida för att gå ut på Internet, som en 
meny. På menyn, eller portalen, kan det sedan erbjudas allt från biljettbokning till 
tips om inredning eller resmål samt möjligheten att handla eller shoppa. På portalen 
bjuder säljare ut varor och tjänster som kunderna kan köpa direkt med några 
knapptryckningar. Att sedan hela köpet från beställning till hemleverans inte går på 
en sekund är en annan sak. Internationellt blomstrar de elektroniska 
marknadsplatserna för fullt sedan många år. De företag som tillhandahåller 
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portalerna, äger dem eller säljer platser på dem, benämner vi fortsättningsvis i 
uppsatsen som portaladministratörer.  
 
Idén att säljare och köpare ska mötas för att utbyta information, erfarenheter, varor och tjänster är inte ny. Det är 

metoderna för att skapa möten som hela tiden förändras. 
Källa:Frankelius,1997:33f 

 
En skillnad mellan forntidens och nutidens marknadsplatser är bland annat att 
dagens elektroniska marknadsplats främst har med den teknologiska utvecklingen 
att göra. Den teknologiska utvecklingen som bland annat lett fram till att Internet 
och därmed portalens existens idag är möjlig. 
 

1.2 Tillbakablickar - Internet 
Ordet Internet betyder ”mellan nätverk” vilket speglar Internets natur, nämligen att 
vara ett nätverk av nätverk. Inom detta nätverk finns stora mängder information att 
tillgå. Företag kan genom Internet snabbt och enkelt både ge och ta emot 
information. Internet har blivit ett verktyg för att sprida information och idéer, att 
söka information, partners och produkter.(Frankelius,1997:56)  
 
Jämförelser har gjorts mellan Internetportalen och andra marknadsplatser, men 
fortfarande finns inga eller för dåliga analogier för Internet. Det som gör 
jämförelsen svår är att Internet är två saker, både ett distributionsmedium och en 
plats. Internet är både en publiceringsform (World Wide Web) och en form för 
direktkommunikation (e-post, chat, news).(Sandred & Engström,1999:24) Enligt 
Frankelius(1997:52) är det få tekniska framsteg som betytt mer för 
marknadsföringen de senaste decennierna än datakommunikationen vilket banat 
väg för databassökning, elektronisk post och Internet. Utvecklingen kan liknas med 
citatet nedan; 
 
”I samma ögonblick som människan första gången plockade upp en sten eller en kvist för att använda som verktyg 
ändrade hon oåterkalleligen jämnvikten mellan sig själv och omgivningen. Antalet verktyg var visserligen få och det 
tog lång tid innan verkan av dem spred sig och förorsakade förändringar. Men allteftersom verktygen blev fler blev 

deras effekter det också; ju fler verktyg, desto snabbare förändringar”. 
Källa: Burke ur Gates,1999:77 

 
Genom historien har det visat sig att varje större genombrott inom 
kommunikationstekniken skapar osäkerhet och förvirring, på samma sätt som 
dagens samhälle uppfattar Internet.(Sandred & Engström,1999:24) Internet kan 
således ses som ett verktyg vilket genom sin spridning förorsakat en mängd 
förändringar. Med hemsidor på Internet blir det möjligt för företag att på ett helt 
nytt sätt komma i kontakt med potentiella kunder samt att interaktivt ge 
information om företaget och dess produkter till kunderna. Det riktigt stora 
genombrottet för Internet var när World Wide Web fick spridning i början av 1995 
då färg, form, rörliga bilder och ljud kunde kombineras med interaktiv 
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kommunikation.(Frankelius,1997:56) Att ha en hemsida på Internet är ett sätt för 
ett företag att marknadsföra sig och därifrån är steget inte långt till att även börja 
med försäljning via Internet (Tallberg,1996:43). Dessa hemsidor som företagen 
lägger ut på Internet kan användas på olika sätt och i olika avancerade former. Den 
enklaste formen (1) är att ge information om företaget via företagets hemsida. 
Nästa steg (2) är att underlätta och stimulera till dialog med besökaren genom att 
göra det möjligt att ställa frågor och genom att ge skräddarsydda svar. Steg tre (3) är 
att göra det möjligt för kunder att handla produkter eller tjänster direkt via 
hemsidan. Ett ytterligare steg (4) är att företaget genom hemsidan helt anpassar 
händelseutvecklingen efter de personer som klickat in på sidan, för att bemöta 
besökaren på bästa möjliga sätt.(Frankelius,1997:67f) 
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Figur 1-1: Utvecklingen på Internet 
Källa: Nachmenson-Ekwall, 2000:12, egen bearbetning 

strerar utvecklingen av Internet som har varit och den som väntas inom 
ste åren, en utveckling som i allt större utsträckning handlar om att 
ra och utöka handeln på Internet till att även omfatta handel mellan 

örutspåddes vid sin introduktion leda till att små företag skulle kunna 
a stora framgångar marknadsmässigt som de stora företagen. Storleken på 
skulle inte spela någon roll i den virtuella världen sades det, utan även de 
retagen skulle ha en chans i form av specialisering. Så är dock inte fallet, 
lingen på Internet idag istället sker i form av konsolidering. Det betyder 
e små företagarna har en ökad chans emot de stora företagen på nätet 
t specialisera sig utan i stället genom att agera tillsammans med andra 
essa konsolideringar representeras av just de portaler, de elektroniska 

platser som finns på Internet. Portalerna innebär att de mindre företagen 
n större chans att synas och att bli funna på Internet om de finns 
s med andra företag.(Rindeblad,1999:21)  

-98
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För att ytterligare förtydliga vårt forskningsfält går vi nu vidare med att definiera 
vilken typ av portal vi främst syftar till att inkludera i vår undersökning. 
 

1.2.1  Internetportalen 
Portalen är som vi tidigare nämnt en hemsida som blir till användarens primära 
utgångspunkt för att komma ut på Internet. Allt fler portaler utvecklas idag till 
marknadsplatser där produkter och tjänster tillhandahålls. Idag delas begreppet 
portal upp i fem olika områden vilka tillika representerar fem olika typer av 
portaler. Klassificeringen mellan de olika portalerna utgår främst ifrån dess syfte 
och vilka tjänster den tillhandahåller. Enligt Frankelius (1997:67f) är de fem olika 
klasserna bransch portaler, företagsspecifika portaler, kunskaps portaler, publika 
portaler och erbjudande portaler, där den sistnämnda är den typ av portal vi har 
valt att inrikta oss på. 
 
Erbjudande portaler är en portal där komplexa köpbeslut fattas och där 
erbjudandet består av varor och tjänster från de aktörer som befinner sig på 
portalen. En portal av det här slaget behöver inte enbart erbjuda försäljning utan 
kan också innebära andra tjänster såsom biljettbokningar eller uppdaterade 
informativa nyheter. Trots detta breda utbud blir ändå många utav dessa portaler 
idag mer och mer fokuserade mot handel. Detta är den typ av portal vi 
fortsättningsvis avser då vi nämner ordet portal i uppsatsen. 
 
Allt fler portaler öppnas idag på Internet då fler företag har funnit att de kan öka 
sin försäljning samt nå nya kunder eller öka servicen till sina gamla kunder genom 
att finnas med på Internet. Handeln över Internet bland vanliga konsumenter 
beräknas att i framtiden öka till att år 2003 omfatta en handel motsvarande cirka 
160 miljarder kronor vilket betyder 16% av all handel i Europa. Skälet till detta är 
bland annat att konsumenterna med hjälp av Internet mycket snabbt och enkelt kan 
jämföra priser och kvaliteter från olika leverantörer över hela jordklotet. Målet för 
företagen som finns på Internet blir i framtiden att fokusera på så låg lagerhållning 
som möjligt vilket betyder att produkter i allt större utsträckning kommer att 
produceras direkt mot kundorder.(Rindeblad,1999:21) 
 
Om 1980-talet handlade om kvalitet och 1990-talet om omstrukturering så kommer 
2000-talet säkerligen att handla om hastighet menar Gates. Han tror att det 
kommer att bli ett allt större fokus på tid, att allt ska gå snabbare och enklare. Men 
han tror också att 2000-talet kommer att handla om hur verksamheters karaktär 
kommer att förändras. Hur tillgången på information kommer att förändra 
konsumenternas liv och deras förväntningar på affärsvärlden. Kvalitetsförbättringar 
och förbättringar i företags verksamheter kommer också att gå 
fortare.(Gates,1999:7) Hur viktig tidsaspekten är för såväl företag som 
konsumenter i och med handel på en portal är något vi kommer att belysa som en 
aspekt inom vår undersökning. Hur Internetportalernas framväxt och den ökade 
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tillgången av information har påverkat kundernas beteende beskriver vi därför 
utförligare nedan. 
 

1.3  Förändrade konsumentbeteenden 
”De framväxande normerna för apparater, program och kommunikationer kommer att omforma företagens och 

konsumenternas beteende. I framtiden kommer bärbara digitala apparater att se till att vi ständigt står i kontakt 
med andra system och andra människor”. 

Källa: Gates, 1999:10 
 

På den nya marknadsplatsen, portalen, blir företagen tvungna att bemöta en ny 
situation. Här kan företaget föra en dialog med kunden där kunden numera ses som 
en mer jämställd partner. Företagen befinner sig inte längre i den monopol 
situation, eller har de fördelar, som de tidigare haft emot konsumenten tack vare 
sitt informationsövertag.(Prahalad&Venkatraman,2000:80) Då antalet portaler ökar 
på Internet ökar också konkurrensen om kunderna på nätet, vilket enligt 
forskningen i sin tur innebär att kundernas roll förändras drastiskt. Något vi 
kommer att undersöka, genom att även inkludera konsumenterna i vår 
undersökning. Där vi frågar oss om kundernas roll verkligen förändrats så drastiskt 
som det påstås i och med portalen.  
 
Prahalad och Venkatraman(2000:79f) liknar konkurrensen i näringslivet vid en 
teaterscen där aktörerna och företagen, traditionellt sett stått på scenen med klart 
definierade roller och där åskådarna, kunderna traditionellt sett betalat för sina 
biljetter för att sedan sitta ned och passivt betrakta skådespelet. Nu har scenen 
enligt författarna förändrats och konkurrensen på marknaden kan idag bättre liknas 
vid en experimentell teater där alla parter, såväl företag som kunder, aktivt utgör en 
roll i skådespelet. Kunderna har med andra ord tagit klivet upp på scenen och gått 
från en passiv åskådande roll till att idag ha en mer aktiv roll. Utifrån denna 
metaforliknelse kan vi utläsa att författarna anser att kunderna i dag har fått mer att 
säga till om avseende produktutbud och rådande prisbildning än de tidigare haft.  
 
Peter och Olsen(1999:4) påstår även de att kundens roll förändrats, vilket de anser 
förklaras av det ökade utbudet av varor och tjänster som finns idag. De anser att 
kunden genom att fått mer att välja bland också fått en starkare ställning på 
marknaden. Från att förr ha varit tvungna att acceptera en viss standard på 
produkter och tjänster, har kunden nu möjligheten att själv bestämma standarden, 
bli erbjuden vad som anses vara mer värdeladdade produkter till ett lägre pris, mer 
kundanpassade produkter.  
 
Utvecklingen vi ovan beskrivit om kunden innebär att företagen måste förfina sina 
analysverktyg avseende sina kunder. För att företag idag ska lyckas i 
marknadsföringen av sina produkter gäller det att ständigt utvärdera sina 
existerande marknadsföringsmetoder i takt med att kundens beteende förändras. 
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Detta för att även i fortsättningen kunna behålla en närhet till kunden och på bästa 
sätt svara mot dennes behov och efterfrågan, behålla sin konkurrenskraft. Det har 
bidragit till att kvaliteten på marknadsundersökningar och 
konsumentundersökningar har ökat vilket gjort det möjligt att idag få en allt 
tydligare bild av vem kunden är och vad denne vill ha. Detta har bland annat 
möjliggjorts genom informationsteknologins avancerade databas lagringar och 
matchningar mellan olika register av potentiella och existerande kunder. Trots detta 
så är det mest statistiska data som lagras, det finns fortfarande väldigt få uppgifter 
om kundens värderingar.(Peter&Olsen,1999:4ff) Vilket föranleder oss att göra en 
sådan undersökning. En undersökning av kundens värdeuppfattning av 
Internetportalen. 
 
Trots att kundens köpbeteende sägs ha förändrats, till att blivit mer aktiva, råder än 
så länge en viss tröghet vad gäller Internethandeln, då den fortfarande är i ett 
uppstartsskede. Det finns olika förklaringar till denna tröghet, bland annat att de 
målgrupper som företag vänder sig till inte är IT-mogna, inte är så aktiva på nätet, 
att det dröjer lite tid innan de hittar rätt. Det kan även bero på att de målgrupper 
företagen vänder sig till surfar hemma, inte på jobbet, och att det blir för dyrt att 
surfa hemma. Andra förklaringar såsom att det tar för lång tid att surfa på Internet, 
problem med omogna betalningssystem, tekniska problem eller att näthandeln inte 
kommer i gång på allvar förrän det kommer nya bredbandslösningar är även 
förekommande förklaringar till varför näthandeln inte satt igång på riktigt. Vi anser 
dock i enlighet med Bark(1991:1f) att den främsta orsaken till varför inte 
näthandeln riktigt tagit fart är att det tar tid att ändra konsumentens köpbeteende. 
Mer standardiserade varor anses lättare att sälja än andra varor, vilket även visat sig 
stämma. De företag vilka säljer sällanköpsvaror och lättrörliga konsumentvaror via 
nätet såsom böcker och CD skivor är enligt Bark de branscher som kan ses ha 
kommit längst med sin försäljning via nätet. Vi har kopplat an till denna uppgift 
och därför valt att begränsa vår undersökning till att endast innefatta företag som 
säljer sällanköpsvaror via en portal.  
 
Mot denna bakgrund med bland annat tillbakablickar på marknadsplatsen och 
Internet fortsätter vi nu att diskutera omkring den problematik vi har för avsikt att 
belysa i vår uppsats. 
 

1.4  Problemdiskussion 
Genom bakgrunden har vi nu givit en allmän bild av Internet och Internetportalens 
utveckling för att läsaren ska få ett mer historiskt perspektiv av vårt forskningsfält. 
Bakgrunden har givit en bild utifrån företagens och konsumenternas perspektiv 
men det finns även en annan sida av utvecklingen, nämligen portaladministratörens. 
Då vår uppdragsgivare för denna uppsats är PostNet, tillika ägare och grundare av 
Internetportalen Torget kommer vi fortsättningsvis att diskutera omkring några 
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centrala problem som portaladministratörer ställs inför. En diskussion som ska leda 
fram till en djupare förståelse för det syfte vi har med vår uppsats.  
 
Ett problem som portaladministratören PostNet upplever idag är att nå fram till 
sina kunder, företagen (Johansson,2000-02-14). Då antalet portaler på Internet 
kraftigt ökar vilket innebär det att både konkurrensen och utbudet av portaler blivit 
större. Problemet med detta förutom att de etablerade portaladministratörerna får 
mer konkurrens är att nå fram till företagen, som ska in och etablera sig på en 
Internetportal. Marknadskommunikationen har blivit mer komplex för 
portaladministratörerna.(Agerum,1999:1) 
 
Enligt Ström(Agerum,1991:1) påverkas samtliga branscher och företags 
affärsmodeller av nya marknadskanaler, såsom Internet och Internetportalen. 
Kanaler vilka ger upphov till nya och reviderade affärsmodeller för företagen. Nya 
affärsmodeller kräver dock nya sätt att tänka på, något som många företag idag 
tyvärr inte tar ställning till. Många företag använder idag fortfarande traditionella 
marknadsanalyser för att utvärdera vilken portal de ska välja att finnas 
representerad på. Enligt Buss(1999:223) jämställer många företag en satsning på 
Internet med traditionella marknadsföringskanaler såsom annonsering med 
förhoppningen om att nå en så stor publik som möjligt. 
 
Många företag har idag inte tänkt igenom vilken strategi de ska använda för att på 
bästa sätt bli hittade på nätet. Det kan exempelvis gälla så grundläggande 
frågeställningar som om de ska lansera sig på nätet genom sitt företagsnamn, 
genom sitt produktutbud, varumärken de saluför, eller möjligtvis genom både och 
(Le Maistre,1999:42). Osäkerheten bland företagare är idag stor vad gäller Internet 
och dess framtida potential (Buss,1999:223). Dagens snabba utveckling ställer 
nämligen till en hel del problem för företagen och konsumenterna. Den går så fort 
framåt att många företag och konsumenter har svårt att hänga med.  
 
Det gäller dock att stanna till ett tag i denna utveckling för att verkligen reflektera 
över vad som värdesätts hos portalerna. En viktig aspekt av Internet är att denna 
nya marknadskanal har kommit att inta en allt mer betydande roll i relationen 
mellan företag och mellan företag och konsument då allt fler människor går in på 
Internet med avsikten att handla (Le Maistre,1999:40).  
 
Många företag står idag inför problemet att avgöra vilka portaler de ska vända sig 
till och vad värdet är utav att finnas med på en portal. Totalt sett är 
informationsutbudet på Internet av mycket skiftande kvalitet. Det råder ett 
förstadium till den fria marknaden menar Sandred och Engström(1999:36f) där 
utbud av varor och tjänster är enormt, men där ingen känner till efterfrågan. Alla 
har möjlighet att sälja, men mycket få vet egentligen vad köparna eller användarna 
verkligen värderar och vill ha. Det innebär också att det för portaladministratören 
är viktigt att ta reda på vad konsumenten uppskattar med Internetportalen då det är 
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detta värde portaladministratören i sin tur måste förmedla till sina kunder 
(företagen) för att motivera dem att köpa en plats på portalen. Vi anser i enlighet 
med Ström (Agerum,1999:1), att portaladministratörerna idag i allt större 
utsträckning måste arbeta aktivt för att öka kunskapen om den nya 
marknadskanalen, och dess möjliga värde bland företagare och konsumenter. Detta 
kan enligt vår åsikt endast ske om portaladministratören får mer kunskap om vad 
företagen värderar, vill ha och tycker är viktigt på en Internetportal. 
 
Utifrån denna information, om företagens och konsumenternas värdeuppfattning 
av portalen, kan sedan portaladministratören dra slutsatser om vad som utmärker 
en viss kunds köpbeteende på nätet, istället för att som i tidigare 
marknadsföringssammanhang endast ha uppgifter om kundens demografiska 
förhållanden som ålder, kön och bostad (Renstig,1999:1). Detta kan ge fördelar för 
portaladministratören då en stor del av utvecklingen av portaler idag handlar 
mycket om hur företag lättare ska kunna bli funna på nätet av konsumenterna och 
av vad konsumenterna föreställes vilja ha.  
 
Ett annat problem som portaladministratören PostNet upplever idag är svårigheten 
att förmedla det budskap i form av tjänste- och produktutbud som portalen avser 
att förmedla. Detta då utbudet av portaler på marknaden ökat och konsumenter 
många gånger har dålig kunskap om portalernas värde. Det är enligt 
Johansson(2000-02-14), svårt att som portaladministratör motivera sin prissättning 
och sitt tjänsteutbud mot kunderna, det vill säga företagen. Det är, menar 
Johansson, upp till dem själva som portaladministratör att försöka förmedla det 
värde de vill få fram till företagen. De företag vilka ska köpa en plats på portalen. 
Eftersom det finns olika typer av portaler idag både vad gäller skillnad mellan 
portalernas erbjudanden och tjänster. Att som företag gå med på en portal där 30% 
av besökarna på sidan handlar jämfört med en portal där 70% av besökarna handlar 
medför en avsevärd skillnad i värde för de företag som finns med på portalen anser 
Johansson. Något han menar att många företagskunder inte är medvetna om. 
Problemet idag är alltså att kommunicera med företagen på ett sådant sätt att de 
förstår värdet av portalen. Något som avsevärt skulle underlättas om det fanns ett 
system för att ta reda på hur företagens och konsumenternas värdeuppfattning 
verkligen är menar Johansson. Kunde PostNet få en uppfattning av vad kunderna 
vill ha och värderar på en portal skulle marknadskommunikationen bli mer effektiv. 
En kunskap om vad kunden (företaget) värdesätter på en portal och förväntar sig 
av portaladministratören, men även hur kunden värdesätter sin egen portalsatsning. 
En värdering av vilka variabler som företagen anser har betydelse för att 
framgångsrikt bedriva sin verksamhet på portalen. 
 
Problemet som föreligger oss är alltså att försöka överbrygga det gap som finns 
mellan portaladministratören och dess kunder. Ett gap som beror på 
portaladministratörens oförmåga att kommunicera med kunden då de inte vet vad 
kunden värderar. Gapet beror även på kundens okunskap om vad det är som 
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portalen kan erbjuda. Vår uppgift med uppsatsen blir således att försöka 
överbrygga detta gap med hjälp av att analysera företag och konsumenters upplevda 
värde av Internetportalen. Företagen som är portaladministratörernas kunder och 
konsumenterna vilka är företagens kunder. Meningen med kartläggningen är att 
PostNet ska få en bild av vad och hur en Internetportals kund (företagen) samt 
besökare (konsumenten) värderar på en portal. En kunskap som sedan ska ligga till 
grund för en bättre marknadskommunikation mot företagen med stöd av det 
konsumenten efterfrågar. 
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Figur 1-2 Förtydligande bild av vårt forskningsfält 

ed bakgrund av det vi tidigare nämnt avseende kundernas förändrade roll i 
elationen producent konsument (se 1.3), anser Ramirez(1999:50) att det idag också 
r viktigt för företagen att beakta kundens nya ställning på marknaden. Att 
illsammans med kunden i framtiden skapa det värde som denne eftersträvar. Det 
örutsätter givetvis att som producent känna till vad kunden värdesätter. Detta 
nser även Johansson(2000-02-14) som menar att kunskapen om vad kunden 
ärdesätter på portalen är dålig. Utvecklingen tycks således, enligt vår åsikt, gå mot 
n önskan om att som producent eller leverantör erhålla en allt mer komplett bild 
v kunden oavsett om kunden i fråga är företag eller konsument. Med en komplett 
ild menar vi att som producent eller leverantör förutom statistisk och demografisk 
ata även känna till kundens upplevda värde. Det är denna kompletterande bild, av 
öretags och konsumenters värdeuppfattning av Internetportalen, vi vill ge med vår 
ndersökning. 

fter denna problemdiskussion presenterar vi vårt syfte med syftesprecisering vi 
ar för vår uppsats. 

1.5  Syfte 
yftet med vår uppsats är att analysera hur företaget(kunden) och 
onsumenten(kundens kund) upplever och värdesätter en Internetportal.  

ppsatsen ska även generera en modell vilken har till syfte att underlätta en analys 
v företags och konsumenters värdeuppfattning av en Internetportal. 

Portal leverantör Kund

(företag)

Kunds kund
(slutkonsument)

Värde? Värde?

Återkoppling av värdeuppfattning Återkoppling av värdeuppfattning
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1.5.1  Syftesprecisering 
För att klargöra vårt syfte har vi valt att precisera följande frågor: 
• Vilka värdevariabler på portalen är viktiga för företagen och kan några mönster 

utläsas ur dessa värderingar? 
• Vilken typ av relation värderar företagen i förhållande till portaladministratören? 
• Vilka värdevariabler på portalen är viktiga för konsumenterna och kan några 

mönster utläsas ur dessa värderingar? 
• Vilken typ av relation värderar konsumenterna i förhållande till företagen på 

portalen? 
• Har värdeskapandet mellan olika aktörer på marknaden förändrats i och med 

Internetportalen och i så fall hur? 
 

1.6  Avgränsningar 
Vi är i denna uppsats intresserade av att undersöka en allmän värdeuppfattning av 
en Internetportal bland företag och konsumenter. Därmed redogör vi inte för 
värdet av någon specifik portal. Undersökningen är en redogörelse för det upplevda 
värdet av Internetportalen, inte det monetära.  
 
Vårt undersökningsområde utgörs av föränderliga fenomen såsom Internetportaler 
och värdeskapande kring desamma. Vi är medvetna om att företags och 
konsumenters värdeuppfattning kring undersökningsområdet kan bero på många 
olika variabler och har därmed begränsat dem i antal. Vi har således valt att utgå 
ifrån ett antal, av oss på förhand, bestämda värdevariabler för såväl företagen(11) 
som konsumenterna(14) för att undersöka det upplevda värdet. Denna värdering 
kompletterar vi sedan med utförliga resonemang för att se om vi kan utläsa 
tendenser i mönster av vad som värdesätts på en Internetportal. Med hjälp av att 
analysera vår empiri genom vår referensram. Där vi främst analyserar med hjälp av 
de teorier vi tar upp i vår applicerande teoridel av referensramen.  

1.7  Disposition 
I nästföljande två kapitel redogör vi för vår metod. I kapitel två presenterar vi vårt 
vetenskapliga förhållningssätt. Hur vi utifrån våra personliga intressen arbetat oss 
fram till en problemformulering inom vårt forskningsfält vilket föranleder vårt 
metodsynsätt.  
 
I kapitel tre presenterar vi sedan vårt metodologiska tillvägagångssätt. Hur vi 
praktiskt gått tillväga för att samla in empiriska fynd med hjälp av vårt 
arbetsparadigm. Fynd av såväl företagens som konsumentens värdeuppfattning av 
Internetportalen. 
 
I kapitel fyra presenterar vi vår referensram vilken vi sedan ska analysera vår empiri 
igenom. Referensramen är strukturerad utifrån en teoretisk förklarande del och en 
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applicerande del där den senare främst utgör grunden för vår analys. I 
referensramen diskuterar vi om värde kopplat till såväl individen som företaget. 
Hur värdemodeller kan skapas genom värdeelement och hur värdekedjan blivit en 
värdestjärna. För att så slutligen mynna ut i vårt dynamiska styrkort.  
 
Kapitel fem utgörs av en redovisning av den empiri vi samlat in genom 
djupintervjuer med såväl företag som konsumenter.  
 
Därefter följer vår analys i kapitel sex, där vi analyserar vår empiri med hjälp av 
referensramen. Vi avslutar med kapitel sju där vi presenterar de slutsatser vi 
kommit fram till och de rekommendationer vi har till vår uppdragsgivare. För att 
slutligen i kapitel åtta ge våra avslutande reflektioner på uppsatsen som helhet, över 
såväl teori, metod och empiri samt reflektera över framtida forskning inom 
området. 
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2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
Detta kapitel benämnt vetenskapligt förhållningssätt är det första av två kapitel under 
metodavsnittet. Kapitlet har till syfte att ge läsaren en förståelse för med vilken vetenskaplig 
utgångspunkt vår undersökning har genomförts. Redogörelsen i detta kapitel underlättar 
förhoppningsvis dessutom för läsaren att bedöma undersökningens trovärdighet. 
 
Kapitlet har sin utgångspunkt i en modell vilken vi skapat med syftet att läsaren ska uppbringa 
en högre och mer övergripande förståelse för de tankar och den syn vi som författare har på 
vetenskapen. 
 
Modellen vi skapat för att beskriva vår metodansats är en samspelsmodell och har 

därmed till uppgift att förklara 
samband mellan olika faktorer. Varje 
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steg i modellen kommer följaktligen att 
presenteras i detta och nästföljande 
kapitel i form av separata stycken. 
Inledningsvis i detta första 
metodkapitel lotsar vi läsaren fram 
genom modellen till vårt metodsynsätt 
för att sedan i nästa kapitel presentera 
vårt metodologiska tillvägagångssätt. 
 
 

gur 2-1 Metod översikt 1 

älla: Arbnor & Bjerke, 1994:31, egen bearbetning 

i anser att det är vår uppgift att ange vår metodansats vilken återger vårt 
tenskapliga förhållningssätt och metodologiska tillvägagångssätt. Då vi i enlighet 
ed Molander(1988:165) anser att vägen till en lyckad förklaring går genom att 
riva en metodansats vilken förklarar vårt tanke- och handlingsätt. Enligt 
olander ska en lyckad förklaring resultera i att någon förstår hur något ska 
föras, forskarens tillvägagångssätt, för att uppnå ett visst mål.  

etenskapssynen innehar för oss en närmast ideologisk innebörd. Med detta menar 
 att vetenskapssynen representerar eller artikulerar den livsåskådning eller 
sfilosofi vi som författare innehar. Vi ställer oss dock frågande till om vi som 
rfattare är vetenskapsmän (forskare) eftersom denna titel enligt Molander 
988:24ff) allmänt refererar till, en person som betraktas som auktoritär inom sitt 

råde, sin del av vetenskapen. Detta då delar som vi kommer att behandla i vår 
agisteruppsats endast representerar en liten del inom ämnesområdet 
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företagsekonomi och en ännu mindre del inom samhällsteorin vilket föranleder oss 
till att förhålla oss något ödmjukt till att titulera oss vetenskapsmän(kvinnor).  
 
Vetenskapssynen uttrycker också förhållningssättet, valet av paradigm och vald 
vetenskapssyn. Detta förhållningssätt ska sedan träda fram i det arbetssätt, och den 
tolkning av empirin som ska ske genom referensramen. 
 

2.1  Subjektivitet 
Med subjektivitet vill vi i vår modell illustrera en typ av tidsperspektiv för läsaren. 
Ett tidsperspektiv vilket återger hur vi som författare tänkt avseende graden av 
subjektivitet och graden av trovärdighet. Modellen syftar till att illustrera den 
förvandling från subjektivitet till trovärdighet som vi strävar efter, vilket sker över 
tiden allt eftersom vi som författare arbetar oss fram mot en djupare förståelse 
inom det för uppsatsen valda området. Illustrationen har även till syfte att spegla 
den ambition vi har med uppsatsen, det vill säga, att uppnå en hög grad av 
trovärdighet, en relativ sanning. Citatet nedan beskriver den relativa sanningens 
förhållande till den absoluta sanningen vilket förtydligar vårt resonemang angående 
ambitionen med uppsatsen. Där vi som forskare arbetar oss fram till en slutlig 
förståelse (se 3.3) och erhåller en kunskap om företag och konsumenters upplevda 
värde av Internetportalen. Denna förståelse erhålls dock under en begränsad tid, 
under de månader vi forskar vilket således endast kan ses som en relativ sanning. 
 
”Människans kunskap, om en särskild process i ett visst givet utvecklingsstadium, är endast en relativ sanning i 

den absoluta sanningens ändlösa flöde. Totalsumman av oräkneliga relativa sanningar utgör den absoluta 
sanningen.” 

Källa: Zedong ur Sandred & Engström 1999:34 
 
Enligt Max Weber måste forskaren ha en obetingad tro på värdet av nya och 
objektiva kunskaper (Gilje&Grimen,1992:270f). Vi som författare är inte av den 
uppfattningen att en författare måste inta en neutral (objektiv) ställning eftersom vi 
anser att detta endast bidrar till en skenbar objektivitet, då det såväl avpersonifierar 
texten som försvagar dess argumentation. En av huvudpoängerna med 
uppsatsskrivandet är, enligt vår åsikt, att ge läsaren en uppfattning om vad vi som 
författare anser. Vi väljer därför att medvetet vara närvarande i vår framställning av 
uppsatsen vilket innebär att vi i den utsträckning det är möjligt försöker att klargöra 
vår position inom vetenskapen. 
 
Vanliga krav på en undersökning är att den ska vara saklig och ha en hög grad av 
giltighet. Vetenskapliga undersökningar konfronteras alltid med ett krav på 
intersubjektivitet; att det tillvägagångssätt (metoden) som en forskare använder sig 
av ska presenteras på ett sådant sätt att andra i princip kan upprepa 
undersökningen. Observationer, experiment och intervjuer måste vara sådana att 
andra forskare kan kontrollera dem.(Gilje&Grimen,1992:270f) Detta har vi försökt 
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att uppfylla genom att vi skrivit ut de intervjuer vi genomfört i undersökningen 
vilka finns tillgängliga för andra forskare att kontrollera (se 3.2.2). Detta betyder att 
vi är medvetna om kravet på intersubjektivitet för vår forskning. Vi vill dock 
påpeka några faktorer inom vårt undersökningsområde som skulle kunna inverka 
till ett något annorlunda resultat vid en eventuell omprövning. För det första 
förändrar sig vårt undersökningsområde, Internetportalen, ständigt beroende på 
trender och ny teknikutveckling. En portal som du ofta besöker kan se annorlunda 
ut från gång till gång. För det andra kan det upplevda värdet, som vi undersöker 
hos företag och individer, också vara föränderligt. Då upplevt värde kan vara en 
funktion av variabler såsom ålder, tidigare erfarenheter och behov vilka ständigt 
förändrar sig. Vi har genom ett antal urvalskriterier (se 3.2.1) valt ut de företag och 
konsumenter som ingår i vår undersökning. För att motverka de föränderliga 
element som kan ha inverkan på intersubjektiviteten för vår undersökning har vi 
bland annat valt att begränsa antalet variabler vi mäter det upplevda värdet efter för 
företagen och konsumenterna. Genom att vi undersöker företags och 
konsumenters allmänna värdeuppfattning av portalen och inte av någon specifik 
portal anser vi även att vi motverkar en viss negativ effekt på intersubjektiviteten 
för vår undersökning. 
 

2.2  Trovärdighet 
Under uppsatsens gång är vår förhoppning att den subjektivitet som till en början 
präglar vår undersökning övergår i trovärdighet (se figur 2.1). Där en hög grad av 
subjektivitet bland annat präglar vårt personliga intresse och vår förförståelse till att 
vår förståelse ska präglas av en hög grad av trovärdighet. En naturlig övergång från 
subjektivitet skulle möjligtvis tyckas vara att nå en objektivitet. Vi väljer dock istället 
att ha en ambition om att nå en hög grad av trovärdighet. Detta då vi anser det 
svårt att vara objektiv.  
 
Vi anser att vår uppsats genomgående har spår av subjektivitet vilket vi dock inte 
uppfattar skadar den trovärdighet vi har för avsikt att uppnå. Vi ser inte 
trovärdighet och subjektiviteten som varandras motsatser utan snarare att det är 
fullt möjligt för dessa att överlappa varandra. Ambitionen är dock att nå en så hög 
grad av trovärdighet som möjligt, vilken ska dominera subjektiviteten. En 
trovärdighet som ska återspeglas genom hela vår uppsats.  
 
Enligt Mårtensson och Nilstun(1988:69ff) finns det framför allt tre kvalitetskrav 
ställda på en forskningsrapport: de resultat som presenteras ska vara trovärdiga, 
testbara, samt ge en rättvisande bild av det rapporten utger sig för att handla om.  
 
”Trovärdighetsnormen kräver alltså inte att de framförda teserna är riktiga, utan endast att det anförs goda skäl 

att anta att så är fallet.” 
Källa: Mårtensson & Nilstun, 1988:71 
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För att en uppsats ska kunna uppnå en hög grad av trovärdighet måste vissa 
grundläggande krav ställas på den. En forskningsrapport eller uppsats bör vara 
begriplig samt innehålla en viss grad av kommunikativ precision. Detta innebär att 
vi som författare måste definiera vårt kommunikativa precisa avseende, den 
målgrupp uppsatsen ämnar. Det vill säga att vi klarar av att få fram det budskap vi 
har för avsikt att förmedla till läsaren. Vad som inbegrips i ordet begripligt kan vara 
begripligt för en person men helt främmande för en annan, vilket i ännu större 
utsträckning höjer kraven på en definition av avsedd målgrupp. 
(Mårtensson&Nilstun,1988:69ff)Vår avsedda målgrupp för denna uppsats är dels 
Universitetet och dels PostNet, vår uppdragsgivare. Vi hoppas att även andra 
portaladministratörer och företag som på något sätt har intresse av denna typ av 
information kommer ha nytta av undersökningen vi gjort. Vi har även förhoppning 
om att framtida forskning inom området kan ta del av vår undersökning, till 
exempel genom att använda den modell vi tagit fram för att underlätta en analys av 
olika värdeuppfattningar av portalen.  
 
Det krävs att uppsatsen har en mening för målgruppen, inte att den måste förstås i 
enlighet med författarnas intentioner. Meningen med vår undersökning är den som 
vi nämner i vårt syfte och syftesprecisering. Det är enligt Mårtensson och 
Nilstun(1988:96ff) dock möjligt att författarnas försök att förmedla ett budskap kan 
resultera i att det läsaren uppfattar inte alls överensstämmer med det vi som 
författare åsyftar. Graden av överensstämmelse är därmed ett mått på huruvida 
texten är vad författarna menar med kommunikativt precis. För att avgöra om våra 
ståndpunkter är trovärdiga måste alltså uppsatsen tillfredsställa både normen för 
begriplighet och normen för kommunikativ precision. Detta är dock inte tillräckligt. 
För att uppsatsen ska anses trovärdig måste även slutsatserna i uppsatsen vara 
underbyggda med hållbara, och för målgruppen, relevanta argument vilket vi har 
för avsikt att ge.  
 

2.3  Personligt Intresse 
Det personliga intresset grundar sig helt på subjektiva tankar och idéer (se figur 
2.1). Det vetenskapliga synsättet bestäms utifrån det problemområde vi som 
författare valt att behandla. Detta betyder att den grundförståelse eller förförståelse 
som sedan uppnås i grund och botten speglar det ursprungliga intresset för ett visst 
ämne som finns hos oss.(Bergström 1976:3ff) Eftersom alla människor har olika 
och egna värderingar tolkas inte verkligheten på samma sätt av alla individer. Detta 
betyder att de frågeställningarna och empiriska resultaten vi kommit fram till i 
grunden är präglade av våra egna tankar och idéer. Något vi tycker är acceptabelt så 
länge vi gör läsaren medveten om att så är fallet. Det behöver enligt vår uppfattning 
inte motsäga att vi kan nå en hög grad av trovärdighet vilken är vår målsättning. Att 
vår förståelse för undersökningsområdet (se 3.3) ska präglas av en hög grad av 
trovärdighet.  
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2.4  Grundläggande föreställningar 
I begreppet grundläggande föreställningar lägger vi vår initiala föreställning om det 
fenomen vi valt att inrikta oss på i uppsatsen. Den initiala föreställningen, 
grundläggande kunskaper vi först hade om det fenomen vi undersöker, är en 
grundläggande föreställning. Utifrån denna har vi sedan fortlöpande sökt relevant 
information för att på så sätt åtnjuta en förförståelse för fenomenet. Arbnor och 
Bjerke(1994:507) anser att för att kunna kvalitetssäkra (se 3.2.2) den kunskap som 
slutligen ska presenteras i uppsatsen måste såväl den kunskapande processens 
metoder som de grundläggande föreställningarna bedömas. Ett påstående vilket vi 
ställer oss bakom och som betyder att för att underlätta bedömningen av kvalitén 
av vår rapport har vi valt att beskriva vår kunskapsprocess från början till slut där 
de grundläggande föreställningar ingår som ett steg i denna process (se figur 2.1). 
 

2.5  Förförståelse 
När de grundläggande föreställningarna har nått den grad att vi som författare kan 
ta del av material rörande vårt intresseområde bildas en typ av förförståelse. 
Förförståelsen består då till skillnad från de grundläggande föreställningarna av en 
något djupare förståelse för det valda fenomenet och ska därmed överbrygga gapet 
mellan kunskapens verklighetsbild och vår subjektiva bild som författare 
(Arbnor&Bjerke,1994:182). Förförståelsen gäller företeelser som vi stöter på ofta 
eller dagligen. Vi har alltså bildat en förförståelse, vilken enligt Ödman(1976:45) gör 
att vi inte behöver lägga ned så mycket möda på tolkningsarbete utan har en viss 
plattform, ett visst vokabulär att utgå ifrån 
 
”Förförståelsen får en helt avgörande betydelse för forskningens utveckling för val av perspektiv och strategi , val av 

vetenskapsteoretisk orientering” 
Källa: Ödman, 1976:81 

 
Förförståelsen är en subjektiv akt som innebär att vi som författare fortfarande 
tillskriver det valda fenomenet efter eget tycke och smak. Förförståelse innebär 
också att vi inte har en förståelse som räcker till för att beskriva den verklighet vi 
befinner oss i på ett för läsaren tillfredställande sätt.(Ödman,1976:55) 
 
Förförståelsen ger oss ledtrådar och spår i vår jakt på förståelse och är därmed inte 
bara en minnesbank i vissa situationer, utan avgör vilken aspekt vi lägger på de 
fenomen som studeras. Den kan i vissa sammanhang även benämnas den allmänna 
förståelsen och är därför viktig i ett vetenskapligt arbete.(Arbnor&Bjerke,1994:182) 
 
Vår förförståelse har vi skaffat oss genom att praktiskt deltaga i ett nätverk för 
företagare vilka har en del av sin verksamhet på Internet via en portal. Genom att 
sitta med i detta nätverk och få en inblick i den problematik och de grundläggande 
frågor som rör Internetportalen har vi fått en förförståelse för det fenomen vi valt 
att studera. För att ytterligare bygga upp en förförståelse har vi haft kontakt med 
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människor som besitter kunskap inom området. Kontakten med de berörda 
personerna har sedan löpande pågått under tiden för uppsatsen. 
 
För att skaffa oss en förförståelse har vi kompletterat våra muntliga källor med 
såväl primära som sekundära källor. Arbnor och Bjerke(1994:258) tar upp tre krav 
en forskare bör beakta vid sökning av sekundärdata vilka vi är medvetna om. De 
säger att forskaren, eller kunskaparen, måste bedöma materialets användbarhet, 
ursprung och tolkningsförfarande. Vi sökte data på olika sätt för att få ledtrådar till 
och spår av bra aspekter och infallsvinklar till det fenomen som vi studerar. En 
sökning av olika källor som slutligen resulterade i att vi formulerade vårt problem. 
Den inringning vi gjort av vårt problemområde med hjälp av olika källor kan följas 
i vår problemdiskussion (se 1.4). En diskussion som slutligen mynnar ut i vårt syfte 
med syftesprecisering för denna uppsats. 
 

2.6  Att precisera en problemformulering 
Förförståelsen har sin utgångspunkt i den grad av förståelse vi har vid detta stadium 
i vår kunskapsprocess (se figur 2.1). En förförståelse som genom att vi utvecklar en 
förhandsteori ska mynna ut i en relevant problemformulering inom vårt 
forskningsfält. Graden av formalisering i denna frågeställning är olika och beror av 
hur utvecklingen i frågeställningen kommit till. Är graden av formalisering ringa 
kommer den här fasen att kännetecknas av sökande efter en relevant 
problemformulering. Det första mötet med det valda fenomenet kommer då att 
vara en del av denna första fas. Först då kan mer intressanta och viktiga faktorer 
komma fram vilket bidrar till en mer fruktbar 
frågeställning.(Holme&Solvang,1991:104) 
 
Förförståelsen hänger även ihop med den intention vi har med uppsatsen. Denna 
kan definieras som ”den struktur som ger mening åt upplevelsen”. Det är upplevelsernas 
inriktning på ett objekt, något mer än bara helheten, det vill säga något mer än en 
medveten åsikt.(Ödman,1976:82) Vår förförståelse har, bland annat, präglats av det 
faktum att vi är företagsekonomer med inriktning mot strategi. Detta gör att vi 
väljer att medvetet se vissa företeelser runt omkring oss ur ett strategiskt perspektiv 
för att det motsvarar vårt intresseområde och vår inriktning. Det har även format 
det sätt på vilket vi valt att formulera vår problemställning inför det valda 
fenomenet. 
 
Den intention vi har med uppsatsen kommer även fortsättningsvis att ha en 
påverkande effekt då det fortlöpande speglar det tankesätt och den bakgrund vi har 
ifrån vår utbildning. En annan effekt av vårt sätt att tänka är det förhållningssätt vi 
har vilket i vissa sammanhang kan vara färgat av, som vi ovan nämnt, den bakgrund 
vi har. Detta ser vi dock inte skulle kunna ha en negativ effekt på vår ambition med 
att nå en hög grad av trovärdighet. 
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2.7  Paradigm 
Begreppet paradigm brukar inom vetenskapen användas som synonym för att det 
finns olika typer av grundläggande föreställningar. Ett gemensamt paradigm styr 
forskningen och skapar en grundläggande enhet inom forskarsamhället. Paradigmet 
talar om för forskarna vad verkligheten är (ontologi), vilka frågor som ska ställas 
och vilka metoder som kan användas för att få svar.(Arbnor&Bjerke,1994:30) 
 
Paradigmbegreppet förknippar vi traditionellt med den amerikanske filosofen, 
naturvetaren och vetenskapshistorikern Thomas Kuhn vars paradigmdefinition 
introducerades 1962 (Arbnor&Bjerke,1994:30). Kuhn argumenterar för att en 
vetenskapsutveckling typiskt genomgår omväxlande stadier, perioder av 
normalvetenskap skiljs åt av revolutioner då en gammal teori ersätts av en ny. Det 
sker ett paradigmskifte i en revolution medan vetenskapsmännen i en 
normalvetenskaplig period arbetar inom ett paradigm.(Molander,1988:190) Det vi 
anser positivt inom den normalvetenskapliga perioden enligt Kuhns lära, är att 
vetenskapsmännen enligt honom arbetar inom de ramar som ges av en viss teori 
och att forskaren inte försöker förkasta centrala delar av den 
samma(Arbnor&Bjerke,1994:30). Vi tycker däremot att den revolutionära 
paradigmsyn som Kuhn kan sägas stå för är hämmande för kunskapsutvecklingen. 
Då vi uppfattar att Kuhn inte tror på att kunskap kan ackumuleras över tiden, 
mellan olika paradigm, utan att all tidigare kunskap upphör när ett nytt paradigm 
träder i kraft.  
 
Paul Fayerabend anser att för att utvecklingen inte ska hämmas är den enda 
”regeln” som gäller; Allt är tillåtet! Forskare inom ett paradigm ska uppmuntras till 
att formulera teorier som motsäger vanliga teorier.(Molander,1992:195) Vi anser att 
Fayerabends paradigmsyn är sund vad gäller hans syn på att forskaren ska 
uppmuntras till att formulera teorier som motsäger traditionella teorier, vilket vi 
känner motsvara våra egna tankar och föreställningar om vår forskarroll. Detta då 
vårt syfte med denna uppsats, att ge såväl ett teoretiskt som ett empiriskt bidrag, 
grundar sig i att testa teorier mot varandra och att ta fram en egen analysmodell. 
Fayerabend liksom Kuhn tar avstånd från positivismen i alla dess former 
(Molander,1992:194) vilket dock gör att vi inte helt vill ställa oss bakom någon av 
dessa två vetenskapsmäns paradigmsyn. Detta då det strider mot vårt metodsynsätt 
(se 2.8). 
 
En forskare behöver inte vara medveten om sitt paradigm i alla dess beståndsdelar. 
Det är heller inte förutsatt att forskaren själv kan artikulera, göra medvetet och 
formulera sitt paradigm vare sig korrekt eller fullständigt. Törnebohm skiljer mellan 
två olika typer av aktiviteter inom ett forskningsfält, en undersökande och en 
reflekterande eller filosofisk del. Den reflekterande verksamheten är inriktad på att 
artikulera och inta en kritisk ställning till åsikter i paradigmen, kanske också att 
ändra dem. Avsikten med Törnbohms paradigm är inte att ställa upp normer för 
hur forskning bör bedrivas utan att föreslå en lämplig begreppsapparat. Den 
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starkare tesen inom Kuhns lära säger att en normalvetenskap är otänkbar utan 
paradigm och att överväganden om sanning och falskhet endast är möjliga inom ett 
paradigm.(Molander,1992:196ff) Vi håller med om att våra observationer och 
erfarenheter är beroende av vilka tankeramar, värderingar och traditioner vi har. Vi 
tar däremot avstånd från Kuhns resonemang(Molander,1992:196ff) om att vi skulle 
vara ohjälpligt fångna i ett tankesätt. Detta då vi redogör för läsaren vilket paradigm 
vi som forskare befinner oss inom samt att vår ambition är att uppnå en hög grad 
av trovärdighet. 
 
Vi är beredda att, med utgångspunkt från ovan resonemang, ställa oss bakom 
Törnbohms paradigmbegrepp i större utsträckning än något annat. Törnebohms 
paradigm innefattar fyra delar; verklighetsuppfattning (världsbild), 
vetenskapsuppfattning, vetenskapsideal och etiska aspekter 
(Arbnor&Bjerke,1994:30). Dessa fyra delar och vår ståndpunkt inom samtliga 
förklaras tydligare nedan i Vårt Paradigm. 
 

2.7.1  Vårt paradigm 
Verklighetsuppfattning, det vill säga hur den företagsekonomiska verkligheten i 
grunden ser ut har att göra med filosofiska idéer om hur verkligheten är 
konstruerad (Arbnor&Bjerke,1994:32). Vår verklighetsuppfattning kan ses som en 
funktion av den process som vi beskrivit tagit oss fram till vårt paradigm och vår 
problemformulering (se figur 2.1). Vi anser att verkligheten till viss del är given på 
förhand då vi i större utsträckning än något annat valt att se den som uppbyggd av 
system (se 2.8). Till exempel ser vi Internet som ett på förhand givet system med 
information. Ett på förhand givet system som vi uppfattar innefattas av en mängd 
delsystem vilka dock ständigt förändrar sig. 
Vetenskapsuppfattningen har att göra med de kunskaper vi fått i vår utbildning som 
ger oss föreställningar om de objekt och subjekt vi studerar 
(Arbnor&Bjerke,1994:32). Det som mer än något annat kännetecknar den 
vetenskapliga processen är att den ständigt visar på djupare liggande strukturer av 
verkligheten. Vad som är vetenskapligt eller ej är en fråga som rör värdering och 
tolkning (Holme&Solvang,1991:32f). Vi som författare anser att vi formats av det 
faktum att vi är ekonomer från Linköpings Universitet med inriktning mot strategi. 
En bakgrund vilken givetvis påverkar såväl vår syn på vetenskapen som vår 
uppfattning av verkligheten. Ett tydligt tecken på detta resonemang visar sig direkt i 
vårt personliga intresse och utifrån vilket perspektiv vi väljer att genomföra denna 
undersökning av Internetportalen.  
 
Vetenskapsidealet är kopplat till forskaren, ett uttryck för något viljemässigt och vad 
denne vill åstadkomma med sin forskning (Arbnor&Bjerke,1994:32). 
Vetenskapsidealet för vår del har till största delen präglats av det faktum att vi har 
ett intresse för det område vi valt att studera. Det har även inneburit viljan att 
uppnå ett resultat i en för vår uppdragsgivare betydelsefull frågeställning. Vad vi vill 
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åstadkomma med vår forskning har vi tidigare preciserat genom att beskriva vilket 
syfte vi har för vår forskning och vad meningen är med denna (se 1.4). 
 
De etiska aspekterna har att göra med vad forskaren menar är moraliskt 
lämpligt/olämpligt samt vad som är vackert/fult (Arbnor&Bjerke,1994:32). Att 
skriva en uppsats ställer krav på etik och moral. Ett krav som vi som författare bör 
beakta mot såväl våra respondenter som våra läsare. Vi har för avsikt att ställa oss 
neutrala till de olika delarna i uppsatsen i en moralisk mening. Med det menar vi att 
eftersom ett av forskarens syften är att tillföra något nytt, finner vi det fel att 
anpassa och tolka de empiriska fynden för att underlätta för en sådan slutsats. Att 
vi bör ställa oss neutrala till det undersökningssubjekt och de intervjuer som 
genomförs (se 3.2.2 ) gör inte att vår forskning måste vara neutral och värderingsfri. 
Vår ambition blir således inte motsägelsefull, att uppnå en hög grad av trovärdighet 
samtidigt som vår forskning har spår av subjektiva inslag.  
 

2.8  Metodsynsätt 
Figur 2.1 beskriver hur vi anser att vår metodsyn formats. Hur vår förförståelse, 
vårt paradigm och valt problemområde ligger till grund för den metodsyn som 
formats för vårt uppsatsarbete. Metodsynsättet beskriver de olika typer av synsätt vi 
som författare och företagsekonomer kan välja att anta. De representerar skilda 
antaganden, förhållningssätt och beskriver vårt sätt att se på vår omvärld. 
Metodsynsättet gör således antaganden om verkligheten. Det är upp till oss att välja 
det synsätt utifrån vilket vi väljer att se och tolka verkligheten. Inom ramen för 
denna uppsats betyder detta bland annat att det metodsynsätt vi väljer att ansluta 
oss till kommer att prägla det sätt på vilket vi valt att beskriva vårt valda fenomen. 
Genom metodsynsättet och dess antaganden försöker vi förstå, förklara och 
förbättra.(Arbnor&Bjerke,1994:19ff)  
 
Ett förhållningssätt kan tas i uttryck enligt en positivistisk syn, det så kallade 
analytiska synsättet, en hermeneutisk syn, det så kallade aktörssynsättet, eller en 
kombination av dessa synsätt, det så kallade systemsynsättet. Idag finns det 
emellertid få som vill kalla sig positivister vilka Arbnor och Bjerke(1994:62) i stället 
benämner explanatiker. Ett synsättet kan aldrig empiriskt eller logiskt testas och 
utses till det bästa synsättet. Med utgångspunkt i vår grundläggande förförståelse 
och valet av paradigm har vi dock valt att förhålla oss mer till systemsynsättet, med 
inslag av aktörssynsättet. Enligt systemsynsätt finns en tro om att det endast är den 
objektiva sanningen som är tillgänglig och som går att fånga. Detta betyder att vi inte 
har för avsikt att återge någon total objektiv sanning utan endast den objektiva 
verklighet som för oss är tillgänglig. Det betyder en sanning som har spår av 
subjektivitet då det är vår uppfattade verklighet.  
 
Nedan visas en figur över hur Arbnor och Bjerke (1994:61) klassificerar de olika 
metodsynsätten utifrån hur forskaren ser på verkligheten. 
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Figur 2-2 Vårt metodsynsätt 

Källa: Arbnor & Bjerke,1994:61, egen bearbetning 
 
Konsekvensen av vårt valda synsätt blir således att vi väljer att se verkligheten mer 
som ett ömsesidigt beroende fält av information och som en värld av symbolisk 
diskurs. Detta då vi studerar Internetportalen som vi likställer med ett fält 
bestående av aktiviteter baserade på överföring av information under ständigt 
förändrade former. Vi ägnar oss även åt att se mönster av symboliska relationer och 
betydelser av mänskliga handlingar och interaktioner. Genom att vi utifrån företag 
och konsumenters värdeuppfattning försöker utläsa mönster utifrån deras 
värdeuppfattning av Internetportalen.  
 
Vårt metodsynsätt har även vissa inslag av social konstruktion, en kontinuerlig 
process likt Törnebohms paradigm. Vårt metodsynsätt kan således klassificeras 
utifrån steg 3, 4 och 5 i figuren ovan. Vi vill poängtera att det är svårt att visa på 
exakt hur mycket inslag av de tre stegen vi har i vår teori respektive i vår empiri. 
 
Systemsynsättet ser på sina reella system som ”levande” helheter. Ett sådant system 
har ofta existerat under en tid och kan då ses som, åtminstone delvis, en produkt av 
sin egen historia (Arbnor&Bjerke,1994:257). Då vi som forskare har ett 
systemsynsätt blir våra individuella forskningsresultat onekligen relativa och 
specifika för den omedelbara kontext eller situationen de togs fram ur. De blir 
således specifika uppfattningar av det upplevda värdet av en Internetportal vid en 
viss tidpunkt. Det valda synsättet vilket utvecklats utifrån våra grundläggande 
föreställningar blir således vårt metodsynsätt. 

   
Objektivism   Subjektivism 

1 2 3 4 5 6 
Verkligheten Verkligheten Verkligheten Verkligheten Verkligheten Verkligheten 
som konkret som konkret som ömsesidigt som värld  som social  som manifesta-
och lagbunden determine- beroende fält  av symbolisk konstruktion tion av mänsk-
av oss obe- 
roende struktur 

rande process av information diskurs  lig intentiona- 
litet 

Analytiska synsättet  
  System synsättet  
  Aktör synsättet 
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3 METODOLOGISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Detta andra kapitel under avsnittet metod har till syfte att beskriva de sista stegen i vår 
övergripande metodmodell vilken åskådliggör de delar som ingår i vårt metodologiska 
tillvägagångssätt.  
 

Det här kapitlet behandlar de slutliga 
delarna i metoden vilken innefattas av 
arbetsparadigm, undersökningsområde 
och förståelsen. Med utgångspunkt i vår 
tidigare redogörelse för vårt 
vetenskapliga förhållningssätt, i det 
föregående kapitlet, vill vi nu presentera 
vårt sätt att se på metodläran och 
redogöra för vårt arbetsparadigm. Varje 
steg i modellen kommer även i detta 
kapitel att representeras av var sitt 
enskilt stycke.  
 

Figur 3-1 Metod översikt 2 

Källa: Arbnor & Bjerke ,1994:31, egen bearbetning 
 
Metodläran har till uppgift att innanför ramarna av arbetsparadigmet forma de 
metoder och den metodik vi som författare valt att använda oss av i vår 
undersökning.  
 

3.1  Arbetsparadigm 
Enligt Arbnor och Bjerke(1994:33) består ett arbetsparadigm av två 
delkomponenter. Den första komponenten är metodisk procedur vilket är 
forskarens sätt att anpassa givna tekniker till det specifika problemområdet. Den 
andra komponenten är metodik vilket innebär att forskaren etablerar en 
undersökningsplan och dess praktiska genomförande. 
 
Arbetsparadigmet har till uppgift att binda samman metodsynsättet med det 
undersökningsområde vi valt att studera. Paradigmet ska alltså fungera som en länk 
mellan dessa två områden. Med hjälp av den metodiska processen och metodiken 
erhålls sedan de kommunikationsmedel vi behöver för att kunna diskutera det 
undersökningsområde vi valt att studera. I kommunikationen är målet att försöka 
uppnå en språklig gemenskap som ska verka för att överbrygga mellan olika 
företrädare inom metodläran. Arbetsparadigmet ska alltså skapa en 
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överensstämmelse mellan ett metodsynsätts antaganden och ett 
undersökningsområdes beskaffenhet. (Arbnor&Bjerke,1994:234)  

3.1.1  Metodisk procedur 
”Metodisk procedur är forskaren, konsulten och utredarens sätt att inordna och/eller modifiera någon på förhand 

given teknik eller teori, eller något tidigare resultat i ett metodsynsätt alternativt utveckla en ny teknik”. 
Källa: Arbnor&Bjerke, 1994:235 

 
Den metodiska procedur som kommer att prägla vår uppsats utgår ifrån våra, 
grundläggande värderingar avseende vår vetenskapsteori vilken presenterades i 
föregående kapitel. Där det främst är systemsynsättets språk som kommer att 
prägla vår metodiska procedur. Systemsynsättet ställer sig positiv till att den 
metodiska proceduren kan modifieras över tiden då det inom systemsynsättet anses 
att modifiering eller begreppsutveckling kontinuerligt kan ske under tiden för att 
löpande ge nya infallsvinklar åt undersökningsområdet eller klassificeringar av 
verkligheten.(Arbnor&Bjerke,1994:126) Systemsynsättet representerar ett visst 
språk vilket innefattas av de värden och antagande synsättet står för. Det är genom 
detta språk vi har för avsikt att belysa vårt undersökningsområde. Systemsynsättet 
antar existensen av en objektiv (eller åtminstone objektivt tillgänglig) verklighet, 
vilken forskaren betraktar som sitt primära arbetsfält (Arbnor&Bjerke,1994:80). 
Det är endast den tillgängliga sanningen som vi beskriver med hjälp av vår 
metodiska procedur. Systemsynsättet kommer därmed att inkorporeras i vår 
metodiska procedur. 
 
Under forskarens dialoga reflektionsprocess med andra aktörer menar Arbnor och 
Bjerke(1994:183) att både kunskaparen och aktörerna växer i kapacitet. Då vi nu 
befinner oss i vårt arbetsparadigm och arbetar oss genom detta fram till en djupare 
förståelse av vårt undersökningsfenomen, så vi växer i kapacitet. 
 

3.1.2  Metodik 
”Det sätt på vilket en forskare i sin undersökningsplan relaterar och inordnar de till metoder gjorda teknikerna 

samt det sätt på vilket forskaren konkret genomför sin undersökning benämns metodik”. 
Källa:Arbnor&Bjerke,1994:34 

 
Metodiken kan bestå av en såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Där den 
kvalitativa metoden syftar till att i allt större utsträckning studera ett objekt inifrån 
för att på så sätt få en förståelse för objektets situation.(Holme&Solvang,1991:100) 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med våra respondenter för att på så 
sätt få en mer nyanserad bild, en förståelse för deras värdeuppfattning. Med 
utgångspunkt i den kvalitativa studien försöker vi som författare alltså få en djupare 
och mer fullständig uppfattning av den företeelse vi studerar. Den kvalitativa 
studien har även inneburit att vi erhållit en viss närhet till undersökningsenheterna 
genom ett möte ansikte mot ansikte eller genom att tala med respondenten per 
telefon. Detta menar vi har ökat möjligheten att fånga in olika åsikter om 
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respondentens värdeuppfattning då vi får möjlighet att tolka ansiktsuttryck och 
gester vid mötet eller genom att följa utförliga resonemang per telefon i samband 
med frågeställningarna. Vi tror att det kan bidra till en ökad förståelse av våra 
respondenters uppfattning i detta sammanhang. Citatet nedan beskriver ytterligare 
hur vi resonerar. 
 
”Kvalitativa metoder får inte framstå som något man alltid företrädesvis ska använda utan är något som ibland 

ger bättre insikter, beroende på vad det är som studeras.” 
Källa: Holme&Solvang, 1991:100 

 
Syftet med det kvalitativa tillvägagångssättet har varit att få till stånd en så autentisk 
återgivning som möjligt av strukturer, handlingsmönster och den sociala ordningen 
som återfunnits bland deltagarna i undersökningen. Detta då vi anser att värde är 
en ytterst subjektiv uppfattning. 
 

3.2  Undersökningsområde 
”Ett undersökningsområde är det fält mot vilket en kunskapare riktar  

sina kunskapande ambitioner”. 
Källa: Arbnor&Bjekre,1994:477 

 
Det undersökningsområde som ligger till grund för vår uppsats är den nya 
marknadskanalen Internetportalen och de ickemonetära värdeaspekter av 
densamma. Valet av undersökningsområde har helt styrts av oss som författare och 
vårt intresse för detta fenomen. Däremot har den specifika frågeställningen för 
fenomenet skapats på uppdrag utav PostNet som önskar kartlägga värdeaspekterna 
av denna nya typ av marknadskanal. 
 
I våra avgränsningar (se 1.6) har vi utförligt redogjort för vilka avgränsningar vi har 
för vårt undersökningsområde. Enligt Lekvall och Wahlbin (1987:135) tjänar 
avgränsningar framförallt syftet att höja undersökningens effektivitet.  
 
Vår undersökningsansats har skapats med hänsyn till de aktörer som inbegrips i 
vårt undersökningsområde såsom portaladministratören, företagen och 
konsumenterna. Vi har valt en kvalitativ undersökningsansats då vi anser att det är 
extra viktigt när det rör ett så pass komplext undersökningsområde som att fånga 
människors värdeuppfattningar. Då intervjuer av det kvalitativa slaget ökar 
möjligheten till ett ökat informationsvärde (Holme&Solvang,1991:115). Vår 
undersökningsmetod representerar en motsvarande induktiv 
metod(Normann,1980:3ff). Vilket innebär att vi utifrån de intervjuer vi genomför 
med företag och konsumenter försöker fånga deras värdeuppfattning av 
Internetportalen. Utifrån vilka vi sedan ska utläsa mönster och i viss mån 
generalisera (se 3.3.1). Bidraget som föregås av vår induktiva metod blir sedan vår 
analysmodell. 
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3.2.1 Urval av undersökningsenheter 
”Urvalet blir avgörande för den undersökning som ska utföras. Intervjuas fel personer kan hela undersökningen 

blir värdelös i relation till den utgångspunkt som ursprungligen fanns.” 
Källa: Holme&Solvang,1991:115 

 
Vi har valt att intervjua två skilda grupper av respondenter, företag och 
konsumenter, där företagen bestod av tio av oss utvalda enheter utav vilka vi fått 
kontakt med sex stycken. Underlaget vad gäller företagsintervjuerna består således 
av sex stycken olika företag. Urvalet av företagen har gjorts efter tre stycken 
kriterier.  
 
Det första (1) kriteriet är att de ska finnas med som kund på en Internetportal, där 
människor kan gå in och handla deras varor. Det andra (2) kriteriet är att storleken 
på företaget ska skilja mellan olika respondenter då vi anser att det kan var 
intressant att se om uppfattningarna avseende värde skiljer sig mellan 
respondenterna på grund av deras storlek. Vi har då främst gått efter mått såsom 
antal butiker i landet och geografisk spridning av dessa butiker. Det tredje (3) 
kriteriet är att företagen ska inneha en fysik butik på marknaden. Det anser vi vara 
viktigt, att de har erfarenhet av försäljning sedan tidigare. Gemensamt för samtliga 
företagsrespondenter är alltså att de både finns på marknaden med en traditionell 
butik men nu även på nätet med en virtuell butik som är ansluten till en eller flera 
Internetportaler. Urvalet är inte slumpmässigt utan vi har valt ut samtliga 
respondenter efter att genomsökt olika Internetportaler där dessa företag finns. Vi 
har dessutom endast valt företag vilka har sin verksamhet i Linköping eller 
Stockholm då vi är bosatta på dessa orter. 
 
Vi har sedan delat in företagen i tre olika grupper efter, små, medelstora och stora 
företag. Indelningen i dessa grupper är genomfört enligt följande: 
• Stora företag; är företag vilka finns representerade med fler än fem butiker på 

marknaden och som finns spridda över hela landet. Dessa företag har över 
hundra anställda och är inte privatägda. Inom den här gruppen har vi intervjuat 
en stor varuhuskedja som säljer allt från skivor till kläder. Det andra företaget är 
ett stort reseföretag som säljer resor. Båda företagen finns över hela Sverige.  

• Medelstora företag; finns representerade med en stor butik och har mindre än tio 
anställda i företaget. I den här gruppen säljer det ena företaget babyprodukter, 
vilket innebär allt från babykläder till barnvagnar, nappflaskor och leksaker. Det 
andra företaget är ett järnhandelsföretag och säljer diverse varor så som 
husgeråd. 

• Små företag; är företag vilka finns representerade på marknaden med en mindre 
butik än de företag i gruppen för medelstora företag. Dessa företag har mindre 
än fem anställda, och är privatägda. Företagen i den här gruppen säljer 
modevaror och hemelektronik. 
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Urvalet för vår andra undersökningsgrupp, konsumenter, har genomförts utifrån 
ett antal kriterier. Det första (1) kriteriet är att individen någon gång använt sig av 
portalens tjänster. Det andra (2) kriteriet är demografiska aspekter såsom ålder och 
kön. Vi ha valt att intervjua personer mellan 20-49 år, både män och kvinnor. Då 
dessa enligt statistiken (PostNet,2000:1ff) är den målgrupp som förekommer mest 
frekvent idag avseende handel av produkter och tjänster via Internet. Detta bidrar 
följaktligen till att det är just denna grupp som är mest intressant för vår 
undersökning. Vi anser att det bör vara den målgruppen som med största 
sannolikhet kan förutses ha en uppfattning om vilket värde Internetportalen har för 
dem.  
 
Vårt första urval av konsumenterna genomfördes genom att skicka ut 
frågeformulär till 10 stycken postområden vilket innefattar cirka 20 stycken 
postkontor. Frågeformulären delades ut av postkontorens anställda. Genom dessa 
frågeformulär fick vi sedan reda på huruvida konsumenten har använt sig av 
portalens tjänster. Detta utskick resulterade i 25 svar varav 15 var kvalificerade för 
vår målpopulation. Av dessa 15 fick vi sedan tag i 10 personer vilka vi 
djupintervjuade per telefon. 
 
Från början tänkte vi genomföra en kvantitativ undersökning av konsumenten men 
hade svårigheter att på den utsatta tiden för uppsatsen uppnå en svarsfrekvens av 
den storlek som krävs statistiskt. Detta har medfört att vi nu istället endast ser vår 
undersökning av konsumenten som en kvalitativ teststudie. 
 
Varför vi inte valt att ta med personer som inte har handlat på en portal i vår 
målpopulation för undersökningen beror på att vi inte tycker det är intressant för 
vår undersökning. Detta då vårt syfte är att ge en så detaljrik information som 
möjligt angående det upplevda värdet av en portal. Något som inte skulle vara 
möjligt att ta reda på av någon som aldrig handlat på en portal. 
 

3.2.2  Genomförande av intervjuer 
Den kvalitativa undersökningen som genomfördes med våra företagsrespondenter i 
form av djupintervjuer har varit strukturerad utifrån relativt öppna frågeställningar 
(se bilaga 1 djupintervju företag). Det har givit respondenten möjligheten att utveckla 
sitt eget resonemang. Detta gäller även frågeställningarna som använts vid 
djupintervjuer avseende konsumenterna (se bilaga 1 djupintervju konsument).  
Alla företagsintervjuerna har registrerats på band för att bättre kunna rekapituleras 
efteråt. Vi har ej namngivit några utav de respondenter vi intervjuat då vi anser att 
detta inte är av relevans för resultatet av undersökningen. Vissa anteckningar 
gjordes även som komplement till bandinspelningen för att komma ihåg intressanta 
reflektioner och ytterligare förklaringar. Under intervjuerna var vi båda närvarande 
för att minska risken av att missa att ställa följdfrågor eller be om ytterligare 
förklaring. Vi försökte främst att vara engagerade i en diskussion med 
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respondenten då ett anteckningsförfarande i sämsta fall kan ta upp för mycket 
uppmärksamhet från respondenten och dennes svar. Frågorna ställdes växelvis från 
oss för att alla parter på så sätt skulle vara aktiva under intervjuförfarandet. Samtliga 
intervjuer med företagen tog plats i deras hemmiljö, på företaget. Intervjuerna med 
konsumenterna genomfördes samtliga per respondentens hemtelefon på kvällstid. 
Detta för att respondenten i lugn och ro skulle få möjligheten att tänka igenom våra 
frågor innan de svarade. 
 
Risken vid genomförandet av intervjuer är att en viss intervjuareffekt kan uppstå, 
att respondenten påverkas av intervjuaren (Arbnor&Bjerke,1994:243). Detta har vi 
försökt motverka genom att bland annat ge företagsrespondenten tillfälle att själv 
gå igenom frågorna i förväg innan tiden för intervjutillfället för att kunna bilda sig 
en åsikt i frågan. Under själva intervjun med såväl företagen som konsumenterna 
har vi sedan försökt inta en så neutral (objektiv) roll som möjligt genom att inte 
fylla i ord eller på annat sätt hjälpa respondenten (se 2.7.1 etiska aspekter).  
 
Vårt intervjuunderlag, de frågor som genomfördes med såväl företag som 
konsument, testades innan de användes på respondenterna. De rekapitulerade 
intervjuerna av företagen skickades även tillbaka för verifiering. Detta för att i 
största möjliga mån undvika feltolkningar och för att uppnå en så hög grad av 
validitet och reliabilitet som möjligt. Validiteten är en aspekt på säkerheten i 
mätningen och har att göra med huruvida mätmetoder verkligen mäter den 
egenskap forskaren avser att mäta. Genom att vi skickade tillbaka de utskrivna 
intervjuerna till företagen för verifiering anser vi att vi kvalitetssäkrat vårt 
empirimaterial vilket stärker validiteten i vår undersökning. Reliabiliteten är den 
andra aspekten på säkerheten i en mätningen och har att göra med mätmetodens 
förmåga att motstå slumpinflytanden (Lekvall&Wahlbin,1987:210ff). Hur pålitlig 
(reliabel) mätmetoden är (Halvorsen,1992:73). Det som gör vår undersökning 
reliabel är vårt empirikapitel där vi presenterar vilka företag och konsumenter vi 
intervjuat så att läsaren även kan bilda sig en egen uppfattning. En uppfattning som 
gör att förmågan att motstå slumpinflytande stärks genom att läsare även själv kan 
tolka svaren i undersökningen.  
 

3.3  Förståelse 
Själva förståelsen beskriver Arbnor och Bjerke(1994:183) bygger på de relationer 
och den dialog kunskaparen etablerat under förförståelsen. Detta moment i 
förståelseprocessen kallas även för den diagnostiska förståelsen. Det utgörs av den 
reflektionsprocess där forskaren i dialog och handling med aktörerna söker finna 
väsentliga mönster i den information som grundar sig på aktörernas vardagsspråk. 
Efter att sammanställt vårt empirimaterial från företag och konsument och efter det 
att företagen verifierat denna sammanställning har vi försökt att utläsa mönster (se 
3.3.1) ur vår empiri. Dessa mönster har sedan legat som grund för vår analys och 
våra slutsatser vilket representerar vår djupare förståelse.  
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3.3.1  Analys och tolkning av insamlade data 
På grund av språkets natur är det möjligt att beskriva ett visst fenomen på ett antal 
olika sätt, beroende på iakttagarens perspektiv och beskrivningens generalitets- eller 
abstraktionsnivå (Normann,1976:57). Vi är medvetna om att vår undersökning av 
hur företag och konsument upplever och värdesätter Internet portalen kommer att 
påverkas både av vårt vetenskapliga förhållningssätt och vårt metodologiska 
tillvägagångssätt. Vi är också medvetna om att då vår undersökning genomförs på 
uppdrag av PostNet kan även detta ha en viss inverkan på vår förståelse. Vi har till 
exempel fått ta del av information, främst om deras verksamhet men även en 
allmän statistik över vårt undersökningsområde. Vår djupare förståelse uppfattar vi 
dock främst speglar en generell bild av vårt undersökningsområde då vår 
undersökning genomförts utifrån en allmän värdeuppfattning av Internet portalen. 
Den generella bilden har vi även fått genom att vi tagit fram en analysmodell i 
referensramen som uppmuntrar till framtida forskning, en modell som andra 
aktörer på marknaden ska kunna ta del av. 
 
Oftast är det tidsmässiga, ekonomiska och praktiska skäl som gör att forskaren inte 
samlar in information om samtliga undersökningsenheter som denne är intresserad 
av. Samtidigt vill forskaren ofta utifrån det faktiska datamaterialet dra slutsatser om 
betydligt fler enheter än vad som ingår i själva undersökningen, det vill säga 
generalisera.(Halvorsen,1992:95) Genom att ha tagit fram en analysmodell i vår 
referensram kommer vi att analysera och försöka tyda de mönster vi fått fram i vårt 
undersökningsmaterial. Vi frågar oss hur en godtycklig gränsdragning sätts att 
generalisera utifrån i en kvantitativ undersökning. Vi har valt att generalisera utifrån 
en, enligt oss godtycklig majoritet, vilket framgår i vårt empirikapitel (se kap 5) som 
vi anser vara relevant både i vår undersökning för företagen och konsumenten. 
Genom de eventuella mönster vi kan uttyda från materialet kommer vi således att 
generalisera och dra slutsatser för att slutligen kunna ge råd och rekommendationer 
till PostNet. De råd och rekommendationer vi kommer ge PostNet avseende den 
elektroniska handelsplatsen Torget är grundade utifrån vår djupare förståelse. 
 

3.3.2  Källkritik 
Då vi i uppsatsen använt oss av olika typer av källor såsom primära, sekundära, 
Internet och muntliga källor anser vi det nödvändigt att redovisa den kritik som kan 
finnas avseende dessa källor.  
 
Att ha Internet som källhänvisning är lika vederhäftigt som att skriva ”hört på stan”. 
Då Internet består utav hopfogade informationsbitar från många olika källor. 
Uppgifter om när och av vem informationen har skapats eller ändrats saknas ofta, 
uppgifterna finns bara där (Sandred&Engström,1999:33). Detta är vi väl medvetna 
om och har därför varit noga med att dokumentera den information eller de artiklar 
vi har funnit via nätet. Det gäller även de respondenter, de företag, vi funnit via 
nätet.  
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De muntliga källorna vi använt oss av är främst personer vilka har en god förståelse 
och kunskap inom vårt undersökningsområde. Dessa källor har vi använt med det 
primära syftet att skapa en egen förståelse för problemområdet. Vi är dock 
medvetna om att ingen utav de källor vi använt oss av kan klassificeras som en 
objektiv källa i den benämningen att de levererat helt objektiva och neutrala data. 
Detta har vi dock inte valt att hantera på något annat sätt än att upplysa läsaren om 
att vi är medvetna om detta. 
 
Slutligen vill vi förklara varför vi har så många nya och otryckta källor i vår 
källförteckning. Källor som främst hanteras i vår bakgrund. Då vårt 
undersökningsområde är ett relativt nytt fenomen inom forskningen finns inte 
något större utbud av tryckta källor för detta undersökningsområde. Det har 
föranlett oss till att söka nyare källor för att hålla oss så uppdaterade som möjligt då 
det händer mycket inom området. 
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4.Referensram

4.1 Förklarande teori

4.2 Applicerande teori

 

4 REFERENSRAM 
I detta kapitel redogör vi för de teorier och modeller som vi anser vara relevanta för det fenomen vi 
studerar. Kapitlet utgör en grund för vår senare analys. 
 
Vi har valt att dela in kapitlet i två olika delar. Där den ena, förklarande teoridelen 

avser att ge läsaren en teoretisk bakgrund 
avseende värde och kundtillfredsställelse. Den 
andra delen, applicerande teori syftar mer till att 
presentera de teorier och modeller som vi 
kommer att använda oss av i vår slutliga analys.  
Anledningen till att vi valt att dela upp kapitlet på 
detta sätt är att det ger läsaren valfrihet att välja 
hur mycket utav den teoretiska referensramen 
som denne vill ta del av. 

Figur 4-1 Vår referensrams struktur 

Beroende av hur goda läsarens teoretiska förkunskaper är angående värdeskapande 
och kundtillfredsställelse. Anser sig läsaren ha goda förkunskaper kan följaktligen 
denna första introducerande teoretiska del förbises. Många av de teorier vi valt att 
inkludera i referensramen behandlar företrädesvis olika aspekter av värde och 
kundtillfredsställelse utifrån ett generellt kundperspektiv. Där teorierna dock skiljer 
mellan företag och konsument har vi valt att löpande ange det i texten. 
Forskningen omkring värdeskapande och kundtillfredsställelse är omfattande vilket 
betyder att vi valt ut några av de teorier vi anser relevanta för vår undersökning. 
Gemensamt för samtliga av de i referensramen omnämnda teorierna är att de är 
giltiga innanför de företagsekonomiska ramarna. 
 

4.1  Förklarande teori 
Under denna första del av referensramen ger vi läsaren en teoretiska bakgrund till 
värde och kundtillfredsställelse. Syftet med denna del är, som vi ovan nämnt, att ge 
läsaren en teoretisk bakgrund till värde och kundtillfredsställelse. En bakgrund som 
vi anser kan underlätta förståelsen för de teorier och modeller vi tar upp i den 
applicerande delen av referensramen.  
 
Vi kommer att inleda den förklarande teori delen med en mer allmän förklaring av 
värde och värdeskapande för att sedan gå in på värdeskapandet för individen och 
företaget. Detta då det är dessa två gruppers värdeuppfattning som vi främst är 
intresserade av. Vi avslutar med att redogöra för hur värdeskapandet sägs ha 
förändrats till följd av Internet.  
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4.1.1  Värde 
”A Value is a conception, explicit or implied, distinctive of an individual or characteristic of a group, of the 

desirable which influences the selection from available modes, means, and ends of action.” 
Källa: Clyde Kluckhohn ur Markin, 1974:119 

 
Värdebegreppet har sina rötter inom en rad olika ämnesområden såsom psykologi, 
socialpsykologi, marknadsföring och management. Det finns många olika teoretiker 
som har tänkt omkring värde. En utav dess är Markin(1974:119) som anser att 
värde består av de grundläggande delarna av människans kognitiva strukturer. De 
kognitiva strukturerna står för vad människan tror, tycker och hur denne agerar i 
förhållande till dess kunskap och föreställningar. Kognition eller kunskap består 
utav idéer, synsätt, attityder, åsikter, värden och förståelse. Kunskap är i likhet med 
värde ett kognitivt koncept som förklarar vad som sker när en människa värderar 
något. Markin anser vidare att värde i likhet med attityder utrycker vad en människa 
önskar och förväntar sig. Även om värde och attityder är relaterade till varandra så 
är de dock åtskilda menar han. Åtskilda i den meningen att de inte har exakt samma 
betydelse. En människa innehar vanligtvis mer attityder om olika saker än 
värderingar. En konsument kan till exempel ha ett hundratal attityder och ett 
tusental olika föreställningar men endast ett dussin värderingar om något. Värde 
kan även ses utifrån ett personligt perspektiv på individ nivå eller som en samling 
värderingar på en mer övergripande nivå. Vi kommer att tala om värde utifrån både 
individ nivå och utifrån en samling av åsikter. Detta då vi ser att värde ur ett 
företagsperspektiv snarare återspeglar ett antal individers samlade värde- eller 
åsiktsuppfattning än den enskilda individens.  
 
Enligt Woodruff och Gardial(1996:54f) är värdebegreppet för många människor 
likställt med prissättningsstrategier. Förmågan att som tillverkare eller 
tjänsteproducent med hjälp av olika attribut, produkter och förmåner tillgodose 
sina kunder med vad som upplevs vara bästa tänkbara sätt. Detta är en ekonomisk 
version av värde vilket givetvis är en del av värdebegreppet, men det finns mer 
bakom begreppet värde än endast den ekonomiska aspekten. Värde kan även ses i 
ett bredare perspektiv, vilket ger mer av en helhetsbild av det upplevda värdet ur ett 
individ perspektiv. Det är detta bredare perspektivet av värde vi avser, inte den rent 
monetära aspekten. Det betyder att vi kommer att se till värdeaspekter av såväl, 
tekniskt, service, social och ekonomisk karaktär. 
 
Peter och Olsen(1999:71) är två andra forskare som tänkt omkring värde. Enligt 
dem har kunden kunskap om vad som för dem är personliga, symboliska värden 
och vilka produkter som till viss del kan hjälpa dem att uppnå dessa värden. 
Författarnas definition av värde är;  
 

”Värde är en del av människans mål i livet i form av att denne vill vara framgångsrik eller är  i behov av 
säkerhet, betingelser som innebär värde för människan” 

Källa: Peter&Olsen,1999:71 
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Individen deltar i en rad aktiviteter för att skapa värde enligt Normann och 
Ramirez(1994:63f), dock inte aktiviteter som enbart har ett monetärt värde utan 
även moraliska, etiska och psykologiska värden. Enligt författarna kan 
värdeskapande inte effektiviseras och tydliggöras förrän det sammanfogas med det 
kunden uppfattar som värdeskapande. Det gäller därför att förstå detta upplevda 
värde för att på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja värdeskapandet. 
 
Att känna värde är för en människa en ytterst subjektiv och immateriell företeelse. 
Värdet kan innebära känslor såsom att känna sig säker eller respekterad. Enligt 
Peter och Olsen(1999:71) kan det upplevda värdet även härstamma från mer 
materiella ting såsom en fysisk eller materiell företeelse. Ett exempel på ett upplevt 
värde vilket uppkommer på grund av en materiell företeelse kan vara att en 
människa får beröm för en bil, eller ett nytt plagg. Ett värde som uppkommer på 
grund av en fysisk företeelse handlar däremot mer om att uppleva ett värde utav att 
ha åstadkommit en av andra uppskattad prestation. Funktionella och psykologiska 
konsekvenser av värde är mer materiella än de immateriella känslostyrda 
värdeupplevelserna. I likhet med Peter och Olsens resonemang anser även 
Woodruff och Gardial(1996:55f) att det finns materiella värdeupplevelser men som 
de istället benämner som ”value-in use” och ”posession value”. Det första begreppet 
beskriver det upplevda värdet kunden har av att konsumera en produkt eller tjänst 
och det senare beskriver prestigen och det personliga värdet av att inneha en 
produkt eller tjänst. Dessa upplevda värden skiljer sig dock åt mellan kunder, då 
värdet av att inneha en vara upplevs olika från individ till individ. Formerna är 
dessutom inte uteslutande utan en produkt eller tjänst kan uppfylla både värdet av 
att användas och innehas samtidigt. Det är främst den första formen av värde som 
vi syftar till i vår undersökning då det är det upplevda värdet av att använda en 
portal som undersöks. Woodruff och Gardial(1996:55f) talar även i likhet med 
Peter och Olsen om funktionella och psykologiska värdekonsekvenser men 
benämner dem istället som negativa och positiva värdekonsekvenser. De säger att 
värde även kan inkludera andra element såsom tidsbesparingar, upplevd effektivitet, 
service beroende eller transport. 
 

4.1.2 Värde & Individen 
Det finns många sätt på vilka värde kan klassificeras. En uppdelning kan vara att 
dela upp värde som bidragande och slutligt värde. Båda dessa typer av värde 
representerar det allra innersta och mest personliga en människa eller individ 
upplever, människans kärnvärden. Kärnvärden, är värden som är av central 
betydelse för individen. Uppdelningen mellan bidragande och slutligt värde syftar 
främst till att förklara att vissa aspekter av värde såsom kompetens och empati inte 
är slutliga värden i sig utan endast en bidragande del för att uppnå det slutliga 
värdet. Det betyder exempelvis att för att uppnå självförverkligande krävs både en 
viss grad av kompetens och empati. (Peter&Olsen,1999:72)  
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Peter och Olsens resonemang ovan, om bidragande och slutligt värde, kan 
exemplifieras av att ha en dator med uppkoppling till Internet. Själva datorn menar 
vi inte betyder så stort värde i sig för en individ så länge kompetensen inte finns där 
för att utnyttja datorn. Att det sedan finns möjlighet till att handla på Internet via 
en Internetportal betyder heller inte något värde för individen. Möjligheten, att 
kunna handla oavsett tid på dygnet, skulle kunna ses som ett bidragande värde till 
ett slutligt värde för individen. Det slutliga värdet skulle vara att individen lär sig att 
hantera handel via Internet för att på så sätt bli geografiskt och tidsmässigt 
obunden vilket sparar tid för att istället umgås med familj och vänner. Att individen 
sparar tid för att umgås med familj och vänner skulle således kunna ses som det 
slutliga värdet för individen, ett kärnvärde. 
 
Enligt Markin(1974:120) konstitueras individens värdeskapande utav speciella 
standarder utifrån vilka attityder värdesätts. Dessa standarder uppkommer utifrån 
en rad specifika krav. Kraven kan vara av social eller personlig karaktär.  
 
Sociala krav; uppkommer från en rad sociala betingelser som individen värderar och 
sätter som standard. Människan beter sig som om någon kräver något utav denne. 
Många av individens värden inkluderas som ett resultat av en lång socialiserings 
process. Socialiseringen har en påverkan på familjen, kulturen och grupper som 
formar och påverkar de personliga värderingarna och standarderna. 
 
Personliga krav; utvecklas utifrån de sociala kraven. Dessa krav återspeglar hur 
individen internaliserar sina sociala värden. Med internalisering menas att individen 
utvärderar sina sociala normer och standarder för att sedan anpassa sig till dessa 
och göra dem kompatibla till sin egna kognitiva stil. Individens interna värden 
relaterar till vad denne känner inför sig själv och står för, de blir en del av 
individens karaktär. Då individen mäter sig emot sina personligt ställda krav 
värderar denne sig själv vilket kan påverka individens självförtroende och leda till 
såväl positiva som negativa konsekvenser.(Markin,1974:120) När konsumenten till 
exempel väljer att göra affärer via Internet görs en investering i både deras tid och 
uppmärksamhet. Det tar tid för konsumenten att komma underfund med hur till 
exempel en Internetportal ska användas och att bli bekväm med att använda den 
för att till exempel handla. En kund måste uppge känslig information som till 
exempel kreditkortsnummer och persondata och lita på att denna information 
hanteras försiktigt.(Ghosh,1998:129) Ett exempel på ett personligt krav skulle 
kunna vara att en individ känner pressen från omgivning att införskaffa kunskap 
om Internet och Internet handel, som ett socialt krav i samhället som individen gör 
till sitt egna personliga krav. Ett personligt krav som om det uppfylls till exempel 
kan vara ett bevis på att individen hänger med i utvecklingen. 
 
Många forskare anser att värdet hos människan som konsument är något som det 
inte forskats så mycket om. De flesta marknadsförare har idag kunskap om 
konsumentens kunskap om produkter, deras åsikter och smaker men mycket sällan 
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en uppfattning om vad som är av betydande värde för konsumenten. Till skillnad 
från Peter och Olsens påstående säger Markin(1974:121) att det finns en bild av 
värde utifrån ett konsumentperspektiv. Denna bild återger hur konsumenten 
värderar olika produkter och tjänster, en generell bild som finns sedan långt tillbaka 
men som upplevs allt svårare och dyrare för producenter och leverantörer att fånga. 
Vi anser i enlighet med Markin(1974:121) att människan idag lägger stor vikt vid att 
inneha eller konsumera vissa produkter vilka inger status och tillkännagivande. En 
inställning som också sätter sin prägel på val, sinnestämningar, avsikter och 
beteende hos konsumenten. 
 
Att det är svårt att fånga upp kundens beteende betyder enligt Peter och Olsen  
(1999:73f) att marknadsföraren egentligen har en ganska snäv bild av hur 
konsumenten fungerar. För att bilden ska bli komplett måste hänsyn tas till en 
bredare bild av värdeaspekten. Detta håller Anderson och Narus(1998:53) med om 
och anser vidare att det blivit allt viktigare att marknadsföraren idag specificerar vad 
det är som är av värde för konsumenten. Enligt deras mening så måste 
producenten, leverantören eller marknadsföraren få kunden att fokusera på den 
totala kostnaden av att köpa en produkt istället för på själva inköpskostnaden. För 
att möjliggöra detta måste då en uppfattning om kundens värderingar och 
värdeskapande finnas hos såväl producenten, leverantören som marknadsföraren. 
Ett värde som de sedan ska förmedla till kunden. Att bara koncentrera sig på priset 
är kortsiktigt tänkande, det gäller för konsumenten att se helheten. För att 
kommunicera helheten måste också bilden av vad som skapar värde i helheten 
finnas för kunden. Många gånger finns det enligt Anderson och Narus ett gap 
mellan leverantörernas försök till att förmedla ett värde till konsumenten och 
konsumentens förmåga att förstå hur en vara kan skapa ett ytterligare värde för 
dem. Det ligger enligt författarna på leverantörernas ansvar att förstå kundens 
värdeuppfattning för att sedan försöka förmedla samma värde till konsumenten. 
Något vi instämmer med då det är detta vår uppsats handlar om. Att hjälpa 
PostNet som portaladministratör (leverantör) att förstå kundernas (företagen och 
konsumenternas) uppfattade värde för att de sedan bättre ska kunna förmedla sitt 
budskap till den potentiella portalkunden. 
 
Idag har därför intresset för värdeskapande blivit allt större bland leverantörer av 
produkter och tjänster. Det gäller idag att skapa konkurrensfördelar genom att 
försöka uppnå ett kunskapsövertag över sina konkurrenter. Detta kunskapsövertag 
innefattas då primärt av kunskap om kunden och om kundens värdeskapande. Det 
mest erkända sättet att åskådliggöra kundens värdeuppfattning på är än idag genom 
att genomföra så kallade fältstudier. Dessa studier går ut på att få en uppfattning 
om kundens värdeskapande genom att samla in och analysera material om kundens 
åsikter.(Anderson&Narus,1998:54) En modell som nämns i samband med 
diskussionen om huruvida kundernas värde är kartlagt eller undersökt är den så 
kallade ”means-end kedjan” (Peter&Olson,1999:73). Kedjan är en modell som har till 
uppgift att spegla kundens upplevda värde av en produkt eller vara, det vill säga, 
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vad för konsekvenser en vara bär med sig i termer av värdekonsekvenser. Detta är 
ingen teori vi har för avsikt att använda oss av utan som vi beskriver för att ge 
läsaren en förståelse för vad de bakomliggande orsakerna kan vara till våra 
respondenters värdeuppfattning.  
 
Customer value is the customer´s perception of what they want to have happen (i.e the consequesnses) in a specific 

use situation, with the help of a product or service offering in order to accomplish a desired purpose or goal. 
Källa: Peter&Olsen,1999:73 

 
Means-end kedjan beskriver kundens kunskap och inställning till en produkt och 
dennes värdeuppfattning och uppfattning om vilka konsekvenser produkter kan 
bära med sig. Modellen tar sig uttryck i stegen attribut, fysiska konsekvenser, 
psykosociala konsekvenser samt värde. Där värde representerar den ultimata 
upplevelsen utav att erhålla en produkt. Det handlar om hur konsumenten eller 
människan vill bli upplevd eller hur produkten i fråga påverkar dennes humör och 
beteende. Denna modell gäller för samtliga produkter och tjänster men att den 
beror av hur dessa upplevs. 
 
Woodruff och Gardial(1996:56f) anser i likhet med Peter och Olson att det är 
viktigt att som leverantör eller tillverkare av produkter och tjänster vara medveten 
om individens upplevda konsekvenser. Konsekvenserna av att använda en 
produkt/tjänst kan vara såväl negativa som positiva och värdet kan enligt deras 
mening uppstå som en trade-off effekt mellan de goda och de mindre goda 
konsekvenserna. Woodruff och Gardial menar vidare att de negativa 
konsekvenserna går bortom de monetära gränserna och kan ta sig uttryck i psykisk 
ohälsa i form av upplevd prestige förlust eller stress. Markin(1974:122) anser att 
konsumenten skapar en bild, en förebild, mot vilken den värderar olika produkter 
och tjänster. Förebilden påverkar i sin tur konsumentens åsikter, beteende, 
attityder, värderingar och föreställningar avseende en produkt eller tjänst. En 
förebild är ett resultat av en komplex process som skapas på basis av en människas 
utvalda intryck. Konsumenten skapar bilder för allt från affärer, produkter, märken, 
paket, säljpersonal, allting som går att skapa en bild omkring. Bilden utvärderas 
sedan efter individens egna skalor av vad som är bra eller dåligt, snyggt eller fult, 
passande eller opassande. 
 
Ett annat sätt på vilket kundens värde kan kartläggas är genom så kallade värde 
element. Utifrån dessa värdelement kan sedan kundens värderingar vilka kan verka 
som underlag till att försöka avgöra vad det är som tillfredsställer kunden. Dessa 
värdeelement gäller för såväl den enskilda individen som för företaget och beskrivs 
ytterligare i den applicerande teori delen (se 4.2.2). Detta resonemang föranleder 
oss att gå vidare med forskningens syn på kundtillfredsställelse och hur det är 
kopplat till värde. 
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4.1.3  Kundtillfredsställelse 
”Varför väljer vi konsumenter de produkter vi gör? Är det bara priset som avgör eller finns det andra faktorer 
som påverkar oss när vi väljer ut en produkt bland många andra? Hur rationell är egentligen människan?” 

Källa: Lönn,1992:17f 
 
Det finns många olika definitioner av vad kundtillfredsställelse är, vi har valt att 
presentera några av dessa. Enligt Miller(Oliver,1994:11f) innebär 
kundtillfredsställelse en blandning av kundens förväntningar på en produkt eller 
tjänsts prestationer och en utvärdering av hur prestationerna var. Howard och 
Sheth(Oliver,1994:11) definierar däremot kundtillfredsställelse som en del av 
kundens kognition, kundens uppfattning om vad som är eller inte är en rättvis 
belöning i en köpsituation. Några gemensamma vi upptäckt finns för vad som 
menas med kundtillfredsställelse är att det först och främst har med kundens 
känslor, idéer och föreställningar att göra. Vi ser därför ett naturligt samband 
mellan dessa två begrepp då även värde är en del av människans kognitiva 
föreställningar, vilket vi tidigare nämnt, liksom kundtillfredsställelse.  
 
Kundtillfredsställelse karaktäriseras av att det är mer aktivitets drivet än vad 
värdeuppfattningar är. En förutsättning för att en värdering ska kunna uppstå är att 
en aktivitet utförts. En kunds grad av tillfredsställelse är dessutom väldigt känslig 
och kan ändras väldigt snabbt då den helt är beroende av de subjektiva tankar och 
idéer som kunden ställs inför.(Oliver,1994:11ff) 
 
En annan aspekt på kundtillfredsställelse är att det behandlar en tidigare händelse, 
något som tidigare inträffat. Detta betyder att kundtillfredsställelse aldrig kan 
behandlas i förebyggande syfte utan alltid är baserad på tidigare reviderade och 
analyserade händelser. Enligt Czepiel och Rosenberg(Oliver,1994:13) är 
kundtillfredsställelse dessutom ett komplement till att en kund har en viss attityd. 
Kundtillfredsställelse innebär ett visst mått av feedback där kunden under en längre 
tid, på ett djupare plan hinner tänka igenom olika aspekter av en produkt eller 
tjänst. En uppskattning av vad kunden värderar och hur detta värde förändras över 
tiden avgör om kunden kan tillfredsställas eller inte. Detta påverkar i sin tur 
huruvida kunden vill göra ett återköp av företagets produkter eller inte. Företag 
vilka lyckas att få sina kunder tillfredsställda lägger stor vikt vid att just uppnå detta 
mål.(Woodruff&Gardial,1996:9) 
 
Fler och fler företag vänder fokus ut ifrån organisationen och mot kunden och 
kundtillfredsställelse. Detta beror till stor del på att företag idag inte har råd med 
missnöjda kunder. Kostnaden för att förlora en kund och sedan försöka ersätta 
denne med en ny är alldeles för hög. Därmed blir uppgiften att hålla kunderna 
nöjda en avgörande uppgift för företagen.(Woodruff&Gardial,1996:221) 
 
Bakgrunden till varför kundtillfredsställelse idag anses blivit alltmer viktigt är enligt 
Newell(1997:34)det faktum att marknaden idag har blivit global vilket bland annat 
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innebär att kunderna fått en alltmer betydande ställning. Det har inneburit att 
kunden idag har en central roll i uppbyggandet av varumärken, av att behandlas 
med eftersäljsstöd men också utav att bli tillfredsställda i allt större utsträckning. 
Detta betyder att marknadsförare i allt större utsträckning måste ändra sitt 
paradigm genom att ändra sitt förhållande till kunden. Marknadsutvecklingen 
innebär ökade krav för att hålla kunderna nöjda men också större möjligheter, 
vilket kan uttryckas på följande sätt; 
 

”The globalisation of commercial communications does not mean reaching customers a billion at a time. It may 
seem like a paradox, but a global communication gives us the chance to speak intimately to each and every 

customer, and to actually have them talk back to us. In fact, you might say, the successful business of the future 
will know their customers by name or else settle for having no customers at all.”  

Källa: Esrey ur Newell,1997:35 
 
Operationellt betyder kundtillfredsställelse idag att förtaget måste lära sig att lita på 
de fakta de samlar in om kunden. Det är kundens åsikt som till slut avgör huruvida 
företaget lyckas med sitt erbjudande. Att använda sig av data avseende att spåra 
kunders behov och åsikter men även trender kommer i framtiden att bli avgörande 
om företagen ska ha en chans att hänga med i den allt snabbare utvecklingen. 
Enligt Woodruff och Gardial(1996:229ff) måste företagen bli medvetna om vad det 
är som tillfredsställer kunden och vad det är som kunden värderar. Enligt 
Hanan(1991:113ff) är det livsviktigt för företagens framtid att de känner till 
kundens uppfattningar om vad som skapar värde för dem. Detta då varor och 
tjänster i dagens samhälle blivit alltmer lika varandra. Det kräver enligt Hanan 
ytterligare kunskap om kunden för att företagen ska klara av att särskilja sig från 
sina konkurrenter när de inte längre kan göra det genom produktdifferentiering.  
 
Enligt Whiteley och Hessan(1996:165) krävs alltid ett stort mått av systematiskt 
tänkande inom organisationen för att ett en ökad interaktion med kunden ska 
kunna uppnås. Det gäller för företaget att systematiskt gå igenom och utvärdera 
vilka processer inom organisationen som tillför värde för kunden och vilka 
processer som inte tillför något värde alls. Denna teori går inte att direkt applicera 
på vårt undersökningsområde då vi inte går in på vilka värdegenererande processer 
som Internetportalen skulle kunna framkalla. Vi anser dock att det är relevant att 
nämna denna teori då de värden vi undersöker indirekt är kopplade till processer 
inom PostNets verksamhet. 
 

4.1.4  Värde & Företaget 
I bakgrunden till denna uppsats står att läsa att utvecklingens snabba framfart har 
påverkat såväl vår livsstil som affärsvärlden. När gamla mönster bryts, öppnas 
samtidigt möjligheter att utveckla affärer på, nya sätt med tidigare oprövade 
kombinationer. Ett av dessa mönster i företagens strategi, organisation och 
beteende som fångats upp och analyserats är utveckling och mobilisering av 
användarnas värdeskapande (Normann&Wikström et al,1999:33f). En snabb 



Internetportalen – en värdeskapare? 

 

 43

föränderlig omvärld bidrar till att värdeskapandet förändras i samma takt och bidrar 
på det sättet till att det strategiska tänkandet blir än mer viktigt och mer komplicerat 
för företagen (Normann&Ramirez,1993:65ff).  
 
Enligt Normann och Wikström(1999:33ff) bidrar en överordnad tolkning av 
mönstret i de nya affärerna till att värdeskapandet ökar genom att tätheten mellan 
företagets resurser ökar. Exempel på detta är att relationerna mellan 
affärssystemens aktörer blir mindre sekventiella och mer ömsesidiga. 
Affärssystemets aktörer blir mer samordnade och kanalerna mellan aktörerna blir 
effektivare, informationen löper i alla riktningar. Ett annat exempel är att värde 
skapas allt mer genom utveckling och mobilisering av nätverk där kunderna ses 
som, och utvecklas till, samproducenter av värde. De ses inte längre enbart som 
passiva konsumenter/användare. Därmed suddas ofta gränsen mellan leverantör 
och kund ut. Internetportalen är ett utmärkt exempel på denna nya utveckling, där 
kunden påstås inneha en alltmer aktiv roll i förhållande till leverantören. 
Internetportalen sett som ett affärssystem har givit upphov till att en större mängd 
information finns tillgänglig mellan de olika aktörerna i kanalen.  
 
Medan industrisamhället med sin satsning på specialisering framför allt skapade 
värde för kunderna genom avlastning av aktiviteter från användarna går trenden i 
dag istället mot att värdeskapande i stället sker genom att möjliggöra för 
användarna. Prahalad och Venkatraman(2000:83) styrker detta resonemang och 
menar att företag måste skapa möjligheter för kunden att experimentera, erbjuda 
valmöjligheten för kunden att själv bestämma graden av önskad involvering med 
företaget. De menar vidare att då kundens engagemang inte kan förutsägas blir 
företaget tvunget att ge kunden så mycket val och flexibla möjligheter i 
distributions- och kommunikationskanalen som möjligt, även i designen av 
produkterna. Det förefaller allt oftare vara bristen på kunskap, redskap och tid som 
begränsar kundernas värdeskapande och när så är fallet måste det företag som vill 
växa ha förmågan att hantera dessa begränsningar. Detta kan göras genom att de 
erbjudanden som erbjuds kunden görs mer pedagogiska vilket gör att användarna 
mobiliseras effektivare i värdeskapandet.(Normann&Wikström et al, 1999:39) 
Något vi anser är väldigt relevant för Internetportalen då det är ett interaktivt 
medium där det finns stora chanser till gemensamt värdeskapande. 
 
Vad som kan sägas vara karaktäristiskt för den nya typen av värdeskapande är att 
det idag kan sägas ha blivit mer kompakt. Mer och mer möjligheter för 
värdeskapande blir paketerat i ett och samma erbjudande. Tre strategiska 
implikationer kan urskiljas för företaget med den nya logiken av värde. För det 
första (1) att bilda komplexa konstellationer och att utgå ifrån att kunderna ska 
skapa sitt eget värde. Där är exempelvis IKEA en av föregångarna. Kunden skapar 
sitt eget värde genom att själv montera och kombinera företagets produkter. För 
det andra (2) att ett strategiskt mål bör vara att omkonfigurera nya konstellationer 
och kombinera affärssystem. Ett exempel på det är hur företag idag går ihop och 
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erbjuder gemensamma lösningar på Internet. Ett exempel är Internetportaler som 
drivs av en bank där bankens kunder kan handla varor från butiker på 
Internetportalen för att sedan betala direkt från sitt konto i banken. Det tredje (3) 
är att kombinera om aktiviteter och aktörer så de blir bättre 
matchade.(Normann&Wikström et al, 1999:39) Exempel på det är nya 
företagskonstellationer, företag som går ihop för att gemensamt erbjuda kunden en 
paketlösning.  
 
Kunskapen om kunden är en stor potential för företag idag. Det är dock viktigt att 
företaget då och då omdefinierar kunder, affärssystem och bransch. Att 
upprätthålla en ny och fräsch passform mellan kompetens och kunder, både gamla 
och nya är viktigt för företagen. Kompetens kan vara att företaget besitter olika 
tillgångar som kunskap om olika teknologier, specialiserad expertis, affärsprocesser 
eller tekniker som företaget ackumulerar över tiden och använder sig av för att 
paketera in i erbjudanden till kunderna. Kunskap i sig självt är således inte 
tillräckligt utan en bredd i input krävs för att skapa värde. Det är viktigt att 
företagen kontinuerligt utvecklar kunskap för att upprätthålla 
relationer.(Normann&Ramirez,1993:65) Något som i vårt fall innebär kunskap om 
kundens värdeskapande. 
 
Whiteley och Hessan(1996:155ff) anser att den värdeskapande processen inte alltid 
består av ett partnerskap mellan kunden och producenter eller leverantören utan 
kan ha flera dimensioner än så. Definitionen av vad som skapar värde i 
interaktionen mellan kunden och producenten/leverantören kan enligt författarna 
ha två dimensioner. Dessa dimensioner förklarar graden av behov av relation 
mellan kund och producent/leverantör och graden av behov av information mellan 
kunden och producenten/leverantören. Författarna har skapat en fyrfältsmatris för 
att illustrera hur de två dimensionerna påverkar vilken typ av relation som skapas 
mellan kunden och producenten/leverantören och vilket värde det genererar. En 
mer detaljerad beskrivning av modellen finns i den applicerande teori delen (se 
4.2.3). 
 

4.1.5  Drivkrafterna bakom ett ökat värdeskapande 
Normann och Wikström(1999:33ff) frågar sig vad det är som bidragit till denna 
trend av ökad resurstäthet och tillgänglighet för värdeskapande och vad det är som 
gör en sådan utveckling möjlig. De belyser några av vad de anser vara drivkrafterna 
bakom detta. Författarna anser att de underliggande drivkrafterna i själva verket är 
klassiska och vad ekonomisk teori skulle förutsäga. Ny teknologi ger nya 
möjligheter, nya kostnadsstrukturer och skalfördelar. Nya sociala innovationer 
liksom eliminerandet av etablerade socialt/institutionellt konstruerade restriktioner 
leder till ny utveckling. 
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4.1.6  Teknologiska drivkrafter 
Norman och Wikström(1999:33ff) anser att de viktigaste möjliggörande 
drivkrafterna bakom ett ökat värdeskapande hänför sig till en rad teknologiska 
genombrott och då främst den nya informationsteknologin och dess 
kombinationsmöjligheter med nyare produktionsteknik. Informationsteknologin 
ger i första hand upphov till effektivare och snabbare metoder att lagra, behandla 
och överföra information. Informationsteknologin möjliggör också en snabbare 
inlärning. Till exempel kan handlingar från kunderna generera information som kan 
behandlas och möjliggöra inlärning. Information och handling kan på detta sätt 
kopplas närmare till varandra. Detta resulterar i kortare tidsavstånd mellan vad som 
sker på marknaden och vad som sker i företagen vilket innebär en ökad chans till 
värdeskapande för företagen. Ett tydligt exempel på detta är de allt kortare 
produktlivscyklerna som företagen måste hantera idag. 
 
Normann och Wikström(1999:33ff) anser vidare att handling skapar information 
som sedan återförs till handling vilket de menar resulterat i nya typer av handlande. 
Informationsteknologin och den nya tillverkningsteknologin bidrar till att 
butikskedjornas dag- för dagförsäljning kopplas direkt till de olika 
produktionsenheterna. Dessa produktionsenheter kan sedan snabbt ställas om till 
att matcha de senaste försäljningssiffrorna vad gäller produkter med hjälp av 
modern produktionsteknologi. Med hjälp av ”cybertekniska” produktionssystem, 
såsom Internet närmar vi oss alltmer möjligheterna till en massproducerad 
individualisering av produkter och tjänster något som ger chanser till ökat 
värdeskapande för företagets kunder, konsumenten. 
 

4.1.7  Sociala drivkrafter 
De nya affärerna på Internet drivs inte bara fram av teknologiska utan även av 
sociala krafter, där de sociala krafterna rör rent personliga och mänskliga 
dimensioner. En klar skillnad i individers egenskaper och värderingar kan utläsas 
vid en jämförelse mellan människor av olika generationer. Det som framförallt 
utmärker dagens generation och tydliggör kontrasten till det som varit är; hög 
utbildning, internationell erfarenhet, artikulerade individer (till exempel 
skolsystemets strävan efter att utveckla kritiskt tänkande, ifrågasättande och 
verbalitet) har givit påtagliga resultat och individer socialiserade i materiellt 
välstånd. Individerna formar ett nytt och eget konsumtionsmönster som rymmer 
betydande inslag av eget engagemang. Genom egen aktiv medvetenhet ökar 
individen värdet hos den egna konsumtionen, vilken då blir mera ändamålsenlig 
och stimulerande. Den passiva roll konsumenten tidigare hade har idag ersatts av 
en specialiserad och intressestyrd och mer exklusiv konsumtion i vilken det egna 
lärandet blir en viktig komponent. Där det fordras en aktiv medverkan i den 
kunskapsutvecklingsprocess som sker i samarbete kund/leverantör. Nya 
framväxande värdestrukturer öppnar upp för nya arbetsformer som bygger på 
samarbete över gränser, självstyrande projektgrupper, snabba kommunikationer 
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och täta nätverk.(Norman&Wikström,1999:33ff) Vi anser att Internetportalen 
bidrar till framväxten av dessa nya värdestrukturer då portalen i sig innebär nya 
konsumtionsmönster.  
 
Den framväxt av nya värdestrukturer som vi nu beskrivit skett genom de 
teknologiska och sociala drivkrafterna leder oss in på att istället se till hur denna 
framväxt påverkat olika aktörer. Om relationerna dem emellan ser annorlunda ut i 
och om deras roller eventuellt har förändrats. Detta skulle ytterligare kunna 
förtydliga, vad som föranleder olika värdeuppfattningar på Internetportalen. 
 

4.1.8  Utvecklingen av värdekedjan 
Normann och Wikström(1999:33ff) anser, vilket vi tidigare nämnt, att 
värdeskapandet i allt större utsträckning skapas genom att tätheten mellan 
företagets resurser ökar. Detta är ett resultat av bland annat teknologisk utveckling i 
form av informationsteknologi, något som även påverkat bilden av hur värde 
skapas mellan olika aktörer i värdekedjan. Den traditionella värdekedjan är ett vitt 
användningsverktyg vid beskrivning av aktiviteter inom och runt omkring ett 
företag och relaterar aktiviteterna till de möjligheter företaget har att skapa värde 
för, genom produkter eller tjänster. En av huvudaspekterna inom 
värdekedjeanalysen är att ett företag är mycket mer än en slumpvis samling av 
maskiner, pengar eller människor. Men dessa resurser är inte något värde i sig för 
företaget så länge de inte är ordnade i aktiviteter  och organiserade i rutiner och 
system vilka säkerställer att produkter eller tjänster produceras och värderas positivt 
av konsument.(Johnson&Scholes,1997:146ff) 
 
Enligt Porter(1986:9ff) finns två typer av värdeskapande aktiviteter i värdekedjan. 
Där de primära aktiviteterna (1) är involverade i den fysiska framställningen av 
produkten/tjänsten och de sekundära (2) fungerar som stödfunktioner för 
verksamheten. Aktiviteterna är till viss mån sammankopplade, genom att 
resurser/aktiviteter används frekvent vilket påverkar kostnader eller effektivitet för 
en annan aktivitet. Aktiviteterna påverkas också av leverantörer och köpare som 
har sina egna värdekedjor. Kedjan beskriver en serie av värdeskapande aktiviteter 
och behandlar information som ett stödjande element till de värdeskapande 
processerna, inte som en källa till värdet i sig.(Rayport& Sviokla,1995:76) 
 
Ett företags värdekedja består av alla de aktiviteter som en produkt involverar och 
kräver. Men värdekedjan kan även beskrivas som en kollektiv värdekedja vilken 
vanligtvis består av konkurrenter, leverantörer, distributörskanaler och kunder. Det 
är framförallt denna typ av värdekedja vi syftar till när vi fortsättningsvis nämner 
värdekedjan.  
 
Traditionellt sett så har bilden av värdekedjan oftast beskrivits som ett linjärt flöde 
av fysiska aktiviteter. Men värdekedjan består även av ett informationsflöde som 
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finns såväl inom som mellan företaget och dess leverantörer, distributörer och dess 
existerande eller potentiella kunder. Leverantörsrelationerna, varumärkesidentitet, 
process koordination, kund lojalitet, anställdas lojalitet, omställningskostnader 
beror alla av olika typer av information.(Evans&Wurster,1997:72) I den 
traditionella värdekedjan kan värdeaktiviteterna delas upp mellan uppåtgående 
(upstream) och nedåtgående (downstream) aktiviteter. Uppåtgående aktiviteter kan 
liksom de stödjande aktiviteterna kopplas från kunden. Det betyder att aktiviteterna 
kan vara belägna oberoende av var kunden finns.(Porter,1986:9ff) Detta kan liknas 
med hur konkurrensen på marknaden kan se ut vilken enligt Porter(1986:9ff) kan 
förekomma i två olika dimensioner, konfiguration och koordination. Konfiguration 
dimensionen syftar till var och på hur många ställen aktiviteterna utförs. 
Koordinations dimensionen ser till  vilken grad liknande aktiviteter i de olika 
länderna samordnas.(Porter,1986:9ff) 
 
Enligt Ghosh(1998:131f) ser trenden inom den internationella konkurrensen ut att 
gå mot mindre koncentrerade aktiviteter och mer koordination. 
Koordinationsmöjligheterna anses då ha ökat med hjälp av teknologins utveckling 
där koncentrationen av aktiviteterna inte längre är lika ekonomiskt nödvändiga utan 
prioritet istället läggs på att ha bra kontakt med kunderna och deras behov. Vi anser 
att detta resonemang stämmer in på Internetportalen där företagen idag kan nå sina 
kunder via Internet på en internationell nivå och samtidigt landanpassa sitt utbud 
för respektive land genom att gå med i en lokal eller nationell portal på nätet. Det 
betyder, anser vi, att företag idag kan konkurrera både på det fysiska planet, med 
koncentrerade aktiviteter och samtidigt på Internet med mer koordinerade 
aktiviteter.  
 
Internet har möjliggjort för företag att bygga upp interaktiva relationer med sina 
kunder och leverantörer och att leverera nya produkter och service till mycket låga 
priser. Internet handeln är ett relativt nytt fenomen, vilket gör att det fortfarande är 
mycket som är osäkert, förvirrande och svårt för företag när det gäller beslut 
omkring detta nya fenomen. Till skillnad mot den traditionella värdekedjan som 
existerar i tillverkningsindustrin har Internethandeln redan suddat ut gränserna i 
kedjan. Konkurrens är till och med förekommande utifrån värdekedjan. Det faktum 
att vem som helst kan länka sig till någon annan, möjliggör en potential för en aktör 
i värdekedjan att förändra sin roll i förhållande till de andra aktörerna. Det kan till 
exempel innebära att aktörens roll kan utökas och innefattas av såväl en kund- som 
leverantörsroll eller minska i betydelse då aktörens roll i och med Internet inte 
längre har samma funktion. Internet är inte endast en direkt kopplande kanal till 
kunder utan även en plattform för innovation. Det är ett sätt att producera och 
distribuera nya kombinationer av digital information på eller att skapa nya 
transaktionsmodeller och service efter utan att ådra sig traditionella kostnader av 
komplexitet som existerar i den fysiska världen. Det är tydligt att konkurrensen 
kommer att öka om företag väljer att skapa nytt värde genom Internet genom att 
förse någonting som tidigare blivit försett med något annat.(Ghosh,1998:131f) 
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Om den traditionella värdekedjans sammansättning är av linjär sekventiell karaktär 
med aktiviteter med definierade input- och outputenheter så kanske den nya 
virtuella värdekedjan beskrivas som ickelinjär och istället uppbyggd som en matris 
av potentiella input- och output kanaler vilka är tillgängliga genom ett antal 
odefinierade kanaler.(Rayport& Sviolka,1995:77ff) Detta kan liknas vid den teori 
som Normann och Wikström har avseende värdekedjan som enligt dem istället 
utvecklats till en värdestjärna vilket går att läsa mer om i den applicerande 
teoridelen (se 4.2.5). För att nu få en bild av vilka teorier och modeller vi har för 
avsikt att applicera på den empiri vi samlat in så kommer nu det applicerande 
teoriavsnittet. Här ges bland annat en närmare förklaring av de teorier vi tagit upp i 
den förklarande delen såsom Andersson och Narus(1998:61) teori om att mäta 
värde genom att skapa värdeelement och Whiteley och Hessans(1996:90) olika 
värdeorienteringar. Vi inleder dock avsnittet genom att förklara en ny teori vilken vi 
inte nämnt något om i den förklarande teoridelen, nämligen det dynamiska 
styrkortet eller Dynamic Scorecard Measures. 
 

4.2  Applicerande teorier 
I den applicerande teoridelen tar vi nu upp de teorier omkring värde och 
kundtillfredsställelse som vi har för avsikt att använda oss av senare i vår analys. Vi 
inleder som vi nämnde ovan med att redogöra för det dynamiska styrkortet, vilket 
är en teori vi anser lämpar sig bra för vår undersökning.  
 

4.2.1  Det Dynamiska Styrkortet 
Teorin om det dynamiska styrkortet är skapad av Whiteley och Hessan(1996:90) 
och är en modell avsedd för att hjälpa företag att hantera en dynamisk omgivning, 
en omgivning som ständigt förändras där kunden står i fokus. Med dynamisk 
omgivning åsyftas främst hur kundens åsikter ständigt förändras, något som 
innebär att leverantörens förutsättningar också ständigt förändras. Det innebär att 
leverantören ständigt måste revidera och anpassa sitt utbud för att det ska 
överensstämma med det kunden vill ha.  
 
Vi har valt att använda oss av denna modell för att den beskriver hur ett företag ska 
kunna bemästra en dynamisk omgivande miljö, något vi anser passar in på vårt 
uppsats ämne, hur portaladministratören ska få kunskap om kundernas 
värdeskapande och värdeuppfattning. Vi anser vidare att modellen med vissa 
modifieringar skulle passa bra som ett analysverktyg det vill säga en analysmodell 
för portaladministratören. Tanken är att portaladministratören genom att få en 
uppfattning om kundens värdeuppfattning, ska kunna förmedla och erbjuda det 
kunden värderar på ett bättre sätt i sin marknadskommunikation. Att 
portaladministratören ska få ett verktyg för att bemästra sin dynamiska omgivning 
då värde är något som ständigt förändras, en dynamisk process. 
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Modellen beskriver hur människor och processer i ett företag tillsammans bildar  
ett erbjudande till kunden som denne sedan utvärderar. Kundens utvärdering ger 
företaget information om hur företagets utbud emottages av kunden. Information 
som sedan slutligen genererar ett resultat för företagets verksamhet, hur företaget 
ska agera mot kunden för att kunna åtnjuta tillväxt och dominans i sin bransch.  
Modellen beskriver framförallt hur kundens beteende påverkar företagets  resultat 
där kundens beteende främst syftar till att beskriva huruvida kunden är. Detta med 
avseende på hur kunden uppfattar företagets erbjudanden, tjänster, hur priskänslig 
kunden är och dennes reaktioner på och övergripande åsikter om företagets utbud. 
Modellen i sin ursprungliga utformning ser ut enligt följande. 
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Figur 4-2 Dynamic Scorecard Measures 

Källa: Whiteley & Hessan, 1996:90 

essan(1996:90) anser att företaget med hjälp av att använda detta 
kort kan uppnå en god kommunikation med kunden vilket ger 
l att utveckla en effektiv kundstrategi vilket ska verka som ett 
bemöta kundens framtida krav.  

hovsrättsmän Whiteley och Hessan(1996:90) anser inte att modellen 
den kunddata som skulle vara möjlig att analysera beträffande 
ser inte heller vi att den gör, något vi använder som argument till 

att utveckla en egen variant av den ursprungliga modellen.  

 vi tidigare nämnt, att värde är en fundamental aspekt och förklaring 
 beter sig och vad denne vill ha, vilket givetvis påverkar företagets 
av ökade intäkter eller som i vårt fall av ett ökat antal företagskunder 
å Internetportalen. Modellen i sitt  ursprungsutförande syftar inte 

e till hur företagets interna processer (sättet på vilket de utför sina 
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kundens reaktioner och handlingar och företagets produkt- och tjänsteutförande. 
En relation som sedan fungerar vägledande inför framtida affärer.  
 
Genom att applicera vårt undersökningsområde på modellen skulle fokus främst 
hamnar på modellens två mittersta rutor, vilka avser kunden och kundens beteende. 
För att sedan anpassa ytterligare delar av modellen skulle det som benämns processen 
i den ursprungliga modellen i vårt fall kunna liknas vid portalens tjänsteutförande 
och people följaktligen med portalens kunder, företagen. Dessa två rutor skapar då 
tillsammans portalens utbud vilket avspeglas av the offering. Det är denna  och 
nästföljande ruta, customer behaviour, som sedan skall utgöra fokus för en analys som 
vi ska göra.  
 
Det är i dessa två rutor vi specifikt valt att utveckla vårt värderesonemang och där 
infoga modeller för att undersöka kundens värdeaspekt. I vår modifierade modell 
får de centrala delarna i modellen därför följande utseenden; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4-3 Utveckling av det dynamiska styrkortet 

Källa: Whiteley & Hessan,1996:90, egen bearbetning 
 
Den första rutan för the offering, vilken ursprungligen avsåg att fokusera på kundens 
värdering av utbudet, fokuserar vi istället på kundens värderingar av portalen efter 
så kallade värdeelement En teori som Andersson och Narus (1998:61) har skapat 
och som vi beskriver längre fram (se 4.2.2). Här värderar kunden så kallade 
värdevariabler vilka återger faktorer de uppfattar som viktiga vid en portalsatsning. 
Den andra rutan för The customer behaviour får således benämningen kundens 
värdeorientering och kommer att innefattas av Whiteley och Hessans(1996:90f) 
modell the Value Orientation Frame. En modell vi inkluderat för att genom den 
försöka klargöra vilken typ av orientering kunden värderar i förhållande till 
portaladministratören. Denna värdeorientering grundar sig då på hur kunden ser på 
leverantörens utbud, kundens syn på portalen, en värdering av dess tjänster och 
erbjudanden. 
 
Meningen är att portaladministratören utifrån dessa två olika värdeklassificeringar 
tillsammans med teorier om såväl kundtillfredsställelse som samskapande av värde 
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ska få en så omfattande kartläggning som möjligt av företagen och konsumenternas 
uppfattade värde och grad av tillfredsställelse. För respektive del i modellen kan 
sedan mål och medel sättas upp för att på ett mer kvantitativt sätt mäta vilka mål 
som ska uppnås.(Whiteley&Hessan,1996:92ff) Vi har dock inte för avsikt att 
behandla hur specifika mål ska uppnås utan istället presentera de slutsatser vi 
kommit fram till och rekommendationer vi ger till PostNet. Avsikten med vår 
modifierade version av modellen är i först hand att mäta portalkundernas 
(företagens) värdeuppfattning avseende portalens tjänster och utbud. Vi avser även 
att testa modellen på konsumenten för att utvärdera dennes värdeuppfattning om 
portalen och företagens utbud på densamma. 
 
För att ytterligare förtydliga de teorier vi valt att inkludera i modellen så följer en 
mer ingående förklaring av respektive teori. 
 

4.2.2  Att skapa värdemodeller genom Värdeelement 
”Frequently the customer doesn´t know that it has the data or information the supplier is looking for.” 

Källa: Andersson & Narus,1998:58 
 
Andersson och Narus(1998:55) har skapat en teori där kundens värde kan 
analyseras genom att skapa så kallade värdeelement. Dessa värdeelement kan 
representeras i form av allting som på något sätt påverkar kommunikationen och 
erbjudandet från leverantören till konsumenten, vilket i vårt fall blir 
portaladministratörens erbjudande till företagskunden och konsumenten. Det kan 
vara element av teknisk, ekonomisk, service eller social karaktär som kan variera 
mellan att vara såväl materiella som immateriella. Att dela upp en faktura på en 
månatlig eller kvartalsvis betalning kan vara ett exempel på vad som skulle kunna 
karaktärisera ett ekonomiskt värdelement. Hur en färg lyser igenom på ett tyg 
stycke skulle å andra sidan kunna klassas som ett värdeelement av tekniska karaktär. 
Värdet kan delas upp i service- och produktrelaterade värden. Inom varje kategori 
kan sedan olika kriterier på värde listas vilka kundernas åsikter sedan analyseras 
emot.(Hanan,1991:136ff) Andersson och Narus anser att ju fler element som 
skapas ju större är chansen att fånga in och klassificera kundens 
värdeskapande.(Anderson&Narus,1998:55)  
 
I vår undersökning använder vi modellen för att få en uppfattning om hur 
portaladministratörens kunder, företagen och konsumenterna, upplever och 
värdesätter olika variabler på Internetportalen. Genom att skapa ett antal 
värdeelement av såväl ekonomisk, teknisk, service som social karaktär. Vi har valt 
att specificera elva stycken element vilka vi analyserar företagen efter. Dessa är; 
pris, plats, produkt, påverkan, kvalitet på produkt, kvalitet på service, 
kundrelationer och samarbete, kundrelationer och service, image, service och tid. Vi 
har sedan lagt till tre stycken ytterligare element för konsumenten för att 
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komplettera den bild vi önskar få av företaget. Dessa element är då; leveransservice, 
betalningsvillkor och uppföljning av köp. 
 
Andersson och Narus(1998:60) anser att det inte alltid går att koppla eller analysera 
alla värdeelement direkt till verksamheten, att leverantören inte alltid kan tolka 
kundens svar och göra något praktiskt åt det. De anser dock att det ändå är viktigt 
att till en början identifiera elementen för att i ett senare skede kunna utvärdera och 
omvärdera vilka av elementen som är av relevans för leverantören. Detta är något 
vi är medvetna om och uppmanar därför läsaren att uppmärksamma denna 
ståndpunkt. Det betyder att vi kanske inte kommer att kunna förklarar alla de 
variabler som vi skapat. Elementen kanske behöver utökas, förändras eller 
reduceras. De värdeelement vi skapat illustreras nedan; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4-4 Våra Värdeelement 

Källa: Andersson & Narus, 1998:61, egen bearbetning 
 
Med hjälp av dessa värdeelement kan leverantören enligt Andersson och 
Narus(1998:61) få en förståelse för hur kunden värderar varje variabel eller 
komponent i deras erbjudande och samtidigt få en bild av vilka kostnader som 
associeras med värderingen av dessa faktorer. En modell av det här slaget kan 
också hjälpa portaladministratören att identifiera de onödiga variablerna, som 
kunden inte värderar så högt och på så sätt identifiera vad som stödjer deras 
nuvarande produkt- och tjänsteutbud och således vad de ska satsa mer resurser på 
att förmedla till kunden. För vår del innebär detta att värdeelementen kan användas 
för att återge vad företagen och konsumenterna anser är av värde när denne ligger 
med på en portal. Genom att även identifiera lågt värderade variabler anser vi att 
modellen kan hjälpa PostNet att urskilja vilka värden de ska kommunicera till 
portalkunden(företagen) och vilka värden som är mindre viktiga. Värden de inte 
behöver lägga så mycket resurser på att försöka förmedla till kunden. Det är dock 
inte säkert att vi ,vilket vi tidigare nämnt, kan förklara varför samtliga variabler 
värderas som de gör. 

Värdeelement Variabel 
Ekonomisk karaktär pris 
Service karaktär plats, service, tid 
 kvalitet på service 
 kundrelationer och service 
Social karaktär påverkan (Mafö) 
 image 
 kundrelationer och samarbete
Teknisk karaktär produkt 

 kvalitet på produkt 
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Nästa teori som ingår i det dynamiska styrkortet är Whiteley och Hessans(1996:11f) 
modell för att analysera kundens värdeorientering. Denna modell har sin 
utgångspunkt i kundens värdering av olika värdevariabler och följer därmed 
föregående teori. 

4.2.3 Värde Orientering 
Modellen är skapad av Whiteley och Hessan(1996:155ff) och har till uppgift att 
klassificera och identifiera olika kundgrupper efter värdevariabler i olika, så kallade, 
värdesegment. Dessa värdesegment benämns som relations-, transaktions-, partner- 
och informationsorienterade.  

Figur 4-5 Value Orientation Frame 

Källa: Whiteley & Hessan, 1996:155, egen bearbetning 
 
Genom att identifiera vad kunden upplever som värdefullt i relationen till de 
företag de genomför affärer med kan olika grupper av kunder identifieras. Det 
betyder att kunden inte bara kan klassificeras efter demografiska fakta och statistik 
såsom ålder, kön och antal genomförda köp utan också efter olika värdevariabler. 
Information om kunden som är oerhört viktig för ett företag i sin strävan om att nå 
kunden på rätt sätt. Kombinationen av de olika värdesegmenten bildar sedan ett 
beteendemönster, en bild av vad kunden sätter värde på och hur den vill bli bemött 
och behandlad. 
 
Relationsorienterade kunder värderar vikten av att producenten/leverantören förstår 
deras behov. Företag vilka lyckas skapa en relation med sina kunder på en djupare 
nivå skapar därmed värde för sina kunder genom att de förstår kunden och dess 
behov. Dessa företag får också en central position för kunden vilket kan betyda en 
ökad lönsamhet. Dessa företag hjälper med andra ord kunden att genomföra och 
planera inför framtida köpbeslut. Köpare vilka är osäkra på produkten de ska köpa 
eller har mindre erfarenhet av en köpsituation kan sägas vara mer 
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relationsorienterade än andra kundgrupper. Centrala ord för denna kategori av 
kunder är: råd, konsultation och kunskap om kunden. 
 
Transaktionsorienterade kunder har ett litet behov av att inneha någon typ av relation i 
sina affärsförbindelser. De är endast intresserade av att genomföra en transaktion 
utan någon större interaktion. Centrala ord inom denna kundgrupp är; pris, 
bekvämlighet, produktkvalitet och produktkunskap. 
 
Informationsorienterade kunder har ett stort behov av information och ett lågt behov av 
att upprätthålla någon typ av relation i sina affärsförbindelser. Dessa kunder vet vad 
de vill ha och hur de vill ha det. De är däremot intresserade av att utvecklas och 
utbildas ytterligare inom det område för vilket de är intresserade av. Centrala begrepp 
inom denna kundgrupp är; utbildning om produkter och trender, information om 
företagets verksamhet, sammanställning av komplex information. 
 
Partnershiporienterade kunder har ett stort relations- och informationsbehov. De kräver 
bland annat att de företag de har affärer tillsammans med agerar proaktivt. Detta 
innebär att kunderna begär att kontinuerligt blir utbildade och informerade och att 
företagen förstår deras behov. De vill ha en gemensam relation med gemensamma 
mål, en känsla av gemensamt risktagande. Centrala begrepp inom denna kundgrupp 
är; långsiktiga gemensamma samarbeten vilka innebär en djup relation med mycket 
informationsutbyte.  
 
De första steget för att kunna klassificera in kunder i en eller flera av dessa 
kategorier är att förstå vad värde innebär för kunden, att förstå vad som fungerar 
och inte fungerar värdeskapande för kunderna.(Whiteley&Hessan,1996:155ff)  
 
En annan författare som tar upp relations- och transaktionsorienterade 
förhållanden är Schnaars. Han benämner de transaktionsorienterade förhållandena 
som diskreta och påstår följaktligen att det finns tre stycken skillnader vilka skiljer 
den diskret orienterade relationen från den relationsorienterade.  
 
Den första (1) aspekten är tid, vilket betyder att en relationsorienterad relation pågår 
över tiden och tar därmed inte slut vid själva transaktionen. Den 
relationsorienterade relationen karaktäriserar till exempel efterköpsservice.  
 
Den andra (2) aspekten som skiljer de två orienteringarna åt är vilket fokus som 
föreligger. Inom den diskreta orienteringen ligger ofta fokus på de rent monetära 
aspekterna såsom pris och bekvämlighet medan den relationsorienterade relationen 
istället fokuserar på fler än rent monetära variabler. I en relation av det senare slaget 
är det vanligt att som säljare och köpare sträva mot ett gemensamt mål snarare än 
mot olika mål.  
 



Internetportalen – en värdeskapare? 

 

 55

Den tredje (3) och sista skillnaden är att säljaren och köpare har olika mål med 
relationen. Mål i den meningen att köparen vill åstadkomma bästa möjliga pris 
medan säljare vill få största möjliga vinst. Det betyder att relationen i den mån den 
är diskret inte återfinnes på någon djupare nivå utan blir ganska ytligt och 
kortvarigt.(Schnaars,1991:290) 
 
På senare tid har utvecklingen i allt större utsträckning gått mot att företag vill ha 
relationsorienterade förhållanden med kunden för att på detta sätt möjliggöra en 
effektivare marknadskommunikation med densamme.(Schnaars,1991:290) 
Grönroos(1992:154) anser att om en service strategi ska omsättas till verklighet är 
det mycket viktigt att ha en relationsorienterad marknadsföringssyn vilket ger  
utmärkta interaktiva marknadsföringsmöjligheter. 
 
Vi upplever att Internetportalen innehar en typ av service strategi då den har som 
främsta uppgift att serva de kunder och kunders kunder som besöker portalen. Det 
betyder att vi anser att det är viktigt för Internetportalen att relationen med kunden 
blir allt bättre då kundens upplevda värde blir allt viktigare i framtiden. 
 
Trenden bland företag att ha en relationsorienterad inställning bland företag, 
innebär att företag i allt större utsträckning arbetar för att vidmakthålla en god 
interaktiv relation med sina kunder. Skälen till denna trend är två säger han. Den 
främsta orsaken är att kunder idag kräver allt högre kvalitet på produkter. Ett krav 
som kommer utav den andra orsaken nämligen att konkurrensen bland företag är 
allt större vilket drivit fram denna utveckling. En utveckling där konkurrensen blivit 
allt hårdare och där kunden intagit en alltmer central roll beror enligt 
Schnaars(1991:34) till stor del på utvecklingen kring IT. Denna utveckling innebär 
att kunden idag har ökade möjligheter till tillgänglig information genom IT. 
 
Skillnaden mellan relations- och transaktionsmarknadsföring beskriver Grönroos 
som två ytterligheter på en skala över marknadsföringen. Han beskriver 
transaktionsorienterade förhållanden på samma sätt som övriga författare det vill 
säga att relationen endast är uppbyggd på en transaktion där någon djupare relation 
mellan parterna inte existerar. Det är dock vanligt enligt Grönroos(1992:154) att 
tjänsteproducerande företag är mer relationsorienterat än transaktionsorienterat vad 
gäller förhållandet med kunderna.  
 
”Anyone who wants to form a business to deliver information will have the means of reaching customers. And any 
person who wants information will be able to choose among competing information providers, at resonable prices. 

That´s what the future will look like – say, in ten to fifteen years.” 
Källa: Benjamin&Wigand,1995:63 

 
Grönroos(1992:155) låter även understryka att ett företag kan ha en kombination 
av en transaktions- och relationsorientering men att en av orienteringarna vanligtvis 
är mer synlig än den andra. Vissa företag använder dessutom olika strategier för hur 
relationerna med sina kunder ska genomföras beroende på vilken service eller 
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produkt som avses att marknadsföras. Ett företag som erbjuder basprodukter 
använder sig vanligtvis av en transaktionsorienterad approach. Grönroos anser 
dock att det alltid går att göra en odifferentierad basprodukt differentierad genom 
att bredda relationen med kunden. Att bredda kundrelationen innebär då att 
företagen har en mer relationsinriktad strategisk syn vilket kan vara ett 
framgångsrikt och lönsamt sätt att till och med göra basvaror särpräglade. 
 
Vi ser främst Internetportalen som en tjänsteprodukt vilket innebär att 
portaladministratören enligt bland annat Grönroos bör vara mer intresserad av att 
ha en relations- än ett transaktionsorienterat förhållande till sina kunder. Detta då 
vi, vilket vi tidigare nämnt, även ser att Internetportalen har en service strategi 
vilket innebär att relationen till kunden blir extra viktig. Vi anser därför att 
portaladministratören bäst kan beskrivas som att vara relationsorienterad. 
 
Grönroos(1992:155) har i likhet med andra författare genomfört en jämförelse 
mellan de olika orienteringarna och då i likhet med andra författare kommit fram 
till att kunder vilka endast innehar en transaktionsorienterad relation är mer 
priskänsliga än en relationsorienterad kund. Han säger även att en 
transaktionsorienterad relation är av mindre strategisk betydelse än den 
relationsorienterade relationen. 
 
Vi avser främst att använda teorin om värdeorientering för att se huruvida den 
lämpar sig för att klassificera de kundgrupper av både företag och konsumenter 
som befinner sig på Internetportalen. En klassificering som enligt teorins princip 
främst skulle syfta till att tillsammans med ännu klassificeringar (efter värdelement) 
ge upphov till en effektivare marknadskommunikation mellan 
portaladministratören och kunden. Detta då portaladministratören får en bild av 
vad kunden (företagen) värderar. Värdeorienteringen är alltså den andra teorin i det 
dynamiska styrkortet för att utvärdera och uppskatta kundernas värde efter. 
 
Att utvärdera olika variabler i leverantörens produkt- och tjänsteutbud och dess 
önskade relation i förhållande till densamme innebär indirekt att information om 
kundtillfredsställelse framkommer. Därav har vi även i vår applicerande teoridel 
inkluderat ett avsnitt som behandlar kundtillfredsställelse och för att redogöra för 
hur vi ser att det kommer in i vår undersökning av respondenternas 
värdeuppfattning. 
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4.2.4 Att koppla kundtillfredsställelse till värde 
”Customer satisfaction becomes your ”ultimate product” when you compete on value.  

In turn, values becomes the prime cause of your customer satisfaction”. 
Källa: Hanan,1991:136 

 
Leverantörens sätt att se på hur kunden värderar produkter och tjänster är nära 
sammankopplat till kundtillfredsställelse. Kundtillfredsställelse kommer 
ursprungligen från att addera värde till de kritiska framgångsfaktorerna som finns 
inom företaget(Hanan, 1991:136ff). Genom att få en större inblick i hur en kund 
värderar olika ting kan företagen få en allt djupare bild av vad det är som gör 
kunden nöjd.(Woodruff&Gardial,1996:229ff) Det är kundens värdeupplevelser, 
vilket vi tidigare nämnt, som ligger till grund för att förstå huruvida en kund blir 
tillfredsställd av en produkt/tjänst. Förutsättningen för detta är dock givetvis att det 
förekommit någon typ av transaktion av en produkt/tjänst för att en känsla av 
tillfredsställelse ska bli möjlig att avgöra.(Woodruff&Gardial,1996:221) 
Transaktionen består i vår undersökning av det faktum att Internetportalens kund, 
företaget finns med som kund på portalen, vilket representerar någon form av 
handling, en överenskommelse med portaladministratören. En annan transaktionen 
är den som konsumenten utför genom att denne handlar på portalen. Enligt 
Heskett och Jones(1994:166f) har kunden idag blivit alltmer värdeorienterad och 
därmed också alltmer medveten om vad som krävs för att deras behov avseende 
produkter och tjänster ska tillfredsställas. Det krävs därför enligt Hanan(1991:214) 
att företagen verkligen tar reda på vad kunden anser och värderar avseende deras 
utbud av produkter och tjänster ,vilket vi också gör i vår undersökning. För att på 
så sätt få reda på hur företagen sedan kan differentiera sig från konkurrensen. 
Olyckligtvis väljer många företag idag att endast undersöka graden av 
kundtillfredsställelse avseende produktens attribut eller användningsområden. 
Dessa undersökningar avser huruvida kunden upplevde att deras förväntningar 
motsvarade det som utlovades utav företaget. En kunskap om kundens 
värdeuppfattning ger företaget möjligheten till att långsiktigt arbeta mot sina kunder 
på ett mer strategiskt förutseende sätt.(Woodruff&Gardial,1996:229ff) En kunskap 
liknande den som vi har för avsikt att PostNet ska uppnå med vår dynamiska 
styrkorts modell. Där de värdemätningar som inkluderas i modellen ska mynna ut i 
ett mer långsiktigt strategiskt arbete avseende företagets värdeskapande. 
 
Det är inte bara intressant att se till vilka relationer och vilka faktorer som förtagen 
och konsumenterna värderar på portalen utan även att försöka förstå hur värde 
mellan de olika aktörerna skapas. Det gäller aspekter såsom att Internet och 
Internetportalen givit upphov till en ny typ av värdeskapande, nya relationer mellan 
olika aktörer såsom leverantör, företag och konsument.  
 
Vi har valt att inkludera dessa teorier runt värdeskapandets utveckling då vi anser 
att det även ger läsaren en övergripande bild av hur vi väljer att se på 
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värdeskapandet på Internetportalen. I denna teori binds värdeskapandet mellan 
aktörerna samman vilket gör att vi även i analysen för samman företagen och 
konsumenterna när vi behandlar denna del.  
 

4.2.5  Värdekedjan som blivit en värdestjärna 
”Every business today competes in two worlds: a physical world of resources that managers can see and touch and a 

virtual world made of information. The latter hade given rise to the world of electronic commerce, a new locus of 
value creation.” 

Källa: Rayport&Sviokla, 1995:75 
 

Företagare måste idag se till hur de kan skapa värde i både den fysiska och virtuella 
världen (informationsvärlden). Processen för att skapa värde är dock inte den 
samma i de två världarna. Genom att förstå skillnaderna och samspelet mellan de 
olika värdeskapande processerna i den fysiska världen och informationsvärlden kan 
företag lättare överblicka de strategiska faktorer organisationen 
möter.(Rayport&Sviokla,1995:75) Värdeskapande processer i den fysiska världen, 
refererar ofta till steg som länkar i en värdekedja där den traditionella  värdekedjan 
behandlar information som ett stödjande element till de värdeskapande 
processerna, inte som en källa till värdet i sig. I informationsvärlden däremot 
skapas värde istället genom en helt ny värdekedja, den virtuella värdekedjan där 
värde till stor del istället skapas av information. Liksom ett producerande företag i 
den traditionella värdekedjan använder sig av råmaterial använder sig aktörer i 
informationsvärlden av rådata för att tillföra värde genom värdekedjans olika steg. 
Stegen i den virtuella värdekedjan involverar fem olika aktiviteter: insamlande, 
organisering, urvalsprocess, sammanställning och distribuering av information. Om produkten 
är det slutliga steget i en samling värdeskapande processer som förekommer i den 
fysiska världen så är information den slutliga produkten i den virtuella värdekedjan. 
 
Många företagare ser idag Internet som en ny potentiell marknadskanal genom 
vilken de kan nå sina kunder. Där möjligheten att utveckla nya relationer med 
kunder kan ske till mycket låga kostnader.(Rayport&Sviokla,1995:76) 
Att skapa värde sker enligt Normann och Ramirez(1993:65ff) genom att kunderna 
idag utför de värdeskapande aktiviteterna i större utsträckning än de tidigare gjort. 
Där det värdeskapande systemets olika ekonomiska aktörer arbetar tillsammans för 
att samproducera värde. Samskapningens nyckelstrategiska uppgift är att 
återgestalta roller och konstellationer av aktörer för att kunna mobilisera och skapa 
värde i nya former med nya spelare. En strategi för företag idag kan vara att bemöta 
de nya utmaningarna genom att etablera sig på en Internetportal. Denna kanal kan 
då erbjuda företaget nya konstellationer med olika ekonomiska aktörer för att 
mobilisera och skapa nya former av värde på. Genom Internetportalen kan 
företagen via denna marknadskanal nå ut till sina kunder på ett annat sätt vilket 
enligt oss bildar en god grund för samskapning av värde. Normann och 
Wikström(1999:74) anser att det finns två grundläggande fokusförskjutningar vilka 
karaktäriserar de nya Internet affärerna. Dessa fokusförskjutningar är; fokusering på 
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Figur 4-6 Från värdekedja till värdestjärna 

lla: Normann & Wikström et al, 1999:49, egen bearbetning 

amirez(1993:65ff) beskriver även de en fokusförskjutning som 
retag idag inte själva skapar värde i samma utsträckning som de 
t. Författarna beskriver fokusförskjutningen som att företag som 
 skapat värde genom att ha en viss position i värdekedjan idag 
enom att agera tillsammans. Enligt Ghosh(1998:127ff) har 

iggjort att företag kan hoppa över vissa led i värdekedjan. Där 
sitionslöshet i värdekedjan till exempel kan innebära att en 
lägga ut sina varor på nätet och få en direkt kontakt med 
 stället för att gå via en återförsäljare. Norman och 
6ff) anser att dagens marknad med global konkurrens, förändrade 
ya teknologier öppnar upp för nya kvalitativa vägar att skapa värde 
bba tillgången till information om andra företags  försäljning, 

med partner och framför allt information om andra 
bidrar till att företag idag snabbare kan reagera på och tackla 
motgångar. (Gates,1999:10f). Normann och Wikström(1999:147) 
t är maximalt värdeskapande för kunden och att konkurrenskraften 
ligheten att få fram ett bra helhetsvärde för kunden. 

Wikström(1999:46ff) anser att denna förskjutningen av det 
synsättet karaktäriseras av att kunderna ses som källan till affärer, 
ingen av det etablerade synsättet snarare kan beskrivas som ett nytt  
aradigm. Där företaget gör affärer på kundernas värdeskapande 

ett företag måste lära sig att i grunden förstå, hantera och utveckla 
ra affärer på ett genuint nytt sätt. Ett resultat av fokuseringen på 
eskapande process går ut på att ”bygga in kunderna” vilket 
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informationsteknologin och de nya cybtekniska tillverkningssystemen möjliggjort. 
En utveckling som bidrar till att företag alltmer omdefinierar sin roll i förhållande 
till kunden. Den ökade integrationen mellan företagets och kundens process gör 
det nödvändigt att byta synsätt vad gäller kundens värdeskapande. Det nya synsättet 
går ut på att etablera en position i alla instanser vad gäller kundens värdeskapande 
vilket Normann och Wikström(1999:48ff) betecknar med hjälp av metaforen 
värdestjärnan. De pekar på ett behov av perspektivskifte där det gamla perspektivet 
var ett producent- konsument-/användarperspektiv medan det nya perspektivet, 
som bättre fångar verkligheten, är ett perspektiv av samproduktion. Ökat värde 
skapas bland annat genom att utbytesrelationerna blir långsiktiga och alltmer 
långtgående. Värdestjärnan karaktäriserar utvecklingen av dessa kundrelationer. Här 
möts och syntetiseras inte bara kunskap från leverantör och kund utan även 
kunskap från ”kundens kund” eller leverantörens underleverantör. Poängen med 
värdestjärnan är enligt Norman och Wikström(1999:147) mångfald av integration 
från olika håll. Gates(1999:21) påpekar dock att det är viktigt att ett företag inte tar 
sin ställning i värdeskapandet för given idag utan att de ständigt måste göra 
omvärderingar. Han anser att med nya möjligheter skapas samtidigt större 
osäkerhet och även större risker. Det innebär att värde är något som ständigt 
förändras vilket betyder något som ständigt måste revideras och omvärderas. 
Företagen (i vårt fall portaladministratören) kan således inte vara säker på sin 
ställning i kundens värdeskapande utan måste ständigt göra nya utvärderingar av 
hur kunderna uppfattar Internetportalen. Detta anser vi förtydligar varför vi 
upprättat ett dynamiskt styrkort för att utvärdera kundernas värdeuppfattningen 
efter.  
 
För att så slutligen knyta samman teorierna i vår applicerande teoridel avslutar vi 
kapitlet med att redogöra för vårt dynamiska styrkort. Ett styrkort som vi nu helt 
anpassat för att det ska passa vårt undersökningsområde. Anledningen till att vi valt 
att redogöra för detta sist i vår referensram är att vi anser att det innefattar 
problematiken kring samtliga av de teorier vi tidigare tagit upp. Att modellen 
förutom de två mest uppenbara delarna, värdeelementen och värdeorienteringen 
även innefattar teorier omkring kundtillfredsställelse och värdeskapande på en mer 
allmän nivå. De berör såväl portaladministratören som företagen och 
konsumenterna i vår undersökning, vilka inkluderas i vårt dynamiska styrkort. 
 

4.2.6  Vårt Dynamiska Styrkort 
Det är denna modell, vårt dynamiska styrkort vi har för avsikt att använda för vår 
analys av de företag och konsumenter som vi intervjuat. Modellen utgår ifrån att 
det är portalens utbud som avgör vilka variabler och element som ska värderas. Där 
portalens utbud skapas tillsammans av portaladministratören och portalkunden. 
Vårt dynamiska styrkort har fått följande utseende;. 
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Figur 4-7 Vårt Dynamiska Styrkort 

Källa: Whiteley & Hessan, 1996:90, egen bearbetning 
 
Det är portalens utbud som utgör utgångspunkten för modellen. Det betyder att 
allteftersom nya tjänster eller produkter släpps från portalleverantören eller nya 
företag som tidigare inte funnits på portalen tillkommit, bör en ny utvärdering av 
kundens värdeuppfattning om Internetportalen genomföras. Kunden(företagen) 
utvärderar alltså i viss mån sig själv genom att denne värderar portalen. Det är 
kundens värdering av portalen som ligger till grund för vilken värdeorientering 
denne kan beskrivas ha till portaladministratören. Det betyder att vi dels kommer 
att analysera företagens orientering till portaladministratören utifrån dess värdering 
av ett antal variabler såsom besöksfrekvens, låga avgifter, bra service med mera. 
Variabler de bedömer portalen efter. För att sedan komplettera denna orientering 
med en analys över hur företagen värderar olika värdeelement. Dessa värdelement 
består även de av ett antal variabler men avser istället företagens egen satsning på 
portalen, såsom pris, produktutbud, service och image betydelse för deras 
verksamhet. Betydelsen i termer av hur väl de uppnår sitt uppsatta mål, vilket kan 
innefatta allt ifrån lönsamhet till, image och koncept. 
 
Det är meningen att Vårt dynamiska styrkort även ska fungera som analysmodell för 
konsumenten då dennes värderingar ligger till grund för vad företagen vill ha av 
portaladministratören. Meningen är alltså att portaladministratören ska få en 
uppfattning om både konsumenternas och företagens värdeuppfattning för att 
sedan kunna anpassa sin marknadskommunikation mot företagen med stöd av det 
konsumenterna efterfrågar. Men även med stöd av det som företagen efterfrågar på 
portalen. Det är därför som vi även kommer att genomföra en analys av 
konsumenternas värdering av värdeelementen, en värdering som sedan ligger till 
grund för att förklara deras värdeorientering i förhållande till företagen som finns 
på portalen. 
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Modellen avser att verka som ett förenklat analysverktyg för portaladministratören. 
Ett analysverktyg som ska hjälpa portaladministratören framåt i sin 
marknadskommunikation och sitt utvecklingsarbete av portalen. Vi menar att om 
portaladministratören får en uppfattning om kundernas (företagen) och 
konsumenternas djupare åsikter, deras värdeuppfattning kan denne mer strategiskt 
planera för portalens framtida utveckling och marknadsföring. En utveckling som, 
om den ska vara framgångsrik, förutsätter att en uppfattning av kundens 
värdeuppfattning finns.  
 
Enligt många författare och däribland Bergstrand och Wallin(1995:92) växlar 
kundens värdeuppfattning snabbare idag vilket bidrar till att företag i allt större 
utsträckning måste anpassa sina processer och analysverktyg för att hänga med 
denna värdeutveckling. Det är med anledning av detta resonemang som vi valt att 
skapa denna modell. 
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5 EMPIRI 
 
I detta kapitel återger vi den empiri vi samlat in från företag och konsumenter. Kapitlet består av 
två delar vilka är företagen och konsumenten. Vi kommer inleda den empiriska redogörelsen med 
att presentera intervjuerna vi genomförde med företagen vilken sedan följs av en presentation av vår 
konsumentundersökning.  
 
Vi kommer ej att nämna varken företag eller konsumenter vid namn då vi tillsammans med vår 
uppdragsgivare kommit fram till att det är av underordnad betydelse. Intervjuguider återfinns 
under bilaga 1. 
 

5.1  Företagen 
Vi har genomfört intervjuer med sex företag som alla befinner sig inom olika 
branscher. Våra urvalskriterier vid val av företag har varit att de: 
• har försäljning på Internet via en webbutik1 ansluten till en eller flera 

Internetportaler 
• har en eller flera fysiska butiker på marknaden  
• säljer sällanköpsvaror 
 
Vi har delat in de sex företagen vi intervjuat i tre olika grupper (se 3.2.1). Företagen 
presenteras i tabellen nedan efter verksamhet och respondentens position i 
företaget. Vi har även kodat de tre grupperna för att tydliggöra svaren i vissa 
frågeställningar. 
 

Grupp Verksamhet Respondenter Symbol
Stora företag Varuhus inom fackhandeln Affärsutvecklingschef ⊗ 

 Reseförsäljning Marknadschef ⊗ 
Medelstora  Försäljn. av babyprodukter VD, ägare ∇ 
företag Järnhandel VD ∇ 
Små företag Hemelektronik Delägare • 

 Försäljn. av modevaror VD • 
Figur 5-1 Företagspresentation 

Företagen vi intervjuat finns med på de mest kända portalerna som Torget, 
Passagen, Yahoo och Spray. Många av företagen finns även med på andra portaler 
som till exempel lokala Torget eller Gula sidorna. Vi har dock frågat företagen om 
deras allmänna värdeuppfattning av Internetportalen. 

                                           
1 En virtuell butik på portalen där konsumenten kan handla med hjälp av att klicka på bilder av produkten för att 
sedan lägga dessa i en virtuell kundvagn, betalningen sker via inbetalningskort som skickas hem. 



Internetportalen – en värdeskapare? 

 

 64

Vi kommer fortsättningsvis att presentera resultaten i denna del (5.1) utifrån 
frågorna som återfinns i intervjuguiden (bilaga 1 djupintervju företag).  
Syftet med våra frågor till företagen har varit att: 
• ta reda på företagens värdeuppfattning inför vår analys, för att kunna ge 

PostNet en så detaljrik bild som möjligt av vad företagskunder på en portal 
förväntar sig av portalen. 

• se om vi på något sätt kan utläsa några mönster mellan de olika grupperna av 
företag med avseende på hur och vad de värderar på en Internetportal. 

 

5.1.1  Företagens funderingar kring värde 
Samtliga sex företag vi intervjuat anser sig vara medvetna om värde. Hur de sedan 
tänker avseende värde varierar däremot mellan företagen. Där de stora företagen 
tänker på värde på ett mer systematiskt sätt, i termer av hur värde strategiskt ska 
kunna uppnås i verksamheten. De stora företagen har stora organisationer vilket 
innebär att de har resurser att avsätta för att systematiskt gå igenom sina processer 
för att se vad som generera och tillför värde. De stora företagen anser att värde är 
det mest grundläggande för hela verksamheten, allt utgår ifrån värde i den 
bemärkelsen att det inte går att driva en verksamhet utan värde menar våra 
företagsrespondenter. Då konkurrensen i detaljhandeln är stark anser en 
respondent (stort företag) att det gäller för företagen att kunna erbjuda ett 
ytterligare värde till kunden för att denne just ska välja företagets produkter.  
 

”Det måste finnas ett värde både för kunden och leverantören  
annars finns det inget värde i handeln.” 

Källa: Respondent stort företag 
 
De medelstora företagen är även de mycket medvetna om värde vilket betyder att 
de ständigt utvärderar och tänker i termer av värde, vad som bidrar till och skapar 
värde i verksamheten och för kunden. Även om dessa företag inte har samma 
resurser att avsätta för att aktivt utvärdera sitt värdeskapande som de större 
företagen så är det ändå något de aktivt arbetar med. Funderingar omkring värde 
och värdeskapande i denna grupp företag uppkommer främst i samband med 
planering av kampanjer och erbjudanden eller vilken policy företaget ska hålla emot 
sina kunder.  
 

”Värde är ett samlingsbegrepp för hela verksamheten,  
inte bara för priset eller varan.” 

Källa: Respondent medelstort företag 
 
De små företagen tänker även de i termer av värde men på ett lite mer praktiskt sätt 
än de medelstora och stora företagen. Då värde i de små företagen mer speglar 
frågor omkring hur företagets produkter uppfattas och vilken image företaget har. 
Värdeaspekten i den här gruppen handlar mer om tankar omkring vad som gör att 
kunderna just handlar hos dem eller hur servicen fungerar praktiskt mot kund.  
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”Värde är väl inte riktigt något vi tänker på sådär hursomhelst utan värde för oss innebär väl att bli kända för 
kunden och hur mycket värde vi får ut av att göra reklam för företaget.” 

Källa: Respondent litet företag 
 
Efter att presenterat företagens funderingar kring värde går vi vidare med att 
redogöra för hur företagen värderar olika variabler på den traditionella 
marknadskanalen butiken. För att sedan redogöra för resultaten av hur företagen 
värderar samma variabler men på den nya marknadskanalen portalen.  
 

5.1.2  Hur olika variabler värderas i den traditionella 
marknadskanalen butiken 

Syftet med denna frågeställning är att få en bild av vad företagen värderar i sin 
traditionella marknadskanal butiken för att sedan kunna jämföra om det är samma 
variabler som värderas på den nya marknadskanalen Internetportalen. För att ta 
reda på företagens värdering av de olika marknadskanalerna valde vi ut elva stycken 
variabler som vi sedan lät företagen gradera på en femgradig skala. Graderingen 
avser företagens upplevda betydelse av variablernas relevans för verksamhetens 
framgång. I termer av hur väl de uppnår sitt uppsatta mål, vilket kan innefatta allt 
ifrån lönsamhet till, image och koncept. Den mörkare gråmarkeringen visar på att 
det finns en enig majoritet, där tre eller fler av respondenterna svarat lika.  
 
Grad av betydelse             

             
5 Avgörande  ⊗ ⊗   ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗  ⊗ ⊗ ⊗   

 • ∇ • •  ∇ • • ∇ • • ∇ • •   ∇ •  
4 Stor betydelse   ⊗ ⊗ ⊗ ⊗     ⊗ ⊗ ∇ ∇   

 ∇ • ∇ ∇ • ∇ • • ∇ ∇  ∇ • ∇ • ∇ • • • • •  
3 Viss betydelse ⊗ ⊗      ⊗    ⊗  

 ∇ • ∇      ∇ ∇  ∇  
2 Liten betydelse             

    ∇          
1 Ingen betydelse             

             
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
           Värde  
           Variabel 

Figur 5-2 Sammanställning av värdevariabler, Fysiska butiken 

 
1= Pris  5= Kvalitet på produkt  9= Image  
2= Plats  6= Kvalitet på service  10= Service 
3= Produkt  7= Kundrelationer samarbete 11= Tid 
4= Påverkan  8= Kundrelationer service 
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Pris; avser hur företagen värderar betydelsen av vilket pris de har på sina produkter 
i den traditionella marknadskanalen butiken. Det finns skilda åsikter om detta, 
samtliga respondenter tycker att det är av en viss till avgörande betydelse. Vi kan 
utläsa att majoriteten tycker att priset i den fysiska butiken är av viss betydelse. De 
olika åsikterna om pris är vidare ingenting som skiljer de olika företagsgrupperna åt 
beroende av dess storlek utan istället något som till stor del beror på respektive 
företags verksamhet. De företag som anser att de säljer vanligt förekommande 
produkter anser sig i större utsträckning konkurrera med pris än de företag vilka 
säljer specialprodukter såsom mode- eller specialartiklar. 
 
Plats; avser en värdering av platsens betydelse för verksamheten, var företaget 
befinner sig med sin fysiska butik. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att platsen är 
av avgörande betydelse. De större företagen anser att platsen är avgörande för 
deras verksamhet på marknaden då det är mycket tack vare platsen som de lockar 
till sig sina kunder. Övriga företagsgrupper har skilda åsikter avseende platsens 
betydelse för verksamheten mycket beroende på vilket utbud och vilken kundgrupp 
de vänder sig emot. De företag som har ett utbud bestående av mer specialiserade 
eller udda produkter säljer inte beroende på vilken plats deras butik/er har. Deras 
kunder letar sig till butiken i alla fall. De små företagen anser att det är av stor till 
avgörande betydelse med platsen, att vara belägen centralt i städerna för att bättre 
kunna ta del av den attraktionskraft som de stora företagen skapar. Frågan kan 
sammanfattas med att de större företagen är eniga om att platsen för deras butiker 
är av avgörande betydelse medan det i de övriga två företagsgrupperna finns olika 
åsikter om platsens betydelse mycket beroende på företagens utbud. 
 
Produkt;avser värdet av produktens betydelse för verksamheten, vilket 
produktutbud företaget har. Samtliga företagsgrupper är eniga om att det är av stor 
till avgörande betydelse för verksamheten. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att 
produkten de tillhandahåller, vilket produktutbud de har, är av stor betydelse. 
 
Påverkan;avser hur företagen värderar betydelsen av att marknadsföra sin 
verksamhet, att påverka sina kunder. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att detta är 
av stor betydelse. De företag vilka säljer mer standardiserade varor anser att de 
måste göra mer reklam för sitt företag medan de andra företagen inte marknadsför 
sig lika hårt. De menar att de säljer på sitt ovanliga eller specialiserade utbud. 
Svaren har alltså inte med företagens storlek att göra utan beror snarare på deras 
utbud. 
Kvalitet på produkterna; avser företagens värdering av betydelsen att ha god 
kvalitet på sina produkter. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att detta är 
avgörande. Enligt en respondent(stort företag) behöver kvaliteten på produkterna 
inte betyda en hög kvalitet utan snarare en kvalitet som motsvarar det pris som 
kunden debiteras för varan.  
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Kvalitet på service; avser företagens värdering av betydelsen att ha god kvalitet på 
sin service. Service avser den service som företaget har i butiken med bland annat 
leveranstider och specialbeställningar. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att 
kvaliteten på deras service är avgörande. De respondenter vilka har mer av ett 
standardutbud anser att det många gånger är just servicen och kvaliteten på 
produkten som avgör varför kunder väljer att handla en produkt i deras butik 
framför att handla produkten från ett annat företag med samma produktutbud. 
 
Kundrelationer vad gäller samarbete med kunden; avser företagens upplevda 
värde av betydelsen att se till kundens åsikter. Om företaget i någon utsträckning 
låter kunden medverka till val av produktutbud. Här skiljer sig samtliga företag 
inom samma grupp åt i sina svar. Vi kan dock utläsa att majoriteten tycker att detta 
är av avgörande betydelse.  
 
Kundrelationer och service; avser företagens värdering av betydelsen att ha en 
relation med kunden i ett service sammanhang. Vi kan utläsa att majoriteten tycker 
kundrelationer och service i deras fysiska butik är av avgörande betydelse. För vissa 
företag (medelstora) innebär kundrelationer och service att kunden från början till 
avslutad affär vill ha hjälp. Det innebär att dessa företag också har en mycket 
välutvecklad relation med sina kunder. Varför vissa företag inte har en fullt så 
utvecklad relation med kunderna kan bero på att kunden i köpsituationen ofta själv 
vet vad denne vill ha. De anser att deras kunder inte heller har krav på att få stöd i 
och med köpsituationen.  
 
Image; avser företagens värdering av imagens betydelse för verksamheten, att 
förmedla en viss image till sina kunder. Ingen utav företagsrespondenterna anser 
detta vara av avgörande betydelse då det inte är något de arbetar aktivt med. Vi kan 
dock utläsa att majoriteten tycker att imagen för deras fysiska butik är av stor 
betydelse. En gemensam åsikt är att image är något som ger sig naturligt förutsatt 
att företaget har bra produkter och god service, vilket visserligen i sig kan vara att 
företagen indirekt arbetar med sin image. De små och stora företagen anser att 
företagets image är av stor betydelse för verksamheten. De medelstora företagen är 
mer splittrade i frågan men anser att det är av viss till stor betydelse.  
 
Service; avser företagens upplevda värde av att deras verksamhet mer generellt ska 
genomsyras av en viss service. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att servicen i 
deras fysiska butik är av stor betydelse. Här anser de stora företagen att detta är av 
avgörande betydelse, då de är stora företag som finns i hela landet. Skulle de inte se 
service som viktigt skulle det snabbt smitta av sig på imagen, i form av badwill. De 
små och medelstora företagen anser att service på en allmän nivå är av stor men 
inte avgörande betydelse. 
 
Tid; avser företagens värdering av tidens betydelse i verksamheten, hur viktig 
tidsaspekten är för företagen. Tid kan då innefatta allt ifrån att ta sig tid för kunden 
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till hur snabbt kunden hittar i butiken eller hur snabbt företaget kan leverera varor 
till sina kunder. Svaren är väldigt varierande i denna fråga där ingen skillnad mellan 
de olika företagsgrupperna kan utläsas. Vi kan dock utläsa att majoriteten tycker att 
tiden i den fysiska butiken är avgörande. För företag med varuhus eller en större 
butik ges kunden större frihet att fritt ströva omkring i butiken vilket minskar 
betydelsen av tid i köpsituationen menar en respondent(stort företag). I mindre 
företag med mindre butiker kan vi utläsa att det dock blir mer uppenbart med tid.  
 
För att se hur företagen värdesätter Internetportalen ställer vi därför samma fråga 
avseende denna marknadskanal. 

5.1.3 Hur olika variabler värderas på den nya marknadskanalen 
portalen 

Här fick respondenterna tänka på samma variabler som för den fysiska butiken 
avseende vad som värderas men nu istället för deras nya marknadskanal 
Internetportalen. Hur de olika svaren ser ut i en jämförelse mellan de två olika 
marknadskanalerna kommer vi att redogöra för i vår analys. Här nedan redogör vi 
endast för hur företagen svarade i förhållande till dessa variabler.  
 
Grad av betydelse             

             
5 Avgörande      ⊗  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗  

 ∇ • ∇ • • • • ∇ • • •   ∇  ∇ ∇  
4 Stor betydelse     ∇  ⊗ ∇ ∇ ⊗    

 ∇  ∇ ∇ • ∇ ∇ •  ∇ ∇ • ∇ • • • • • ∇ ∇ • • •  
3 Viss betydelse ⊗ ⊗ ⊗ ⊗   ⊗      

 • ∇       ∇    
2 Liten betydelse ⊗    ⊗        

       ∇   •   
1 Ingen betydelse  ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗   •    

             
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
           Värde  
           variabel 

Figur 5-3 Sammanställning av värdevariabler, Internetportalen 
1= Pris  5= Kvalitet på produkt  9= Image  
2= Plats  6= Kvalitet på service  10= Service 
3= Produkt  7= Kundrelationer samarbete 11= Tid 
4= Påverkan  8= Kundrelationer service 
 
Pris; avser företagens värdering av prisets betydelse, i termer av att locka kunder, 
då de finns med på en portal. Respondenterna är här av väldigt olika uppfattning 
vilket innebär att svaren varierar mellan allt från liten till avgörande betydelse. 
Några klara mönster går inte att utläsa mellan de olika företagsgrupperna. Det 
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framgår dock ur vårt intervjumaterial att de större företagen anser att priset är av 
mindre betydelse än de små och medelstora företagen.  
 
Plats; avser företagens värdering av platsens betydelse på Internet, det vill säga 
vilken portal och var på portalen företaget väljer att befinna sig. Åsikterna om 
platsens betydelse varierar kraftigt bland företagen ifrån ingen till en avgörande 
betydelse. Majoriteten tycker dock att platsen har en avgörande betydelse. Här kan 
vi utläsa ett mönster mellan de olika företagsgrupperna där de små företagen anser 
att platsen på Internet är av avgörande betydelsen för deras verksamhet. De anser 
att det är viktigt för ett litet företag att finnas med på så många ställen som möjligt 
på nätet, för att få så många kunder som möjligt. Men det är även viktigt att 
portalen i fråga är seriös, det går inte att finnas med på vilken portal som helst 
anser en respondent(litet företag).  
 
De medelstora företagen tycker att platsen är av stor till avgörande betydelse. Detta 
då vissa satsningar på portaler varit katastrofala och andra väldigt bra berättar en 
respondent(medelstora företag). En åsikt är att betydelsen av platsen i termer av 
vilken portal företaget ska välja att befinna sig på är viktig utifrån den aspekten att 
det är en plats där kunden lätt kan hitta företaget på portalen. Detta kan i sig också 
klassas som att platsen är viktig, men då i form av platsen på portalen. De större 
företagen ställer sig mer skeptiska till platsens betydelse i termer av vilken 
Internetportal företaget ska välja att befinner sig på. En respondent uttryckte sig; 
 

”Vi tror egentligen inte på portaler då vårt varumärke är så välkänt, vilket betyder att vi på sikt inte behöver 
befinna oss på någon portal för att kunden ska hitta oss. Trots detta anser jag nog att portalen har och tjänar ett 
syfte, för att innan alla konsumenter har lärt sig att hitta på nätet så fungerar portalen lite som gula sidorna.” 

Källa: Respondent stort företag 
 
Dessa företag uppger även att de har planer att i framtiden starta egna portaler eller 
Internetvaruhus, som de uttrycker det. Detta då de inte anser att de allmänna 
portalerna kommer att fortleva utan att framtidens portaler snarare kommer att 
bestå av mer nichade portaler. 
 
Produkten; avser företagens värdering av sitt produktutbuds betydelse på 
Internetportalen. I den här frågan skiljer sig företagsgrupperna åt. Vi kan dock 
utläsa att majoriteten tycker att produkten är av stor betydelse. Den skillnad som 
finns mellan företagsgrupperna består främst i att de stora företagen anser att 
produktutbudet är av mindre betydelse medan de små och medelstora företagen 
tycker att produktutbudet är av stor till avgörande betydelse. De små och 
medelstora företagen anser att det är produktutbudet de säljer på i första hand. De 
stora företagen har samma utbud på nätet som i sin fysiska butik. Det utbud som 
säljer bäst på Internet anser samtliga respondenter är väl kända märken, 
märkesvaror som kunderna känner till avseende form, stil och kvalitet.  
 



Internetportalen – en värdeskapare? 

 

 70

Påverkan; avser företagens värdering av betydelsen att Internetportalens 
marknadsför sig om de företag som finns med på portalen. En reklam som ska 
hjälpa företagen på portalen att nå fler kunder. Även här finns skillnader mellan de 
olika grupperna där de stora företagen anser att det är av ingen till viss betydelse att 
portalen gör reklam för dem. De anser däremot att det är viktigt att de själva gör 
reklam för sin egen Internet butik, men inte att reklamen framförs genom att 
portalen gör reklam, de vill således inte bli förknippande med en Internetportal.  
 
De små och medelstora företagen ser däremot att påverkan, marknadsföringen är 
oerhört viktig. Detta då de anser att reklamen spelar en stor roll, har stor till 
avgörande betydelse, för att kunderna ska få kännedom om företagets namn och 
vilka varor de säljer. Här skiljer sig åsikterna alltså ännu en gång åt mellan 
företagens storlek men också utifrån hur känt företagets namn är. De små och 
medelstora företagen måste förutom att bjuda ut produkter till kunderna också 
medvetandegöra konsumenten om företagets namn och vad det står för. Det är 
något som de stora företagen inte känner samma behov av då kunden ofta redan 
känner till företagets namn, vet vad det står för och vilka produkter de har. Detta 
då de stora företagen finns representerade i hela Sverige och därmed når en större 
publik än vad de små och medelstora företagen gör. De små och medelstora 
företagen uttrycker en önskan om att portaladministratörerna ska bli bättre på att 
marknadsföra sina portaler. De anser att en ökad andel reklam från portalens sida 
skulle ge mer potentiella kunder till portalerna, något som de små och medelstora 
företagen skulle uppskatta. 
 
Kvalitet på produkten; avser företagens värdering av betydelsen att ha kvalitativa 
produkter på Internetportalen. Den kvalitet företaget har på sina produkter i sin 
webbutik. Svaren är här väldigt spridda från ingen till avgörande betydelse. 
Majoriteten anser dock att kvaliteten på produkten är av avgörande betydelse. De 
små företagen tycker att det är av avgörande betydelse då produktutbudet är deras 
främsta argument till varför kunden ska köpa av just dem. Här kommer återigen 
aspekten av märkesvaror in då många utav företagen anser att det ger en viss 
garanti till kunden och att denne upplever en större trygghet i sitt köp.  
 
Kvalitet på service; avser företagens värdering av betydelsen att hålla en god 
service på Internet. Service vilket kan vara leveranstider eller instruktioner om att 
handla i webbutiken. Svaren är även här väldigt spridda från ingen till avgörande 
betydelse. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att kvaliteten på servicen har stor 
betydelse vid försäljning via en portal. De anser att det är ännu viktigare att service- 
och leveransavtal hålls när det gäller näthandel då det finns ett större element av 
osäkerhet i köpsituationen hos kunden än vid handel i den traditionella butiken.  
 
Kundrelationer och samarbete; avser företagens värdering av betydelsen att ha 
en god relation med kunden i samband med försäljning över Internet. Vi kan utläsa 
att majoriteten tycker att kundrelationer och samarbete är av stor betydelse.  
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Kundrelationer och service; avser företagens värdering av att upprätthålla en god 
relation med kunden i ett service sammanhang på Internetportalen. Graden av 
service i relationen med kunden anses av samtliga respondenter vara av stor till 
avgörande betydelse. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att kundrelationer och 
service är av stor betydelse när det gäller försäljning via en portal, då en del av 
konceptet bakom Internethandeln för kunden just är att det ska förenkla tillvaron 
för denne (stort företag). 
 
Image; avser företagens värdering av betydelsen att upprätthålla en viss image på 
Internetportalen genom webbutiken. Här kan vi utläsa att det inte finns några 
tydliga mönster mellan de olika företagsgrupperna då det råder stora olikheter 
mellan företagens svar. Image är dock av större betydelse för de stora företagen än 
för de små och medelstora företagen. 
 
Service; avser företagens värderingar av servicens betydelse i en mer allmän 
bemärkelse. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att servicen i en mer allmän 
bemärkelse är av stor betydelse. De stora företagen anser att detta är av en 
avgörande betydelse, då de i framtiden har för avsikt att locka kunder utan att 
finnas med på en portal. Företaget ska istället få kunden att gå direkt till företagets 
hemsida eller webbutik. Det är då extra viktig för dem, menar en respondent(stort 
företag), att de minst erbjuder lika bra service som butikerna på Internetportalen 
gör så att kunderna lockas att handla direkt av dem i framtiden istället för att gå in 
på en Internetportal.  
 
De medelstora företagen tycker att service är av stor betydelse medan de små 
företagen anser det som liten till stor betydelse. Betydelsen av service på portalen 
anser de medelstora företagen dock vara väldigt viktig. Det är också viktigt att 
portalen ställer upp och servar företaget som är kund på portalen då servicen från 
portalen ibland avspeglar servicen som företaget i sin tur erbjuder sin kund i form 
av att hitta på portalen och att snabbt komma åt information (medelstort företag). 
En ökad grad av service från portaladministratörerna är således önskvärt i 
framtiden.  
 
Tid; avser företagens värdering av betydelsen av tid på Internetportalen, en 
tidsaspekt avseende hur lång tid ett köp får ta eller hur snabbt kunden får service, 
och servas på nätet. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att tiden är av avgörande 
betydelse vilket är densamma som värderingen av tid för den fysiska butiken. 
Tidsaspekten för företagen kan således sägas ha en viktig roll vad gäller handeln på 
nätet. 
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5.1.4  Företagens upplevda värdeuppfattning mellan 
marknadskanalerna 

Efter att sammanställt de sex företagsrespondenternas åsikter om de olika 
variablerna avseende såväl den traditionella- som den nya marknadskanalen visade 
det sig att fem av företagen (ett litet, två medelstora, två stora) värderar variablerna 
på de två marknadskanalerna olika. Orsakerna till varför de anser att det skiljer sig 
åt är högst individuella men vi har valt att sammanfatta några av orsakerna; 
 
• Relationen med kunden genom portalen är annorlunda, vi vet inte vem kunden 

är och var denne finns (Stort företag). 
• Satsningen avseende påverkan, marknadsföringen på portalen blir annorlunda 

då det är svårt att veta vem som ser annonsen eller vem vi riktar oss åt då vi inte 
vet vem kunden är, mer än den kunden som beställer en vara (Alla fem 
företagen). 

• Kundens beteende är inte detsamma, kunden shoppar inte på samma sätt som i 
en traditionella butik, kunden handlar, vilket innebär att kunden vet vad denne 
vill ha i en annan utsträckning. En garanti för varans kvalitet och service 
efterfrågas således i större utsträckning idag. (Stort företag) 

• Kunden har andra förväntningar på Internetportalen än i den fysiska butiken 
eftersom det inte är en lika etablerad kanal. Fungerar servicen rätt så bra på 
Internet så är kunden nöjd i alla fall. (Alla fem företagen) 

• Kunden har högre tolerans vad gäller att handla på Internet (Alla fem 
företagen). 

• I andra avseenden har kunden högre krav, speciellt vad gäller leveranstid och 
beställningar, eftersom poängen med Internet är dess snabbhet och inte att det 
är billigare (Medelstort företag). 

• Utbudet blir annorlunda beroende på valet av marknadskanal. Det är svårare att 
handla mer känsloladdade varor på nätet, som till exempel en brudklänning. 
Kunden vill ofta ha aktuell information om den vara de ska handla, vilket 
innebär att det är lättare att sälja välkända märkesvaror på nätet. (Stort företag) 

• Förändringar i utbudet kan innebära att vissa företag har ett annat eller 
bredare/smalare utbud på nätet än vad de väljer att ha i sin traditionella 
marknadskanal, butiken. (Litet företag) 

 
Många av de skillnader som företagen nämnde skiljer de olika marknadskanalerna 
handlar om konsumenten, vad denne vill ha och hur denne beter sig. En satsning 
på den nya marknadskanalen portalen karaktäriseras av en stor osäkerhet för 
företagen i form av okunskap om konsumenten. Samtliga av respondenterna anser 
sig ha för dålig kunskap om vem Internet kunden är. Det innebär att företagen 
anser sig ha svårigheter att påverka sin situation, få in mer intäkter om de inte vet 
vilka kundgrupper de ska nå. De anser att det är upp till portaladministratören att 
utöka sitt service utbud, genom att i större utsträckning serva med kundfakta. Den 
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sjätte av de sex företagen (Litet företag), vilken inte tycker att det skiljer sig mellan 
kanalerna, har ingen förklaring till varför denne tycker så. 
 
Vi har nu presenterat de svar vi fick avseende hur företagen värderar sin egna 
portalsatsning på Internet. Vi går nu istället över till att redogöra för hur företagen 
värderar portalen. Vilka variabler de anser är av betydelse när de väljer att finnas 
med på en portal. 
 

5.1.5  Företagens syn på portalen 
För att kunna ge en så detaljrik information som möjligt till PostNet om företags 
uppfattningar om Internetportalen så frågade vi företagen huruvida de bedömer 
Internetportalen återigen efter av oss utvalda variabler. Där samtliga variabler 
bedöms efter samma femgradiga skala som i de föregående två frågorna. 
 
Grad av betydelse          

          
5 Avgörande ⊗  ⊗     ⊗ ⊗  

 ∇ • ∇ • ∇ • • • •   ∇ •  
4 Stor betydelse   ⊗ ⊗      

 • ∇ •   ∇ • • • • ∇  
3 Viss betydelse  ⊗    ⊗    

 ∇  ∇ ∇ ∇ • ∇ ∇ •  
2 Liten betydelse  ⊗   ⊗  ⊗   

    •  ∇    
1 Ingen betydelse ⊗   ⊗ ⊗ ⊗ ⊗   

    ∇  ∇    
 1 2 3 4 5 6 7 8 Värde 

variabel 

Figur 5-4 Företagens syn på portalen 
 
1= Antal besökare  5= Många som handlar 
2= Besöksfrekvens  6= Få draghjälp av andra företag 
3= Låga avgifter  7= Bra service 
4= Passar företagets image  8= Bra lösningar (koncept) 
 
Företagen vi intervjuat ligger bland annat med på Torget, Passagen, Yahoo och 
Spray. Vi bad dem dock att försöka göra sin bedömning utifrån en allmän 
uppfattning av portalen som marknadskanal. 
 
Antal besökare; avser företagens värdering av hur viktigt det är att 
Internetportalen de väljer har ett högt antal besökare. Det finns olika åsikter om 
detta bland våra företagsrespondenter. De små företagen anser att det är viktigt att 
så många som möjligt får möjligheten att se dem och tycker således att det är viktigt 
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med många besökare på portalen. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att antalet 
besökare på portalen är av avgörande betydelse. Där några av företagen poängterar 
att antalet besökare i sig egentligen inte är så intressant utan att det istället är rätt 
besökare som är intressant. 
 

”Antalet besökare på portalen som helhet har ingen betydelse. Däremot är det intressant att veta vilka av 
besökarna på portalen som är intresserade av det vi säljer och vilka besökare som skulle vara en intressant 

målgrupp för oss.” 
Källa: Respondent stort företag 

 
Mer renodlad information från portaladministratörerna efterfrågas således bland 
våra företagsrespondenter. Företagen anser att information om besökarnas profil 
skulle vara värdefullt, då de anser att det idag är väldigt svårt att veta vilka det är 
som besöker portalen. Det är svårt att veta vilka kunder företagen ska vända sig till 
då portalen erbjuder allt ifrån att boka biljetter till att handla. En åsikt från ett 
medelstort företag är att det idag är svårt att uttala sig om antalet besökare på 
portalerna då portaladministratörerna sällan släpper ut någon information om hur 
många som verkligen handlar eller besöker portalerna. De siffror som kommer ut 
publikt kan vara vad som helst och detta gäller samtliga portaler menar 
företagsrespondenten. 
 
Besöksfrekvens; avser företagens värdering av kundens besöksfrekvens på 
portalen. Betydelsen av att portalens kunder besöker portalen frekvent. En 
övervägande åsikt bland respondenterna är att de saknar information från portalen 
om besöksfrekvensen. Företagsrespondenter värderar en portal efter 
besöksfrekvensen något olika vilket innebär att de som värderar besöksfrekvensen 
högt vill ha ytterligare information om detta. De större företagen tycker inte att 
besöksfrekvensen på portalen är lika viktig som de små och medelstora företagen. 
Samtliga respondenter tycker dock att besöksfrekvensen är viktig när de värderar 
valet av en portal.  
 
”Det är viktigt att veta att kunderna använder sig av de stora portalerna och besöksfrekvensen är väl ett kvitto på 

det. Besöksfrekvensen har en stor betydelse för att veta om folk verkligen använder sig av portalen.” 
Källa: Respondent medelstort företag 

 
Låga avgifter; avser företagens värdering av avgifternas betydelsen för att ligga 
med på en portal. Samtliga respondenter tycker att det är av viss till avgörande 
betydelse med låga avgifter. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att låga avgifter är 
av avgörande betydelse. Enligt en företagsrespondent (litet företag) är låga avgifter 
viktigt då de inte vet vilken genomslagskraft detta media har ännu. Detta kan vi 
utläsa bidrar till att företag vill veta portalens verkan innan de satsar för mycket 
pengar på den. Andra uppfattningar som företagen har vad gäller avgifterna för att 
finnas med på en portal är; 
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”Det viktigaste när det gäller att välja portal är priset, vad det kostar att ligga med. Det är också det som skiljer 
de olika portalerna åt. Att vara med på vissa portaler är gratis medan andra kostar pengar. Låga priser är alltså 

avgörande.” 
Källa: Respondent medelstort företag 

 
”Portalsatsningen är för oss en ren reklamkostnad. Portalerna får inte kosta speciellt mycket så länge de inte är 

effektiva. Ju dyrare desto större krav ställer vi som företagare givetvis.” 
Källa: Respondent stort företag 

 
Passar företagets image; avser företagens värdering av betydelsen att 
Internetportalen stämmer in med företagets önskade image. Samtliga respondenter 
är av skilda meningar avseende denna fråga. Ett litet företag anser att då portalerna 
är ganska breda är det svårt att veta vilken specifik målgrupp de riktar sig till. Visste 
företaget vilka kunder som portalen framförallt attraherar skulle det vara lättare att 
veta om portalen stämmer med företagets image eller ej menar respondenten. I 
dagsläget spelar det dock en mindre roll, det är inte direkt något kriterium företaget 
har valt portalen efter konstaterar respondenten. 
 
Många som handlar; avser företagens värdering av betydelsen att många av 
portalens besökare handlar. Det råder väldigt delade meningar i frågan angående 
om det är viktigt att portalens besökare handlar. Företagsrespondenterna 
poängterar än en gång en stor brist i informationen från portaladministratörerna 
idag vad gäller statistik över sådana uppgifter. 
 

”Det gäller att portalen har förmågan att generera rätt trafik, kunder som sannolikt kan och vill handla. Till 
exempel om en snittålder hos en portals besökare är 15 år är alltså portalen ointressant då en 15 åring varken 

kan eller får handla på nätet.” 
Källa: Respondent stort företag 

 
Företagens svar angående huruvida det är viktigt att besökarna handlar påverkas 
därför av bristen på information om hur många som verkligen handlar. Något som 
gör att de i dagsläget inte värderar denna variabel så högt då denna typ av 
information inte finns att tillgå. Denna variabel har alltså inte spelat någon roll i 
deras val av portal/er i dagsläget. De anser däremot att hade denna information 
funnits tillgänglig hade variabeln givetvis fått större betydelse. 
 
Få draghjälp av andra; avser företagens värdering av betydelsen av att finnas med 
på en portal där andra företag med såväl kompletterande som konkurrerande varor 
finns. Konkurrerande företag som finns vilka företagen kan få draghjälp av. De 
små företagen tycker att det är av större betydelse än de medelstora och stora 
företagen.  
 

”Det är klart finns det andra företag som bidrar till att vi får en del av försäljningen så är inte det dåligt. Det 
kan ju hända att kunden shoppar efter kläder eller något och får syn på våra skor samtidigt.” 

Källa: Respondent litet företag 
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”Det är feltänkt därför att då människor shoppar är det jätte bra att flera butiker ligger tillsammans. Däremot 
när kunden handlar har han eller hon ingen större glädje av att det står en gul mjölk bredvid den gröna mjölken. 

På portalen handlar konsumenten det är här det brister för portalerna.” 
Källa: Respondent stort företag 

Bra service; avser företagens värdering av betydelsen att erhålla service från 
portaladministratören på portalen. Vi kan utläsa att de stora företagen inte tycker 
att servicen har så stor betydelse medan de små och medelstora företagen tycker att 
det är av en viss eller stor betydelse. Samtliga företag uttryckte dock att de inte 
anser att det finns så mycket service från portaladministratörernas sida idag. Där de 
mindre företagen (ett litet och ett medelstort företag) efterlyser mer service från 
portaladministratörens sida. Ett litet företag tycker att det skulle vara bra om det 
fanns mer service då den idag är ganska begränsad. Flera av företagsrespondenterna 
tycker att service skulle ha stor betydelse vid val mellan olika portaler om det fanns 
någon. Ett medelstort företag tror att portalerna försöker att få in så många företag 
på portalen som möjligt. Så många att de inte hinner serva alla.  
 
Bra lösningar (koncept); avser företagens värdering av betydelsen att portalens 
koncept och upplägg är bra, att portalen har bra lösningar för konsumenten. Då det 
är konsumenterna som ska hitta till företagen webbutiker, för att sedan handla i 
densamma. Samtliga respondenter är ense om att det har en viss till avgörande 
betydelse med en bra lösning på portalen. Vi kan utläsa att majoriteten tycker att 
det är av avgörande betydelse. Att portalen har bra lösningar, ett bra koncept. En 
företagsrespondent (medelstort företag) anser att portalens koncept har stor 
betydelse, då det måste vara lätt att hitta och lätt att komma fram menar 
respondenten. 

 
En respondent (stort företag) anser att det är viktigt att kunden lätt hittar det som 
söks och att vissa portaler även gjort något åt detta. Vissa portaler var i början av 
deras utveckling som en tidning anser respondenten. Med det menar respondenten 
att kunderna förväntar sig att innehållet i en tidning förändras och flyttas om. Detta 
till skillnad mot en butik, där kunden lätt vill kunna hitta sina varor på samma hylla. 
Därför är det enligt respondenten viktigt för portalerna att de bestämmer sig för 
hur upplägget ska vara efter vilka tjänster de tillhandahåller. 
 
Vi frågade våra företagsrespondenter om det är något annat, utöver de redan 
diskuterad kriterierna (se bilaga 1 djupintervju företag), som skulle vara önskvärt och 
av betydelse för att deras företag ska finnas med på en Internetportal. Önskemålen 
som framkom var att det ska finnas ännu större möjligheter till att synas på 
portalen genom till exempel mer banners2 och exponeringar.  
 
Att portalerna gör någonting för att stimulera handeln på portalen är en generell 
åsikt bland respondenterna. En annan att portalen måste bli bättre på att förmedla 

                                           
2 En rörlig reklamplats på portalen som ofta ligger uppe i sidhuvudet på portalens sidor, väl synlig med bilder som 
rör sig. Det kan innehålla allt från reklamerbjudanden för en specifik produkt till företagsreklam. 
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information till sina kunder. Men även att de ska vara selektiva i sitt val av företag 
som får vara med på portalen. Då det många gånger finns företag på 
shoppingsidorna som konsumenterna inte kan handla av. Det innebär badwill för 
hela portalen anser respondenterna. 

”Det sitter fler människor och jobbar med teknik och grafik där ibland grafiken får gå före det tekniska vilket 
innebär att det ibland tar för lång tid att komma till det man ska. De stoppar bara in mer och mer information 
på portalerna vilket innebär att det blir svårt för företaget att ta sig igenom allt detta brus som blir på portalen. 

Ligger det dessutom en massa butiker inne som man inte kan handla på, ja då ger ju kunden upp.” 
Källa: Respondent medelstort företag 

Då åsikterna om portalens vara eller icke vara debatterats flitigt i fackpressen så var 
vi nyfikna på att fråga företagen om portalen tillfört något ytterligare värde för 
deras verksamhet. Vi lät företagsrespondenterna svara på vår fråga utifrån en 
femgradig skala; ytterst lite, lite, ganska mycket, mycket eller väldigt mycket (se 
bilaga 1). Vi kan utläsa att det finns olika uppfattningar om detta bland våra 
företagsrespondenter. De flesta av företagen tycker dock att deras portalsatsning 
bidragit med lite till ganska mycket värde för deras verksamhet. Den gemensamma 
uppfattningen bland företagen är att det uppfattade värdet av portalen idag består i 
att företagen anser sig få en viss merförsäljning. Ett värde erhålls också genom att 
deras kunder upplever det positivt att hitta dem på Internet vilket de anser visar på 
framåtanda och att förtaget hänger med.  
 
”Man når en större kundkrets och får en merförsäljning som man inte skulle ha annars. Kanske att det visar att 
vi är en butik som hänger med lite mer. Det har bidragit till en större kundkrets, vi når fler kunder. Det går lite 

uppåt även om det inte är någon jätte försäljning. Det har inneburit ganska mycket värde.” 
Källa: Respondent medelstort företag 

 
”Portalen har tillfört ett antal nya kunder men förvånande lite kunder  

i förhållande till antal besökare.” 
Källa: Respondent stort företag 

 
Vi undrade även om företagen upplever att deras portalsatsning medför något 
ytterligare värde för deras kunder. De flesta av respondenterna (två små, två 
medelstora och ett stort företag) anser att värdet för kunden ligger i att 
tillgängligheten till företaget ökat i och med att de nu även finns på portalen. Ett 
ökat värde för konsumenterna tror de även ligger i att företaget nu kan erbjuda en 
annan service och image. 
 

”Kunder i mitt närområde med omnejd märker nog ingen direkt skillnad. Men andra områden märker vi ifrån 
som hör av sig och vill ha nya produkter och reservdelar. Så det har betytt en del för imagen och service bland 

kunderna helt klart.” 
Källa: Respondent medelstort företag 

 

5.1.6  Företagens relation till kunden 
Frågor om kunden, relationen till och samarbetet med kunden, anser vi är 
intressant att belysa i våra intervjuer med företagen. Detta har vi belyst i 
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referensramen genom att berätta om utvecklingen av relationen mellan företag och 
dess kunder och kundens förändrade ställning på marknaden. Att företagens 
förhållande till kunden är viktigt har vi kunnat utläsa redan från tidigare svar. Fokus 
har dock tidigare i kapitlet legat mer på kunden och relationen till kunden. Vi är här 
bland annat intresserade av att se om relationen till kunden och kontakten med den 
samma förändrats i och med att företagen satsat på en verksamhet via en portal. 
 
Fem av sex företag (två små, två medelstora, ett stort) svarar att relationen till 
deras befintliga kunder har förändrats i och med sin portalsatsning i form av att: 
• Kommunikationen med kunden blivit intensivare, inte fysiskt men i form av 

mail eller kontakt per telefon.  
• Kunden vill i större utsträckning ha reda på information om olika produkter 

som företaget erbjuder för att få mer information omkring dess funktioner och 
kvalitet.  

 
Samtliga respondenter upplever att den ökade graden av kommunikationen med 
sina kunder delvis beror på att kunden vill ha mer information då de inte har 
varorna fysiskt tillgängliga. En annan orsak anser de kan vara att deras kunder idag 
har lättare att söka information på grund av just Internet, vilket har bidragit till ett 
ökat behov av information hos kunden. En tredje orsak till den ökade 
kommunikationen, mellan företagen och deras kunder anses vara att kunderna har 
blivit fler. Att det i och med Internet går att nå andra geografiska kundgrupper än 
tidigare.  
 
 

”Kunderna har ökat då  många av de kunder vi har idag sett oss på nätet och kommer för att besöka oss i 
butiken eller tvärtom. Många som handlat här i vår butik i Stockholm men som inte bor här kan lättare komma 
i kontakt med oss igen via nätet, ja alla våra kunder kommer ju inte från Stockholm, fast att vi bara finns här”.  

Källa: Respondent medelstort företag 
 
Företagen fick även frågan om de upplever att de fått kontakt med nya kunder 
genom sin portalsatsning och vad som i sådana fall skiljer de nya kunderna från 
de traditionella kunderna. Majoriteten av företagsrespondenterna anger att de har 
fått kontakt med nya kunder genom sin satsning på Internet. Där de nya 
kundgrupperna till största delen består av nya geografiska kundgrupper, men i vissa 
fall även av andra demografiska kundgrupper. Den främsta orsaken till den 
demografiska skillnaden anser företagen är Internet som bidragit till att yngre 
kundgrupper har strömmat till. Några av företagen vi intervjuat (ett litet och ett 
medelstort företag) har traditionellt sett haft en äldre kundstock, en kundstock som 
på grund av Internetförsäljningen nu blivit yngre. 
 
Företagen anser även att interaktionen med deras kunder har förändrat en del, 
framförallt vad gäller krav. Kunderna ställer inte lika höga krav på handeln via nätet 
och de är ofta mer pålästa avseende produktens kvaliteter och funktioner. 
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Företagen anser att det till stor del beror på att kunden i och med Internet i viss 
mån har ändrat sitt sätt att söka information på. Det har blivit lättare att ta reda på 
information om olika produkter och varor via nätet, eller mer bekvämt i alla fall då 
kunden nu kan sköta det mesta av jobbet hemifrån. Kunden har dock fått mer att 
säga till om anser ett medelstort företag. Genom att de ofta skickar förfrågningar via 
mail om produkter och har önskemål om beställningar av varor som inte finns i 
sortimentet. Även det tyder på en ökad mängd av information.  
 
Enligt de båda stora företagen har kunden inte mer att säga till om idag på grund av 
Internet utan de anser att kunden alltid haft mycket att säga till om. 
 
Samtliga av de tillfrågade företagen anser att de enbart fått god respons på sin 
portalsatsning och att det i många fall även hjälpt till avseende deras image och 
profil. Att vara med på Internet innebär för många företag ett mått på utveckling 
och att företaget hänger med.  
 
Vi frågade våra företagsrespondenter hur de fångar upp sina kunders närvaro 
på portalen. Detta då vi vet att det idag med hjälp av tekniken går att spåra kunder 
som besökt företagens sidor med hjälp av så kallade cookies3. Information om 
besökarna på portalen kan då bland annat erhållas via banners vilka registrerar 
kunder som besökt företaget. Problemet med detta anser våra företagsrespondenter 
är att hålla sig uppdaterad om vilka kundgrupper som verkligen handlar, och vad de 
efterfrågar. Få av respondenterna har upprättat något nytt kundregister för de 
kunder vilka handlar över nätet utan lägger, om de hanterar dem, istället i sitt 
befintliga kundregister. 
 
En annan fråga vi ställde till företagen var om företagens etablering på Internet har 
inneburit att de i någon utsträckning har förändrat sitt tjänste- och 
produktutbud. Majoriteten av företagen svarade att deras tjänsteutbud inte har 
förändrats i någon större utsträckning förutom att efterköpservicen till kunden 
blivit allt viktigare. Några av företagen vi intervjuat har ökat sitt produktutbud på 
nätet. Några andra företag har inlett ett nytt avtal med en ny leverantör för varor 
som företaget inte säljer i den fysiska butiken i och med sin portalsatsning. Det 
innebär alltså att nya samarbeten och nya tjänster kan skapas via portalen.  
 

5.1.7  Företagens syn på portalens marknadsföring  
Vi undrade om företagen ser sin portalsatsning som ett komplement eller som 
ett alternativ till sin befintliga marknadsmix. Ett komplement i den 
bemärkelsen att företaget tillsammans vid sidan av sin portalsatsning till exempel 
använder sig av direkt reklam eller reklam i andra medier i en kombination med 
portalsatsningen. Våra företagsrespondenter var alla ense om att deras 

                                           
3 En typ av kodning som lämnar spår efter sig beroende på var användaren har varit. Används ofta för direktreklam. 
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portalsatsning är ett komplement till deras marknadsmix, ett ytterligare sätt att 
synas på. En företagsrespondent menar (medelstort företag) att de ser sin 
portalsatsning som ett ytterligare skyltfönster/entrédörr till butiken. En annan 
respondent menar att det inte går att finnas med på endast ett ställe utan att 
företaget måste finnas med överallt. Respondenten anser att deras portalsatsning 
endast är en liten del i deras marknadsmix. 
 
”Vi ser idag vår portalsatsning som ett komplement till vår marknadsmix. Ett komplement vi på sikt tror kan 

bli ett alternativ till det vi har idag under de förutsättningarna att försäljningen givetvis går bra.” 
Källa: Respondent litet företag 

 
Ett annat företag (medelstort företag) ser sin portalsatsning som ett sätt att nå nya 
kunder från andra geografiska områden, andra kommuner, orter och till och med 
andra delar av världen, dit andra medel i deras marknadsmix inte når. 
 
Företagsrespondenterna fick även svara på vad de har för syfte med att finnas med 
på en portal, vad de främst vill framhäva genom att finnas med på en portal. 
Samtliga företagsrespondenter utom ett anser att de primärt vill framhäva sitt 
företagsnamn och sekundärt företagets produkter. Ett mindre företaget anser till 
skillnad från de övriga företagen att de primärt vill framhäva sina produkter. De 
större företagen anser sig däremot inte behöva framhäva sitt utbud då de vet att 
deras varumärken är starka och inarbetade. Respondenterna (stora företag) menar 
att deras kunder associerar företagets varumärke direkt till vilka produkter företaget 
tillhandahåller. 
 
Vi undrade om företagens inställning till att förekomma tillsammans med andra 
företag, såväl konkurrenter som andra komplementer, på portalens besökssidor. 
Med komplementer menar vi företag som på något sätt kompletterar företagets 
utbud av produkter, ett komplement vilket kan leda till en merförsäljning. Ett 
klassiskt exempel är att en ostbutik kompletteras med en vinhandlare där kunden 
kan handla en ost och en flaska vin dörr till dörr. Alla våra företagsrespondenter är 
positiva till att förekomma tillsammans med andra företag på portalens 
besökssidor. Ju fler som finns med på portalen, såväl konkurrenter som 
komplementer, desto bättre och mer trafik genereras menar en företagsrespondent 
(stort företag). En annan företagsrespondent (litet företag) tycker att det är bra om 
andra företag kompletterar deras produkter och bidrar med kunder samtidigt som 
det är bra med konkurrens då det håller dem konkurrenskraftiga.  

 
”Konkurrens kräver att vi håller oss uppdaterade och att vi skärper till vårt sortiment  

och uppträdande. Klarar vi inte konkurrensen från konkurrenterna  
har vi inget på portalen att göra.” 

Källa: Respondent litet företag 
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De större företagen anser, trots positiv inställning till såväl konkurrenter som 
komplementer, att de har så pass starkt varunamn att det inte spelar någon roll om 
det finns konkurrenter vid sidan om dem på portalen. 
 
”Vi räknar med att vårt varunamn är så pass starkt att vi får större delen av trafiken trots konkurrenterna på 

portalen.” 
Källa: Respondent stort företag 

 
”Vi har inget behov av att det finns andra. Precis som att du inte har något behov av att hitta andra sorters mjölk 
än den mjölk du ska handla. Portalen har naturligtvis ett behov av att kunna ha erbjudandet utav flera aktörer 

men vårt företag har inte det.” 
Källa: Respondent stort företag 

 
En respondent (medelstort företag) poängterar att det negativa med att finnas med 
andra företag på portalen är att det inte är bra med de konkurrenter som finns över 
företaget på platsen på portalen. Företag vilka kunden inte kan handla ifrån. Detta 
bidrar till att kunden blir irriterad och då dras de andra företagen på portalen med 
vilket bidrar till badwill.  
 

5.1.8  Företagens relationer till andra aktörer 
Det skrivs mycket i litteraturen om att värdekedjan mellan olika företag kraftigt 
påverkas av att allt fler företag finns etablerade på Internet. Med bakgrund av detta 
undrade vi om företagsrespondenterna anser att deras sätt att arbeta i 
förhållande till sina leverantörer förändrats sedan de etablerat sig på en portal. 
De små och medelstora företagen tycker att de fått en förändrad relation till sina 
leverantörer sedan portalsatsningen. Ett av de stora företagen tycker detsamma 
medan det andra storföretaget inte tycker att deras sätt att arbeta i förhållande till 
sina leverantörer har förändrats.  
 
Vi följde upp frågan för de som anser att deras förhållande förändrats genom att 
fråga på vilket sätt företagen tycker att de förändrat sina relationer gentemot sina 
leverantörer. Ett företag (litet) tycker att de fått ett större samarbete med sina 
leverantörer. Då till exempel en konsuments order via Internet kan innebära en 
direkt beställningar från leverantören vilket gör att de i allt större utsträckning 
måste ha kontakt med leverantören. Ett annat företag (litet) tycker att leverantören 
gör ett större jobb för dem idag. De har även slutit avtal med nya leverantörer i och 
med portalsatsningen, då de i och med satsningen börjat att sälja andra produkter.  
 

”Vi kan beställa direkt från våra leverantörer om vi behöver något och behöver inte ha lika mycket i lager, 
riskkapitalet minskar vilket annars är en utav de huvudsakliga problemen inom den här branschen.” 

Källa: Respondent litet företag 
 
Empirin visar att de flesta företag som upplever en förändrad relation med sina 
leverantörer har fått någon form av ytterligare direkt kontakt med sina leverantörer. 
Ett stort företag har nu till exempel tillgång till leverantörernas databaser för att 
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säkerställa att det finns varor hemma till det sortiment som de presenterar på nätet. 
Några av företagen (två små och ett medelstort) har breddat sitt sortiment i och 
med sin portalsatsning då de själva inte behöver ha några ytterligare lager.  
 

”Sortimentet har breddats upp till fem gånger emot sortimentet i den fysiska butiken. Kommunikationen med 
leverantörerna har blivit tätare. Näthandeln ger en annan möjlighet att se vad kunden efterfrågar. Snittköpet är 

fem gånger så högt på nätet än i den fysiska butiken.” 
Källa: Respondent medelstort företag 

 
En företagsrespondent (stort företag) anger att ytterligare krav på deras 
leverantörer tillkommit efter deras portalsatsning. Tidigare har det varit tillåtet för 
leverantörerna att skicka skyltmaterial i pappersform. Nu vill företaget istället ha 
skyltmaterialet i digital form berättar företagsrespondenten. Företaget ställer krav 
på att få använda leverantörernas databaser. Det går inte att presentera ett 
sortiment på nätet om företaget inte har tillgång till en databas menar 
företagsrespondenten. Företaget ställer även krav på sina leverantörer vad gäller att 
de har en bättre ordning i sina databaser, det vill säga att de erbjuder varor som 
verkligen finns.  
 
Vi ställde frågan om vilket värde företagen främst upplever genom den 
förändrade relationen med sina leverantörer. Företagen (två små och ett 
medelstort) har blivit större kunder i den bemärkelsen att de i och med sin 
portalsatsning kan erbjuda ett större utbud till sina kunder. Detta har till exempel 
för ett litet företag resulterat i att de beviljats längre kredittider. Den förändrade 
relationen har för några företag (ett litet och ett medelstort) även inneburit mer 
kommunikation med sina leverantörer och med det oftast en bättre 
kommunikation.  
 
”För leverantören är vårt företag säkerligen en intressant samarbetspartner då vi både har fysiska butiker och en 
nätbutik. Det innebär så att säga att den detaljist som kan ha både de fysiska butikerna och nätet blir starkare 
på bekostnad av de aktörer som endast kan erbjuda en av dessa marknadskanaler. Styrkeförhållanden mellan 
detaljist och leverantör kommer på så sätt att förändras. För kunden i slutänden tror jag dessvärre inte att vår 

förändrade relation till leverantörerna kommer att leda till någon större väderförändring.” 
Källa: Respondent stort företag 

 
Vi undrade även om företagen upplever att de märkt några förändringar i sin 
relation till sina konkurrenter i och med deras portalsatsning. De medelstora 
företagen tycker att deras relation till sina konkurrenter har förändrats sedan de 
gick med på en portal.  

 
”Vi ingår i en butikskedja där det finns medlemmar som inte alls tycker att detta är något bra, då det ibland 

kan innebära att vi är någon procent under deras butikspris nu när vi finns på nätet vilket de anser skadar dem, 
då även de måste sänka priset.” 

Källa: Respondent medelstort företag 
 

Empirin visar att de företag som anser att deras relation till sina konkurrenter har 
förändrats genom sin portalsatsning tycker sig fått fler konkurrenter. Av de stora 
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och små företagen finns det delade meningar om en förändrad relation till sina 
konkurrenter.  
 
De företag (ett litet och ett stort) som inte tycker att deras relation gentemot 
konkurrenterna förändrats genom denna ytterligare marknadskanal anser att de 
aldrig haft så mycket att göra med sina konkurrenter, således betyder portalen inte 
någon förändring i denna relation. De andra företagen som dock tycker att deras 
relation förändrats har följande uppfattningar; 
 

”Konkurrenterna kan gå in och analysera priser och sortiment hos sina konkurrenter på ett sätt vilket inte gick 
att göra förut. Det gick kanske men det var helt klart mycket mer känsligt än vad det blir i och med Internet. 

Detta har även lett till hårdare konkurrens, det finns mycket att konkurrera med på nätet och det gäller att hela 
tiden ha något extra att erbjuda kunden. Det ökar kraven som återförsäljare, för att leverantören inte ska slopa 

distributörsledet så måste vi ha något att erbjuda leverantören, ha en bra lösning eller en attraktiv image.” 
Källa: Respondent litet företag 

 
”Vi har fått fler konkurrenter. En amerikansk sajt är endast ett klick till höger, en fransk sajt ett klick till 

vänster och så vidare.” 
Källa: Respondent stort företag 

 
Företagsrespondenterna fick även frågan om hur en önskvärd framtida relation 
med deras konkurrenter skulle se ut. Många av företagen tycker att det är bra 
som det är idag. Ett litet företag anser att ett eventuellt framtida samarbete med 
någon konkurrent inte skulle vara bra för dem då de flesta konkurrenterna är så 
pass stora att de skulle ha svårt att konkurrera med dem. 
 
Några av företagen (ett litet och ett stort) är eniga om att konkurrens är bra. 
Eventuellt skulle några företag (ett litet och ett stort) kunna tänka sig ett ökat 
samarbete med sina konkurrenter i framtiden. Ett samarbete som för vissa företag 
(ett litet och ett medelstort) skulle kunna vara intressant i framtiden är att bilda 
någon nichad portal. 
 

”Det är bra med konkurrens så visst ska den finnas och kanske ett samarbete på vilket sätt kan jag inte säga 
just nu men under förutsättningen att vi som företag kan erbjuda något speciellt i detta sammanhang så att vi 

fortfarande kan få kunder.” 
Källa: Respondent litet företag 

 
”Med den sortimentsbredd vårt företag har idag skulle en nichad portal kanske inte vara den bästa lösningen. 

Möjligtvis skulle delar av sortimentet kunna säljas på det viset, på någon slags märkesportal eller dylikt.” 
Källa: Respondent medelstort företag 

 
Ett av de stora företagen anser att konkurrenter ska vara konkurrenter, de är 
fiender. Har företaget inga fiender blir deras företag inte bra på att slåss anser 
respondenten. Verksamheten ska ha en tydlig fiende för att inte tappa skärpan 
anser företagsrespondent vidare. Det är viktigt fortsätter respondenten att det står 
klart för företaget att ”gör vi inte detta bra för kunden gör någon annan det”. Däremot kan 
ett samarbete vara aktuellt med någon aktör som tidigare inte setts aktuell att 
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samarbeta med för att på så sätt komplettera varandra. Samtliga 
företagsrespondenter tror att företag på grund av Internet kommer att få 
samarbetspartners som de inte skulle haft annars. 

 

5.1.9  Företagens reflektioner om Internetportalens framtid 
Det råder olika uppfattningar bland företagsrespondenterna om hur de tror att 
portalens framtida utformning kommer att se ut. En företagsrespondent (litet 
företag) tror att portalen är en bra bas att hitta information på. Respondenten tror 
att genom att kunden i framtiden kan utgå ifrån denna portal på Internet så 
kommer portalen att fortleva. Men det måste enligt respondenten bli mer av en 
win-win situation där butikerna lockar konsumenter till portalen och portalen i sin 
tur lockar konsumenter med bra butiker så att båda parter satsar lika mycket. Idag 
uppfattar respondenten att butikerna vill mer än portalerna, butikerna satsar mer 
och vill ha mer service. 
 
En annan syn på näthandeln och portalens framtid lyder; 
 
”Portalen är här för att stanna. Den funktion som portalen framförallt kommer att fylla för kunderna och måste 
uppfylla för att den ska få utvecklas är att kunderna säger att portalen förenklar mitt liv och spar min tid. Det är 
nämligen inte roligare att handla på nätet, tvärtom efter nyhetens behag lagt sig. Jag tror att det alltid kommer att 

vara roligare att handla i en butik för det är lättare att få en översikt över utbudet och det är en miljö och 
människor omkring. 

Källa: Respondent litet företag 
 

Vi kan således sammanfatta svaren från frågeställningen med att säga att det finns 
en gemensam uppfattning bland företagsrespondenterna att portalen är här för att 
stanna. Det som skiljer de olika respondenterna åt är dock i vilken form de anser 
att portalen bör finnas i framtiden, vilken form de  anser skulle medföra mest 
värde. Här finns många olika tankar och funderingar bland företagsrespondenterna.  
 

”Jag tror ej på portaler. En van surfare går ej via en portal till en nätbutik. Portalen i shoppingsyfte blir tufft i 
framtiden. Något jag däremot tror på är märkesportaler.” 

Källa: Respondent stort företag 
 
Portaler är bra på så sätt som tidningar är bra anser en företagsrespondent (stort 
företag). Företag visar genom att finnas med på en portal att ett intresse finns för 
kunden, kunden vet vart denne ska gå någonstans anser en respondent. Samma 
respondenten anser att portalerna ska nöja sig med att ses som ett sätt som 
förenklar för kunden att finna möjliga vägar på nätet. Att vissa portaler idag 
försöker vara shoppingsajter tror respondenten inte på och för denne är detta inte 
alls intressant. Respondenten vill att kunden ska komma till deras företag för att 
shoppa. Portalen får gärna finnas där som gula sidorna och då fylla på med olika 
media, med olika tidningsartiklar, börskurser och så vidare. En annan respondent 
(stort företag) tror på vertikala portaler i framtiden. 
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”Jag tror att det i framtiden kommer att finnas kvar ett större antal portaler men smalare, mer vertikala sådana. 
Så att du till exempel har en adress som Hälsokost och när du går dit vet du att du kommer att hitta allt om 

hälsokost och så vidare. Det blir således ett villkor för de som säljer hälsokost att finnas med på denna vertikala 
portal. Sedan är det inte så viktigt att finnas med på Torget eller Passagen.” 

Källa: Respondent stort företag 
 

Efter denna redogörelse för företagens värdeuppfattning av Internetportalen 
presenterar vi nu i följande del den testundersökning vi genomförde med tio 
stycken konsumenter.  
 

5.2  Konsumenten 
Vår konsumentundersökning bygger på ett utskick där vår uppdragsgivare PostNet 
distribuerat ut ett frågeformulär genom sina anställda på olika postkontor (bilaga 1, 
frågeformulär konsument) inom tio olika postområden i landet. Utskicket avsåg 
konsumenter i åldern 20-49 år som någon gång använt sig av en Internetportals 
tjänster. Detta utskick resulterade i att vi fick in frågeformulär från 25 personer 
varav 15 respondenter matchade med vår målgrupp(se 3.2.1). Av dessa 15 har tio 
personer givit tillåtelse till en djupare intervju per telefon. Det är sedan dessa 
djupintervjuer (bilaga 1 djupintervju konsument) som ligger till grund för den 
sammanställning som vi presenterar i denna del av empirikapitlet. Vi är medvetna 
om den låga svarsfrekvensen, och har därför valt att se vår undersökning av 
konsumenterna mer som en testundersökning. Då respondenterna till antalet är 
väldigt få och därför inte signifikant kan representera den breda allmänheten. 
Personerna vi djupintervjuat presenterar vi i faktarutan nedan utifrån ålder och kön 
för att ge läsaren en bättre uppfattning av det sammanställda materialet. I 
sammanställningen har vi valt att löpande ange respondentens kön och ålder för att 
ge så detaljerad upplysning som möjligt av det befintliga intervjuunderlaget. 
  

Ålder Antal Man Kvinna
20-29 7 5 2 
30-39 3 - 3 
40-49 - - - 

Figur 5-5 Konsumentpresentation 

 
Syftet med våra frågor till konsumenten har varit att 
• ta reda på konsumentens värdeuppfattning omkring variabler avseende 

Internetportalen inför analysen. En värdering som tillsammans med företagens 
värdeuppfattning ska ligga till grund för vad portaladministratören skulle kunna 
kommunicera tillbaka sina kunder, företagens kunder med stöd av 
konsumentens åsikter. Detta då portalkunden, företagets främsta syfte är att 
vinna konsumenternas intresse på portalen. 
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5.2.1 Konsumentens funderingar kring värde 
Vi frågade våra respondenter vad värde i allmänhet betyder för dem. Svaren vi fick 
varierade en hel del men hade trots detta några gemensamma drag vilka är att vara 
frisk, att ha tid och att ha vänner och pengar. En respondent (man 29 år) anser att 
värde för honom är att få vara frisk och att människor runt omkring honom har det 
bra. Vissa av respondenterna (kvinna 26 år, kvinna 38 år) anser att tid är viktigare 
än pengar. Många utav respondenterna nämnde just tid som en viktigt faktor och 
att de anser att allt idag bara ska gå fortare och fortare. Det betyder att tid därmed 
blir en avgörande faktor i många utav respondenternas liv, att få tid över värderas 
väldigt högt. 
 
”Värde betyder tid för mig, det har större betydelse än pengar idag. Tid är något utav det viktigaste, att få tid att 

utveckla mina intressen och tid att spendera med familjen.” 
Källa: Respondent, kvinna 38 år 

 

5.2.2  Hur olika variabler värderas på den traditionella 
marknadskanalen butiken 

Vi bad våra respondenter att ange hur de som konsumenter värdesätter att handla 
på en portal emot att handla i en fysisk butik utifrån 14 av oss angivna variabler. 
Vilka de sedan fick gradera på en femgradig skal. Graderingen avser vilken 
betydelse variablerna har för dem personligen som konsumenter. Frågan avseende 
den fysiska butiken anser vi är relevant då vi måste ha något att jämföra med, för 
att sedan kunna avgöra hur konsumenterna värderar handeln via Internetportalen. 
Vi presenterar svaren i tabell 5.6 och har i tabellen gråmarkerat de svarsalternativ 
där fem eller fler av respondenterna svarat, vilket då representerar majoriteten av 
respondenterna. Detta då vi upplever att denna typ av framställning gör det mer 
överskådligt för läsaren att se mönster i respondenternas svar. 
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Grad av betydelse               

               
5 Avgörande •   • •  • • • • • • • • • •  • • • • • •   

     • • • • • • • •   •    

4 Stor betydelse • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 • • • • • •   • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

3 Viss betydelse • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 • • • • • • •  •  • •      

2 Liten betydelse  • • • • •   •         

    • •           

1 Ingen betydelse • •   •   • •  • • • • •  

               

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Värde 
               Variabel

Figur 5-6 Sammanställning av värdevariabler, Fysiska butiken 
1= Pris  6= Kvalitet på service  10= Service 
2= Plats  7= God kontakt med företaget 11= Leveransvillkor 
3= Produkt  8= Samarbete med företaget 12= Uppföljning av köp 
4= Påverkan  (möjlighet att påverka sortiment) 13= Betalningsvillkor 
5= Kvalitet på produkt 9= Företagets image  14= Tid 
 
Av de svar vi fick angående hur konsumenterna värderar handel i den fysiska 
butiken kan vi utläsa att åsikterna bland respondenterna är förhållandevis spridda. 
Där sex av tio respondenter anser att kvalitet på produkter och vikten av att det 
finns en god kvalitet på service är av avgörande betydelse. Majoriteten bland 
respondenterna anser även att det är av stor betydelse att ha ett samarbete med 
det företag de handlar av. Ett samarbete som bland annat innebär att de har en 
möjlighet att påverka företagets sortiment. De anser även att företagets image är 
av stor betydelse, vilket främst syftar till att de avser att företaget de handlar av 
verkar seriöst och har en profil som de gillar.  
 
En majoritet bland respondenterna anser även att den allmänna servicen är av stor 
betydelse i den fysiska butiken, hur väl mottagna de blir av personalen och hur de 
upplever butiken ur ett serviceperspektiv. Leveransvillkoren är även dessa av en 
stor betydelse för respondenterna, att varor kommer hem och  levereras på utlovad 
tid. Vi kan se att respondenterna anser att betalningsvillkoren är viktiga samt att 
tiden för vilken de servas i butiken är av stor betydelse. På de övriga variablerna 
har vi inte kunnat utläsa någon enighet i hur respondenterna svarat varför vi 
upplåter till läsare att själv ta del av dessa svar.  
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5.2.3  Hur olika variabler värderas på den nya marknadskanalen 
portalen 

Vi bad respondenterna att värdera Internetportalen utifrån samma variabler  och 
efter samma gradering som för den fysiska butiken. 
 
Grad av betydelse               

               
5 Avgörande • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 • •  • •  • • •    • • • •  • • • 

4 Stor betydelse • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • 

   • • •     • • •  •  • • • 

3 Viss betydelse • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 • • •  • • • • • • • • • •       

2 Liten betydelse  •  • •   • • • • •  •  • 

       •        
1 Ingen betydelse    •   • • • • •  • • • •  

               
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Värde 
               Variabel 

Figur 5-7 Sammanställning av värdevariabler, Internetportalen 

 
1= Pris  6= Kvalitet på service  10= Service 
2= Plats  7= God kontakt med företaget 11= Leveransvillkor 
3= Produkt  8= Samarbete med företaget 12= Uppföljning av köp 
4= Påverkan  (möjlighet att påverka sortiment) 13= Betalningsvillkor 
5= Kvalitet på produkt 9= Företagets image  14= Tid 
 
Vi kan utläsa att majoriteten av våra respondenter värderar pris som avgörande 
betydelse. Däremot kan vi inte se något enighet i hur respondenterna svarat 
avseende betydelsen av plats, produkt och påverkan. Majoriteten av 
respondenterna anser däremot att kvalitet på produkten är av viss betydelse. De 
anser även att portalföretagens image har en stor betydelse på Internetportalen. 
Leveransvillkor är även en variabel som respondenterna anser är väldigt viktigt, 
där majoriteten svarat att det är av avgörande betydelse. Vi kan även se ett mönster 
för respondenternas svar avseende betalningsvillkorens betydelse när de handlar 
på Internetportalen, vilket de anser är av avgörande betydelse. Ett annat mönster i 
respondenternas svar är betydelsen av tiden, hur snabbt de blir servade och hittar i 
Internet butiken, vilket de anser är av stor betydelse. För de övriga variablerna har 
vi inte kunnat utläsa något mönster bland respondenternas svar varför vi även i 
denna frågeställning upplåter till läsaren att själv ta del av dessa svar. 
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5.2.4  Konsumentens upplevda värdeuppfattning mellan 
marknadskanalerna 

Efter att vi klassificerat in samtliga konsumenters åsikter om de olika variablerna 
avseende såväl den traditionella som den nya marknadskanalen kan vi utläsa att 
åsikterna skiljer sig åt mellan de flesta variabler förutom variablerna som rör image 
och tid. Dessa två variabler är våra respondenter eniga om är av stor betydelse vid 
såväl handel i en fysisk butik som på en portal. Vi har valt att sammanfatta några av 
kommentarerna, vi fått fram genom våra intervjuer, angående varför konsumenten 
värderar variablerna på de olika marknadskanalerna olika. 
 
• En respondent anser att det är extra viktigt att kunna lita på företagen som säljer 

på Internet (Man 20 år). 
• Det är osäkrare med betalning över Internet därför är det värt att betala mer för 

att få en snabbare leverans (Kvinna 20år).  
• Märket på produkten har större betydelse på Internet. Genom att känna igen 

märket på varan garanteras en viss kvalitet (Kvinna 20 år). 
• Kontakten är mer personlig i den fysiska butiken än på Internetportalen där 

handeln endast sker genom att trycka på en knapp (Man 22år).  
• Snabbheten och tjänsteutbudet har betydelse säger en respondent (Man23 år). 
• Att kunna handla dygnet runt har betydelse (Kvinna 26 år). 
• Den fysiska butikens närhet har ett större värde än Internetportalen, då den lätt 

kan nås om något skulle krångla efter köpet anser en respondent (Kvinna 30 år).  
• Tillgängligheten och öppettider har en större betydelse på Internetportalen, då 

det är en del av idén bakom handel på Internet (Kvinna 38 år).  
• Flera av konsumenterna uppgav dessutom att priset har större betydelse på 

portalen då de anser att det mer liknar handeln på postorder. De vet inte riktigt 
vad de får genom att handla på portalen i termer av kvalitet och service.(Kvinna 
20 år, Man 23 år, Man 29 år Kvinna 30 år, Kvinna 38 år) 

 
Vi har nu presenterat de svar vi fick avseende hur konsumenterna värderar de två 
marknadskanalerna. Vi går nu istället över till att redogöra för konsumenternas syn 
på olika aspekter med portalen, vad de handlar, portalens upplägg, vilken 
information de önskar och så vidare.  
 

5.2.5  Konsumentens syn på portalen 
Vi undrade vilka varor konsumenterna föredrar att handla i en fysisk butik och 
vilka varor de brukar/kan tänka sig att handla på en portal. Vi bad dem även 
att utveckla sitt resonemang om varför de svarade som de gjorde.  
 
Majoriteten av konsumenterna (en man 20 år, en kvinna 20 år, en man 22 år, två 
män 23 år, en man 29 år) handlar helst kläder och matvaror i den fysiska butiken. 
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Det anses mer angeläget att handla kläder i den fysiska butiken än på 
Internetportalen då det går att prova kläderna i butiken menar respondenterna.  
 
”Jag kan inte ens tänka mig att köpa ett standardplagg, Internet är ju till för att ta bort det tråkiga och inte det 

roliga som shopping” 
Källa: Respondent kvinna 38 år 

 
En respondent skulle dock kunna tänka sig att handla kläder till sina barn då detta 
anses enklare, som på postorder. Några av konsumenterna har även handlat såväl 
skivor som böcker och kläder via portalen och skulle kunna handla vad som helst 
på portalen förutom mat. Detta då de anser att det skulle kännas ofräscht att handla 
mat på nätet då det inte går att se på varorna på samma sätt som i en butik. De 
anser dock att det skulle vara smidigt att handla tunga varor såsom mjöl och mjölk 
då de kan få dessa varor transporterade direkt hem. Pappersprodukter anser de 
också går bra att handla då det inte ställer samma krav på varans fräschör. Att boka 
resor på nätet är även något som anses väldigt bekvämt. Konsumenterna anser 
vidare att det är bekvämt att handla produkter såsom sportartiklar och 
datorutrustning via en portal då detta är produkter som kan vara billigare på nätet. 
Hårda varor är något överlag som konsumenterna gillar att handla. Dessa varor 
består av böcker, CD skivor och andra elektroniska varor. En annan gemensam 
åsikt är att det alltid går bra att handla produkter på portalen som går att testa eller 
se i en fysisk butik först. De anser att det ökar chanserna för att kvaliteten ska vara 
bra på det de handlar. 
 
Vi undrade hur stor betydelse portalens upplägg har för konsumenten. Samtliga 
respondenter tycker att det är viktigt att det är enkelt och lätt att hitta på portalen. 
Konsumenterna värdesätter portalen utifrån layouten, smidigheten, snabbheten och 
kategoriseringen. Många tappar intresset om det är svårt och krångligt att hitta. Är 
det för krångligt så tröttnar de fort och går någon annanstans, till en annan portal. 
En viktig del i enkelheten anser de är att de företag som finns på portalen är 
indelade efter intresseområden. De anser helt enkelt att det är det som styr vilken 
portal de besöker. Många anser att tillgängligheten är bra men att innehållet på 
portalerna sviktar något. Då det inte går att handla från alla de butiker som ligger 
med på portalen, något de upplever väldigt irriterande. 
 
Konsumenterna berättade att de främst använder sig av portalen för att söka 
information och hitta låga priser. Majoriteten av våra respondenter (man 20 år, man 
23 år, kvinna 26 år, man 29 år, kvinna 30 år, kvinna 38 år) använder sig mer av 
portalen endast som en startsida/förstasida till andra företags hemsidor.  
 
 

”Jag använder oftast portalen som en startsida där jag går ut och söker det som jag vill ha” 
Källa: Respondent kvinna 26 år 
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Många säger att de går in på en portal om de är ute efter en viss vara för att sedan 
länka sig vidare. Vid dessa tillfällen vill de även ha tydliga instruktioner hur de 
kommer till en viss plats på portalen, som en vägbeskrivning var på portalen de 
befinner sig. Många av konsumenterna säger att de endast använder portalen som 
en sökmotor och att när de lärt sig företagets adresser går de istället direkt in till 
företagens hemsidor. Många använder därmed endast portalen som en 
standardgenomfart för att handla eller möjligen gå direkt till ett företags hemsida. 
Konsumenterna anser dock att portalen är bra för nybörjare på nätet då de lättare 
lär sig att hitta, men att en van användare lätt söker sig direkt till det han eller hon 
söker.  
 
Konsumenten fick även svara på hur de upplever sin roll i köpsituationen när de 
handlar på en portal. Om rollen kan beskrivas vara lik, liknande eller inte alls lik 
den roll de har när de handlar i den fysiska butiken.  
 
Tre av våra respondenter (man 20 år, kvinna 20 år, kvinna 30 år) anser att det inte 
är någon större skillnad i deras roll avseende handel på portalen eller i den fysiska 
butiken. Det som är skillnad menar de är dialogen. Dessa respondenter anser att 
deras roll är liknande oberoende om de handlar på en portal eller om de handlar i 
en fysisk butik fast att de gjort mer jobb själva på portalen. Majoriteten av 
respondenterna (man 22 år, man 23 år, man 23 år, kvinna 26 år, man 29 år, kvinna 
38 år) tycker inte alls att rollen de har i köpsituationen på portalen är liknande den 
de har i den fysiska butiken.  
 

”Man pratar ju med en knapp på Internet” 
Källa: Respondent man 22 år  

 
De anser att butiken är mer personlig och att de därför anser att handla på en portal 
eller i butiken är två helt skilda saker. Då handeln på portalen inte skapar någon 
personlig relation utan blir mer saklig. En konsument uttrycker det som att ”man 
kör sitt eget race” (man 23 år). Konsumenterna anser att de fått en ökad roll när de 
handlar på Internet då de genomför mer eftersökningar innan de handlar där. 
Anledningen till detta anser de är att de vill vara mer säkra vid handel på via en 
portal då de ger ut information om sig själva, något som de anser inte sker i samma 
omfattning i en butik. Enligt många konsumenter har deras roll förändrats i den 
bemärkelsen att de även tar ett större ansvar när de handel på en portal. Detta 
genom att de tar reda på mer information om varorna de ska handla på portalen i 
och med att de inte finns att tillgå fysiskt. 
 
Konsumenterna fick frågan om de upplever att deras behov av information är 
olika mellan att handla i en fysisk butik mot att handla på en portal. Om behovet är 
olika bad vi konsumenten berätta vilken typ av information denne i så fall har 
behov av. Vi frågade även konsumenten om hur de helst skulle vilja ha denna 
information. 
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Majoriteten av respondenterna (man 20 år, kvinna 20 år, man 23 år, kvinna 26 år, 
två kvinnor 30 år, kvinna 38 år) anser sig vilja ha mer information när de handlar på 
en portal. De vill till exempel ha mer serviceavtal, veta vilken policy företaget de 
handlar av har. De menar att genom att läsa företagens avtal går det att utläsa vilken 
service företaget har och hur seriösa de verkar, om de är tillmötesgående, ger bra 
service det vill säga om de har en bra syn på konsumenten. Konsumenterna menar 
även att det vore bra om det fanns annan typ av information som till exempel 
produktbeskrivningar. Dessa beskrivningar skulle då gärna få vara grafiskt 
illustrerade för att det skulle bli mer lättöverskådligt. Majoriteten anser även att de 
vill ha mer information om betalningsvillkor när de handlar på en portal, 
information som rör hur de ska returnera varor och vilka rättigheter de har.  
 
Tre av konsumenterna (man 22 år, man 23 år, man 29 år) upplever inte att deras 
behov av information är olika oavsett om de handlar, i den fysiska butiken eller på 
Internetportalen. De menar att de oftast vet vad de vill ha och då vet de också vad 
som gäller. Samtliga respondenter uppger att de är väldigt vana Internet användare. 
De håller dock med om att det till viss del kan vara bra att ta reda på lite extra 
information vid ett köp via en portal så att de inte ”köper grisen i säcken”. 
 

5.2.6  Konsumentens relation till företagen 
Vi frågade konsumenterna om påståendet att kundens ställning på marknaden, 
avseende handel blivit allt starkare och att kunden idag är mer medveten och aktiv 
vad gäller förmågan att påverka utbudet (se bilaga 1 djupintervju konsument).  
 
Majoriteten av våra respondenter (man 20 år, man 23 år, kvinna 26, man 29 år, två 
kvinnor 30 år, kvinna 38 år) tycker att påståendet stämmer väldigt bra. Många anser 
att de alltid ser väldigt kritiskt på en vara vid ett köp, vilket värde den kan ge och 
vad det är för produkt, huruvida de får något värde för pengarna. De anser att de 
som konsumenter idag ställer krav oavsett pris för att de vet att det finns ett stort 
utbud där många företag erbjuder samma saker. Konsumenterna anser sig vilja ha 
god kontroll på vad de handlar, att det är rätt kvalitet. De betalar gärna mer för att 
få en god kvalitet men poängterar att det givetvis inte får vara för stora påslag, då 
väger priset istället upp kvaliteten. Tre av våra konsumenter (kvinna 20 år, man 22 
år, man 23 år) tycker inte påståendet stämmer. De känner inte att de har så mycket 
att säga till om vad gäller utbudet i en butik men tror att individer i en köpsituation 
är mer medvetna genom att de i större utsträckning söker information på egen 
hand i en köpsituation idag.  
 
Konsumenterna fick frågan om de anser att relationen med företagen de 
handlar av blivit viktigare då produktutbudet i allt mindre utsträckning skiljer sig 
åt avseende standard, utförande och kvalitet. 
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Majoriteten av våra respondenter (man 20 år, kvinna 20 år, man 22 år, man 23 år, 
kvinna 26 år, man 29 år, två kvinnor 30 år) tycker att det stämmer. De menar att en 
djupare relation till ett företag givetvis bidrar till att de handlar i större utsträckning. 
De anser att relationer mellan företag och konsumenten har fått en större roll i 
fysiska butiken i och med Internet då handeln där inte ger samma relation öga mot 
öga. Konsumenterna tycker att en bra relation många gånger är viktigare än ett bra 
pris. De anser dock att det ej går att ha någon relation annan än mail eller 
telefonkontakt med företag på en portalen. 
 
Vi undrade om konsumenterna anser att de har mer kontakt med företag de 
handlar av idag i och med Internet och tillgången till mail. Vi frågade även vad 
anledningen till intresset för att ytterligare kommunicera idag i så fall skulle 
vara. 
 
Fyra av respondenterna (man 20 år, kvinna 20 år, man 23 år, kvinna 38 år) tycker 
att de har mer kontakt med företag de handlar av i dag. Då de anser att det är 
lättare att kommunicera med företag. Tiden går att fördela på ett annat sätt i och 
med att email går att använda dygnet runt vilket ger helt andra möjligheter anser de. 
Detta då det har blivit lättare att skicka iväg ett meddelande vilket de anser även 
bidragit till ett större behov av att ha kommunikation och information med 
företagen då de till exempel ska handla på Internet. Vilket de anser är ett resultat av 
att de inte fysiskt kan tillgå produkterna på samma sätt som i den fysiska butiken. 
 
Majoriteten av våra respondenter (man 22 år, man 23 år, kvinna 26 år, man 29 år, 
två kvinnor 30 år) anser dock inte att de har mer kontakt med företag de handlar av 
idag. De är helt enkelt inte intresserade av att ha någon kontakt med företagen.  

5.2.7 Konsumentens syn på portalens marknadsföring 
Konsumenterna svarade på vad det första de lägger märke till på en portal är, 
vilka företag eller vilka produkter som finns där. Vi undrade även om 
konsumenterna anser att det är viktigt att känna till varumärket på de produkter 
som de handlar på portalen. 
 
Majoriteten av våra respondenter (man 20 år, man 22 år, två män 23 år, kvinna 26 
år, kvinna 30 år, kvinna 38 år) uppgav att det de först lägger märke till, och är 
intresserade av, är vad portalen erbjuder för produktutbud. Konsumenterna anser 
att det är extra viktigt att de känner igen produkterna de ska handla då de inte kan 
se produkterna fysiskt. De anser att varumärket är av betydelse för en dem i en 
köpsituation, att konsumenterna vet vad de får för pengarna. Detta oavsett om 
konsumenten först lägger märke till vilka produkter som finns på portalen eller 
vilka företag som finns där. 
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Konsumenterna svarade på vad de anser om marknadsföringens betydelse för 
portalen och om marknadsföringen har någon inverkan på dem rörande vilken 
portal de väljer att handla eller besöka. 
Fyra konsumenter (man 20 år, man 22 år, två kvinnor 30 år) tycker att det är 
viktigare med marknadsföringen för portalen än för den fysiska butiken. Detta då 
de anser att de vet var den fysiska butiken finns men att det är mycket svårare att 
hitta samma butiker på portalen. Därför är det viktigt med en god marknadsföring 
vilket de även anser skulle innebära att portalen uppfattas som något mer seriös. De 
anser att det är viktigt att portalen i sin marknadsföring även informerar om vilka 
företag och vilka produkter som finns och inte bara gör reklam för portalens namn.  
 
Två respondenter (kvinna 20 år, man 23 år) tycker att det är viktigare med 
marknadsföring för den fysiska butiken än för portalen. Detta då de anser att 
utbudet inte är lika överskådligt i den fysiska butiken som på en portal och tycker 
således att det är viktigare med marknadsföring för den fysiska butiken. 
 
Majoriteten (man 20 år, kvinna 20 år, man 22 år, man 23 år, kvinna 26 år, två 
kvinnor 30 år, kvinna 38 år) av konsumenterna är överens om att 
marknadsföringen har en inverkan på dem och att det bidrar till att de besöker en 
portal. De anser att marknadsföringen ger en viss image för portalen men även för 
företagen på portalen, något de påverkas av. Det borgar för portalföretagens image. 
 
”Det skulle säkert påverka utan att man tänkte på det. Jag tror säkert att jag har hört det från någon då också 

fast att det är genom reklam”.  
Källa: Respondent kvinna 30 år 

 
En annan respondent anser om marknadsföringens inverkan att;  
 
”Det gör inte att jag handlar mer för att de marknadsför sig utan jag kommer att testa portalen och får jag en bra 

kontakt så avgör det snarare än marknadsföringen”. 
Källa: Respondent kvinna 30 år 

 
Två av respondenterna (man 23 år, man 29 år) tycker inte att marknadsföringen har 
någon inverkan på dem för att de ska besöka en portal idag men att det kanske inte 
är omöjligt att de kommer att tycka att det har betydelse i framtiden när portalerna 
blir allt fler och fler. 
 
En annan fråga som kan relateras till behovet av att portalen marknadsför sig är om 
konsumenterna anser att informationen om portalerna avseende dess utbud, 
innehåll och funktioner är tillräcklig idag.  
Majoriteten anser att det vore väldigt bra med en utökad marknadsföring som 
innehåller mer ren information och fakta om portalen. De anser att det skulle vara 
uppskattat då det skulle hjälpa dem att söka den information de söker. De anser 
också att det gärna kunde finnas lite mer information, mer fakta om hur portalen 
fungerar och vad som finns på den. En information som underlättar för 
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användaren helt enkelt. Detta då många konsumenter inte ännu aktivt handlar via 
portalen, eller ens provat på Internet. 
 

5.2.8  Konsumenternas reflektioner om Internetportalens framtid 
Slutligen frågade vi konsumenten om portalen har något värde för dem och i så 
fall vilket. Konsumenternas åsikter är väldigt skiftande i denna fråga men det som 
de anser gemensamt är att värdet huvudsakligen inte ligger i vilket utbud portalen 
kan erbjuda. De anser även att det finns ett värde i att portalen fungerar som en 
informationskälla. Just för att de genom portalen kan jämföra priser och märken på 
ett mer övergripande sätt än tidigare. De anser däremot att det som finns på 
portalen går att få tag på var som helst och att värdet inte ligger i själva utbudet. 
Majoriteten av respondenterna anser att värdet ligger i att det är lätt att få tag i 
information på portalen. Att det många gånger går att använda portalen för att kolla 
upp olika priser. De anser däremot inte att portalen har någon vidare service. En 
respondent uttrycker sig; 
 

Det är ju precis som att handla på postorder, fast utan katalog, den finns ju nu istället i digital form”  
Källa: Respondent man 29 år 
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6 ANALYS 
Syftet med detta kapitel är att analysera det empiriska resultatet utifrån den teoretiska 
referensramen. Utgångspunkten för analysen är den modell, det dynamiska styrkortet, vilken 
framställdes i vår applicerande teori del av referensramen. Analysen bidrar till de slutsatser vi valt 
att presentera i nästföljande kapitel. Det är denna analys som sedermera leder fram till de 
rekommendationer vi ska ge vår uppdragsgivare.  
 
Analysen är inledningsvis uppdelad i två separata delar där vi analyserar kunden och 
konsumenten var för sig för att på så sätt göra analysen så läsvänlig som möjligt. Kapitlet avslutas 
dock med en gemensam analys av både konsumenten och företagen. 
 
Att avgöra vilket värde en produkt eller en tjänst har eller innebär för en kund, i 
termer av såväl konsument som företag har, som vi tidigare nämnt, blivit allt 
viktigare. Både Woodruff och Gardial(1996:56ff) och Peter och Olsen(1999:73) 
talar om hur viktigt det är för företag idag att försöka fånga vad kunden upplever 
som värdeskapande för deras verksamhet och vad det är de värdesätter. Med den 
nya informationsteknologin kommer också andra typer av värdeskapande, nya 
affärssystem. Enligt Norman och Ramirez (1999:33ff) skapas värde i de nya 
affärssystemen framförallt genom en ökad täthet mellan företagets resurser. 
Värdeskapandet sker idag i viss mån mindre sekventiellt än tidigare. Norman och 
Wikström(1999:33ff) talar om samskapande med kunden och Prahalad och 
Venkatraman(2000:83) menar att det gäller för företagen idag att ge kunden 
valmöjlighet. En valmöjlighet för kunden att välja sin grad av involvering med 
företaget och dess verksamhet. Enligt Norman och Ramirez(1994:63f) kan så 
följaktligen inte ett effektivt värdeskapande företag och kund emellan skapas förrän 
företagets och kundens uppfattning om värdeskapande sammanfogas. 
 
Vi kommer nu analysera de intervjuer vi genomfört med företagen och 
konsumenterna avseende deras värdeuppfattning av Internetportalen. En 
värdeuppfattning som ska överbrygga det gap som enligt PostNet finns på grund av 
portaladministratörens oförmåga att kommunicera ett budskap till kunden och 
kundens okunskap om vad portalen försöker att kommunicera. 
 

6.1  Företagen 
Det är viktigt att förstå flera dimensioner av sina kunders värdeuppfattning för att 
få en så detaljerad bild som möjligt av vad som skapar värde för dem. Enligt 
Whiteley och Hessan(1996:155) är en dimension av värdeskapandet att se till hur 
kunderna vill bli behandlade i relationen till sin leverantör. En teori som utgår från 
kundens värdering av vissa värdevariabler. Vi börjar därför med att analysera 
företagen efter hur de värderar olika värdevariabler på portalen. En analys som vi 
utför efter Andersson och Narus (1998:55) modell om värdeelement.  
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6.1.1  Värdevariabler som är viktiga för företagen på portalen 
Idén med att klassificera kunden efter skapade värdeelement ger enligt Andersson 
och Narus(1998:55) en mer detaljerad bild av vad kunden värderar, detta då värde 
uttrycker vad som önskas och förväntas. Genom att vi kombinerar vår analys av 
kundens värdering av våra värdeelement med ännu en analys, kundens 
värdeorientering, avser vi ge en mer komplett bild av företagets värdeuppfattning 
till portaladministratören.  
 
Kunden har enligt Heskett och Jones(1994:166f) blivit alltmer värdeorienterad, mer 
medveten om vad som krävs för att deras behov avseende produkter och tjänster 
ska tillfredsställas. Det är därför livsviktigt för leverantörernas framtid att de känner 
till kundens uppfattningar om vad som skapar värde för dem. Detta då varor och 
tjänster enligt Hanan(1991:113ff) i dagens samhälle blivit alltmer lika varandra. Att 
använda sig av data avseende att spåra kunders behov och åsikter men även trender 
kommer i framtiden att bli avgörande om företagen ska ha en chans att hänga med 
i den allt snabbare utvecklingen. Det kräver enligt Hanan ytterligare kunskap om 
kunden. För att företagen idag ska klara av att särskilja sig från sina konkurrenter då 
de inte längre i samma utsträckning kan göra det genom produktdifferentiering. 
Därför krävs det enligt Hanan(1991:214) att företagen verkligen tar reda på vad 
kunden anser och värderar avseende deras utbud av produkter och tjänster. Att 
upprätthålla en ny och fräsch passform mellan kompetens och kunder, både gamla 
och nya är enligt Normann och Ramirez(1993:65) väldigt viktigt för företagen. 
Företag skapar enligt Woodruff och Gardial(1996:229f) idag konkurrenskraft 
genom kunskap om kundens värderingar och grad av kundtillfredsställelse. 
 
Det övergripande mönstret i undersökningen om företagens värdering av 
värdeelementen visar att sex av elva element skiljer de två marknadskanalerna åt, 
om vi ser till vad majoriteten av företagen har svarat. Utan hänsyn till en 
uppdelning mellan företagen efter storlek. Den största skillnaden (se figur 5.2 och 
5.3, de mörkgrå markeringarna) återfinns i de service och socialt relaterade 
värdeelementen, såsom kvaliteten på service, kundrelationer och samarbetet och 
kundrelationer service, image och påverkan. Vi upplever att dessa skillnader beror på att 
företagen inte uppfattar att de har riktigt samma krav på sig på Internetportalen 
som de har i den fysiska butiken, även om skillnaden är liten, då de fortfarande 
anser att samtliga av dessa variabler är väldigt viktiga. Även om de flesta företagen 
anser att de fått en ökad kontakt med sina kunder så är det ändå inte samma 
kontakt som i den fysiska butiken. Detta beror på att de inte upplever att kunden 
kan avgöra kvaliteten på exempelvis service på samma sätt då den mänskliga 
interaktionen på portalen är tämligen frånvarande. Det betyder, enligt vår 
uppfattning, att företagen tycker att det är lika viktigt med service och kvalitet 
mellan de olika marknadskanalerna men att skillnaden ligger i att de inte upplever 
att kunden kan mäta kvaliteten på samma sätt på Internetportalen som i den fysiska 
butiken. 
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Vi har nu givit en övergripande bild av de skillnader och mönster som vi kan utläsa 
mellan de olika kanalerna. Dessa förklarar dock inte de mönster vi sett mellan de 
olika företagsgrupperna. Därav kommer vi nu även beskriva dessa mönster vilka 
presenteras under respektive värdelement. 
 

Värdeelement av Ekonomisk karaktär 
Vi kan inte utläsa någon avgörande skillnad i företagens bedömning av de 
ekonomiska värdeelementen mellan marknadskanalerna. Det som dock är värt att 
notera är att de medelstora företagen har en tendens att värdera prisets betydelse 
något högre på Internet. Dessa företag säljer relativt standardiserade produkter och 
anser sig konkurrera med pris. De anser dessutom att priset blir ännu viktigare på 
portalen då konsumenterna endast kan bedöma dem för sitt produktutbud och pris. 
Denna situation gäller även de små företagen men anledningen till att de svarat så 
olika avseende betydelsen av pris uppfattar vi snarare beror på att produktutbudet 
ser väldigt olika ut mellan de två företagen. Där det ena företaget har mer 
standardiserade produkter vilket gör att priset som konkurrensmedel följaktligen 
blir mycket viktigare. De stor företagen däremot värderar priset lägre på 
Internetportalen. Det uppfattar vi främsta beror på att de stora företagen inte anser 
sig konkurrera med priset som främst konkurrensmedel. De anser sig ha ett starkt 
varumärke vilket gör att de inte behöver locka kunder till sig med hjälp av pris. 
Detta anser vi avspeglar sig än mer i deras svar angående Internetportalen då deras 
inställning till portalen är relativt negativ. Detta grundar vi på att de stora företagen 
även uppgett att de inte finner konkurrensen från andra företag på portalen varken 
som hot eller möjlighet. Då de förutsätter att kunden ändå kommer att söka upp 
deras butik på portalen. De anser dessutom sin satsning på de allmänna portalerna 
som relativt kortvarig då de har för avsikt att starta egna portaler.    
 

Värdeelement av Service karaktär 
Det finns ingen skillnad i företagens värdering avseende platsens betydelse, då 
majoriteten av företagen anser att platsen har samma betydelse på Internetportalen 
som den har avseende den fysiska butiken. Det finns däremot skillnader mellan de 
olika företagsgrupperna där de stora företagen värderar platsens betydelse som 
avsevärt mindre på Internetportalen än i den fysiska butiken. Detta anser vi har sin 
förklaring i att dessa företag inte anser att de allmänna portalerna har någon framtid 
vilket gör att de ser sin portalsatsning på dessa portalen som relativt kortlivad. De 
anser att platsen på portalen inte har någon betydelse utan att konsumenterna hittar 
dem ändå. De små företagen tenderar dock att värdera platsens betydelse högre på 
Internetportalen. Vi uppfattar att de stora företagens låga värderingar av platsen 
beror på att dessa företag har en avsevärt större marknadsföringsbudget än de små 
och medelstora företagen. Vilket i dagsläget gör att de också får mer 
uppmärksamhet från portaladministratörerna genom att de garanteras en bra plats, 
något vi anser är en anledning till att de inte värderar platsens betydelse högre. Vi 
uppfattar därmed att de är mer nonchalanta till platsens betydelse.  
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”Vi tror egentligen inte på portaler då vårt varumärke är så välkänt, vilket betyder att vi på sikt inte behöver 
befinna oss på någon portal för att kunden ska hitta oss. Trots detta anser jag nog att portalen har och tjänar ett 
syfte, för att innan alla konsumenter har lärt sig att hitta på nätet så fungerar portalen lite som gula sidorna.” 

Källa: Respondent stort företag 
 
De små och medelstora företagen anser däremot att platsens betydelse på portalen 
är av lika stor eller större betydelse än i butiken då de genom portalen kan nå en 
större publik. Något vilket gör att platsen får en större betydelse för dessa företag. 
 

”Kunderna har ökat då  många av de kunder vi har idag  sett oss på nätet och kommer för att besöka oss i 
butiken eller tvärtom. Många som handlat här i vår butik i Stockholm men som inte bor här kan lättare komma 
i kontakt med oss igen via nätet, ja alla våra kunder kommer ju inte från Stockholm, fast att vi bara finns här”.  

Källa: Respondent medelstort företag 
 
Servicens betydelse har samma betydelse på Internetportalen som i den fysiska 
butiken hos majoriteten av företagen. Det skiljer dock lite mellan grupperna 
avseende deras gradering av hur stor betydelse service är. Där de stora företagen 
värderar servicens betydelse högst. Här upplever vi  en stor skillnad i inställning hos 
de stora företagen vilka uttrycker att de ser service som en mycket viktigare variabel 
än platsen på Internetportalen. Detta uppfattar vi har att göra med deras relativa 
ointresserade för själva portalen. Servicen har däremot större betydelse då de har 
för avsikt att öppna egna portaler så småningom. Det innebär att service även nu 
måste vara väldigt bra i deras webbutiker för att konsumeter även i framtiden ska 
vilja besöka deras egna portaler. Även de medelstora företagen anser att servicen är 
viktig, de anser dock inte, i likhet med de stora företagen, att servicen blivit en 
viktigare variabel på portalen. 
 
Tidens betydelse har även den värderats lika hos majoriteten av företagen. Det 
finns dock tendenser bland såväl de medelstora som stora företagen att värdera 
tidens betydelse högre på Internetportalen. En tendens vi upplever  ytterst relevant 
att belysa då en utav de viktigaste och mest värdefulla fördelarna med att handla på 
Internetportalen enligt Rindeblad(199:21) anses vara att det ska spara tid och 
förenkla för konsumenten. De små företagen värderar dock värdet av tid något 
lägre på Internetportalen jämfört med den fysiska butiken. En uppfattning vi 
upplever har sin förklaring i att dessa företag har mindre butiksyta i sina butiker 
vilket innebär att närheten till kunden blir mer uppenbar. Den tid som företaget 
lägger på varje kund bli därmed mer påtaglig än i till exempel ett varuhus. Det 
betyder att tiden blir av väldigt stor betydelse i den fysiska butiken och därför inte 
anses ha större betydelse på Internet. De medelstora och stora företagen anser 
dock att tiden blivit mer betydelsefull på portalen. Något som kan förklaras av att 
dessa företag inte har samma nära kontakt med kunden i butiken vilket inte gör 
tiden lika viktig som på Internetportalen. Där tiden många gånger är en avgörande 
faktor för att få kunden att handla. 
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Kvaliteten på service och kundrelationer och service är två av de variabler som 
värderats olika mellan portalen och butiken hos majoriteten av företagen. 
Tendensen vad gäller kvalitet på service är att samtliga företagsgrupper värderar 
denna variabel lägre på Internetportalen än vad de gör i den fysiska butiken. Något 
vi menar till stor del beror på att just avsaknaden av den mänskliga interaktionen på 
Internetportalen. Däremot ser mönstret en aning annorlunda ut vad gäller 
kundrelationer och service där de stora företagen anser att denna variabel har lika 
stor betydelse, avgörande, i den fysiska butiken som på Internetportalen. Medan de 
små företagen tenderar att värdera kundrelationer och service lägre på nätet. Detta 
tolkar vi beror på att dessa företag har en tätare relation till sina kunder. Då de 
betjänar färre antal kunder på grund av att de inte har samma geografiska spridning 
som de stora företagen. Vilket gör att inte kvaliteten på servicen och 
kundrelationerna värderas högre på portalen av dessa företag.  
 

Värdeelement av Social karaktär 
Enligt majoriteten av företagen skiljer sig inte värderingen avseende 
marknadsföringens betydelse mellan portalen och butiken. Det är dock stora 
skillnader mellan de olika företagsgrupperna. Där de stora företagen tenderar att 
värdera marknadsföringen på portalen av mindre betydelse. Detta anser vi 
ytterligare är ett bevis på de stora företagens inställning till portalen vilket nu yttrar 
sig i form av att marknadsföringen inte har någon större betydelse. Det anser vi 
stöds utav det faktum att de stora företagen inte heller är intresserade av att synas 
tillsammans med portalen i marknadsföringssammanhang utan anser sig ha ett så 
pass starkt varumärke att de klarar sig på sin egna marknadsföring. 
 
”Vi räknar med att vårt varunamn är så pass starkt att vi får större delen av trafiken trots konkurrenterna på 

portalen.” 
Källa: Respondent stort företag 

 
Tendensen bland de små och medelstora företagen kan snarare beskrivas som 
tvärtom då de ser marknadsföringen på Internetportalen som av något större 
betydelse än den i den fysiska butiken. 

 
”Vi ser idag vår portalsatsning som ett komplement till vår marknadsmix. Ett komplement vi på sikt tror kan 

bli ett alternativ till det vi har idag under de förutsättningarna att försäljningen givetvis går bra.” 
Källa: Respondent litet företag 

 
Skillnaden mellan hur de olika företagen värderar marknadsföringen kan enligt vår 
åsikt förklaras i hur stora resurser företaget har för sin marknadsföring idag och hur 
väl kända de redan anser sig var. Är företagets varumärke välkänt finns  
möjligheten att företaget inte alls känner något behov utav att marknadsföra sig 
genom Internetportalen. De mindre företagen är däremot inte lika kända vilket vi 
anser  leder till att de inte har lika mycket emot en gemensam marknadsföring med 
portalen.  
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Den andra variabeln inom service elementet är image. Denna variabel anser vi 
dock inte går att göra någon jämförelse med mellan de olika kanalerna. Det enda 
som går att uttala sig om är att samtliga företag utom ett är ense om att imagen är 
av stor betydelse i den fysiska butiken. När det sedan gäller imagens betydelse på 
Internetportalen är åsikterna mer delade. De medelstora och stora företagen 
tenderar dock till att värdera imagens betydelse en aning högre på Internetportalen 
än vad de gör avseende den fysiska butiken. Detta uppfattar vi kan förklaras av att 
de stora företagen på sikt har tänkt att öppna egna portaler och därmed anser att 
imagen är av stor betydelse för sin framtida satsning. De mindre företagen tenderar 
däremot snarare att värdera imagens betydelse något lägre på Internetportalen. Det 
är svårt att utläsa något direkt mönster mellan de olika värderingarna avseende 
imagens betydelse något vi till stor del uppfattar beror på att det också finns en stor 
osäkerhet bland företagen. En osäkerhet om hur stor betydelse en  portalsatsning 
har och hur det påverkar företaget. Denna osäkerhet uppfattar vi dock är något 
mindre hos de stora företagen då en portalsatsning blir ett mer avgörande beslut 
för dessa företag då de redan är väl kända. Med detta menar vi att ett litet företag 
lättare kan dra sig ur satsningen om det inte passar med imagen eller inte lyckas, de 
är inte lika uppmärksammade som de stora företagen. De stora företagen är 
därmed mer bestämda i sin åsikt om vad en satsning innebär för deras image. En 
gemensam åsikt bland samtliga företag är dock att image är något som ger sig 
naturligt förutsatt att företaget har bra produkter och god service. 
 
Majoriteten av företagen  anser att variabeln kundrelationer och samarbete har 
större betydelse i butiken än på portalen. Bland företagsgrupperna finns det 
däremot ännu större skiljaktigheter mellan betydelsen av denna variabel. Där de 
medelstora företagen värderar betydelsen av kundrelationer och samarbete betydligt 
lägre på portalen än i butiken. Även de små och stora företag anser att denna 
variabel har mindre betydelse på portalen. Detta uppfattar vi kan vara en följd av 
att företagen inte upplever att de har samma typ av interaktion med 
konsumenterna. De anser däremot att de har en ökad kontakt med kunde så till 
vida att de korresponderar mer med konsumenten via mail. Men inte att de 
samarbetar med kunden mer på portalen i någon större utsträckning. 
 

Värdeelement av teknisk karaktär 
Majoriteten av företagen har värderat produktens betydelse lika mellan de två 
marknadskanalerna. Det är dock fler företag som har svarat att produkten har 
större betydelse i den fysiska butiken än på portalen. Det är den övergripande 
bilden men det skiljer mer mellan de olika företagsgrupperna avseende värderingen 
av denna variabel. De stora företagen värdera produktens betydelse högre i den 
fysiska butiken än vad de gör på Internetportalen. Det upplever vi, vilket vi tidigare 
nämnt, återigen beror på deras inställning och satsning på Internetportalen. 
Eftersom de uttryckligen uttalat sig om att de inte ser någon direkt framtid för 
denna typ av marknadskanal i dess befintliga utformning, och inte heller vill 
förknippas med densamma i någon större utsträckning i marknadsföringen, så är 
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betydelsen av vilka produkter de finns närvarande med inte så stor. En annan orsak 
anser vi vara att dessa företags produktutbud är relativt känt i landet vilket också 
innebär att resultatet av deras portalsatsning inte beror på deras produktutbud i 
samma utsträckning. Det innebär således att resonemanget avseende de små och 
medelstora företagen blir tvärtom, då de inte är kända i samma utsträckning och 
därför måste profilera sig mer efter vilka produkter de erbjuder till kunderna. 
 
Majoriteten av företagen anser att kvaliteten på produkterna har samma 
betydelse på portalen som i butiken. Det är däremot även här stora skillnader 
emellan de olika företagsgruppernas värderingar av variabeln. Där de stora 
företagen inte anser att kvaliteten på produkterna är av samma betydelse på 
Internetportalen som det är i den fysiska butiken. Det anser vi har sin förklaring i 
det resonemang vi tidigare fört om företagens produktutbud, vilket är en direkt 
följd av deras inställning till portalen. Då de inte värdesätter sitt produktutbud på 
portalen så blir därav också produktkvalitet av mindre betydelse. De små och 
medelstora företagen värderar däremot produktkvaliteten som lika betydelsefulla 
oavsett vilken av marknadskanalerna de befinner sig på. Vilket vi uppfattar beror på 
att dessa företag i högre grad profilerar sig genom sitt produktutbud och sin 
produktkvalitet än de stora företagen.  
 
Efter att nu ha analyserat företagens värdering av olika värdeelement på portalen 
går vi nu vidare med att analysera vilken relation företagen värderar i förhållande till 
portaladministratören. Det är främst företagens syn på portalen(se 5.1.5), hur de 
graderat dessa värdevariabler, som ligger till grund för denna orientering. Men även 
hur de värderat de olika värdelementen på portalen.  
 

6.1.2  Företagens relation till portaladministratören 
Internet har bidragit till att en ny typ av marknad har öppnats, en marknad som 
både kännetecknas av att vara global och uppbyggd av information. Enligt 
Newell(1997:34) bidrar den ökade utvecklingen av den globala marknaden till att 
kunderna fått en alltmer betydande ställning. Därför blir information om kunden 
allt viktigare för företagen idag. Det gäller att företagen får så mycket kunskap om 
kunden som möjligt i sin strävan att nå kunden på rätt sätt med rätt typ av 
information. Ett sätt att få information om kunden är att klassificera den efter 
vilken värdeorientering denne kan anses ha, vad kunden värdesätter och hur denne 
vill bli behandlad (Whiteley & Hessan,1996:90). Det betyder att kunden inte bara 
kan klassificeras efter demografiska fakta och statistik utan även efter olika 
värdevariabler som avgöra vilken värdeorientering kunden har. Det är viktigt att 
leverantören ständigt håller sig uppdaterad, har kunskap om sina kunders behov 
något Normann och Ramirez(1993:65) anser är nödvändigt för att kunna 
upprätthålla en god relation med kunden. Genom att analysera de värdevariabler 
som företagen värderat portalen efter(se bilaga 1 djupintervju företag) kan vi använda 
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Whiteley och Hessans(1996:90) modell Value Orientation Frame för att klassificera 
företagens värdeorientering i förhållande till portaladministratören. 
 

Stora företag 
Den allmänna uppfattningen bland de stora företagsrespondenterna är, vilket vi 
tidigare nämnt, att de inte tror på Internetportalen i någon större utsträckning. De 
anser inte att den tillför något större värde. De menar att det i framtiden säkert 
kommer att förekomma portaler men då mer i formen av små specialiserade 
portaler och inte av den typen som finns idag, breda allmänna portaler såsom 
Torget, Passagen och Spray. Då företagens kunder, det vill säga konsumenterna, 
blir alltmer bevandrade på Internet kommer portalen inte längre att ha någon 
funktion, förutom möjligtvis att fungera som ett uppslagsverk, en slags gula sidorna 
på nätet anser de. Detta uppfattar vi bidrar till att de i mindre utsträckning än de 
små och medelstora företagen är intresserade av att ha en relation med 
portaladministratören. Vi anser att de stora företagens relation till portalen bäst kan 
beskrivas som transaktionsorienterad enligt Whiteley och Hessans(1996:90) teori 
om värdeorientering. Det innebär att de lägger större fokus vid variabler såsom 
pris, bekvämlighet, produktkvalitet och produktkunskap än variabler såsom service 
och en relation med portaladministratören.  
 
Då de stora företagen värderar avgifterna och produktkvaliteten på själva 
portaltjänsten högst, vilket är signifikant för en transaktionsorienterad kund. Enligt 
Grönroos (1992:155) kan en kund inneha en kombination av olika orienteringar 
något vilket även skulle kunna stämma in på de stora företagen. Då vi menar att de 
stora företagen även är informationsorienterade, de värderar ökade inslag av 
information från portaladministratören högt. Att vara informationsorienterad 
uppfattar vi dock snarare som en förutsättning för att överhuvudtaget finnas med 
på portalen. De stora företagen anser sig dock inte behöva ha någon ytterligare 
service från portaladministratören utan snarare information. För dessa företag har 
servicen ingen större betydelse då de på sikt ändå har tänkt att starta sina egna 
Internet varuhus eller portaler. De har således inte till syfte att upprätta eller 
vidmakthålla någon typ av relation med sin portaladministratör utan använder 
snarare portalen i rent marknadsföringssyfte. De stora företagen anser att det 
primära syftet med att finnas med på en portal är att synas med sitt företags namn. 
Portalsatsningen framstår mer som en marknadsföringsåtgärd precis som reklam. 
De anser sig ha ett så starkt varumärke att de inte behöver ha hjälp med att locka 
kunder genom att befinna sig på en portal. De värderar följaktligen inte betydelsen 
av att portalen gör reklam speciellt högt och är också noga med att det inte är 
portalen som ska synas i reklamen utan deras eget namn. Därav tycker inte heller de 
stora företagen att det är intressant att finnas med i portalens reklamsatsningar. Ett 
annat tecken som vi uppfattar tyder på att de stora företagen har en 
transaktionsorienterad syn är att de varken värderar platsen eller produkten som 
betydelsefulla på portalen. 
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Enligt Schnaars(1991:290) är tiden en avgörande faktor avseende skillnaden mellan 
en relationsorienterad och transaktionsorienterad kundorientering. Vi uppfattar 
dock inte att tiden har samma betydelse avseende skillnaden mellan de två 
orienteringarna i vår undersökning som i Schnaars teori. Utan tiden för hur länge 
relationen varar mellan företaget och portaladministratören anser vi mer beror på 
vilket syfte företagen har med sin portalsatsning. Syftet med portalsatsningen avgör 
huruvida företagens relation till portalen är av transaktions- eller relationsinriktad 
karaktär. Här ser vi att de stora företagen till skillnad från de små och medelstora 
företagen har en mer kortsiktig plan för sin portalsatsning då de, som vi tidigare 
nämnt, inte ser någon framtid i portalen. De ser enligt vår mening därmed inte 
satsningen på portalen som en utökning av sin befintliga marknadskanal utan 
snarare som en reklamplats.  
 
”Portalsatsningen är en ren reklamkostnad. Portalen får inte kosta speciellt mycket så länge de inte är effektiva. 

Ju dyrare desto större krav ställer vi givetvis.” 
Källa: Respondent stort företag 

 
Vi uppfattar inte heller att de stora företagen har något bredare fokus avseende sin 
satsning på Internetportalen vilket enligt Schnaars(1991:290) annars karaktäriserar 
en relationsorienterad kund. Vi uppfattar att avsaknaden av detta bredare fokus 
beror på att de inte anser att portalen har något större värde. En uppfattning vilken 
leder till att deras fokus, syn på portalen, blir smalt och av mer monetär karaktär. 
Ett annat tecken på att de ser till detta smalare fokus anser vi vara att de, vilket vi 
tidigare nämnt, endast fokuserar på portalen som reklamkostnad och inte i termer 
av vilka produkter och vilken kvalitet som genererar handel på portalen. Det 
betyder att de inte öppnat upp för ett bredare fokus utan endast ser den monetära 
aspekten med sin satsning. Vi uppfattar inte heller att de stora företagen delar en 
gemensam målbild med portaladministratören och att deras syfte inte heller på sikt 
är att uppnå någon gemensam målbild. Relationen kan snarare beskrivas som att 
köpare och säljare har olika målbilder. De stora företagen har ett kortsiktig syfte 
med sin portalsatsning vilket leder till att de inte är intresserade av någon djupare 
relation med portaladministratören. Vilket skiljer sig ifrån portaladministratörens 
målbild om att få in företag på portalen som vill satsa långsiktigt och genom 
portalen upprätta en ny marknadskanal. Det uppfattar vi bidrar till att de inte heller 
är intresserade av att skapa någon gemensam målbild. Något som 
Schnaars(1991:290) anser är typiskt för en transaktionsorienterad kund. Vi anser 
därför att de stora företagen bäst kan beskrivas som transaktionsorienterade. 
 

Medelstora företag 
Den allmänna uppfattningen bland de medelstora företagen är till skillnad från de 
stora företagen att portalen trots allt har ett värde i sig, den har en funktion. De tror 
dock i likhet med de stora företagen att framtidens portal framförallt kommer att 
representeras av mer nischade portaler, branschportaler. De är inte heller 
tillfredsställda med den grad av service portaladministratören har att erbjuda, något 
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de anser måste bli mycket bättre i framtiden. Vi uppfattar därför att de därmed är 
mer intresserade av att få en ökad service än de stora företagen. En annan skillnad 
mellan de stora och medelstora företagen är också att de medelstora företagen inte 
har något emot att synas tillsammans med portalen i marknadsföringen. De anser 
istället att portalen borde marknadsföra sig i större utsträckning än vad den gör 
idag. Vi uppfattar att de medelstora företagen är mer intresserade av att upprätta en 
mer långsiktig relation med portaladministratören än vad de stora företagen är. Att 
de är mer relationsorienterade än de stora företagen. Detta då värdet av att finnas 
med på portalen med rätt produkter till rätt kvalitet och rätt pris är av större 
betydelse för de medelstora företagen än för de stora företagen.  
 
De medelstora företagen finns med på portalen för att sälja sina produkter inte 
enbart för att göra reklam för sin verksamhet. Det anser vi rättfärdigar att 
klassificera denna grupp av företag som mer relationsorienterad i jämförelse med 
de större företagen. De medelstora företagen uttrycker även att servicen inte är vad 
de skulle önska, speciellt vad gäller uppföljning av försäljning och 
kundsegmentering på nätet. 
 
De medelstora företagens syfte med att finnas med på Internetportalen uppfattar vi 
vara mer långsiktig än de stora företagens satsningar. Detta är något vi grundar på 
det faktum att de medelstora företagen i större utsträckning än de stora företagen 
avser sin portalsatsning vara en utökning av sin befintliga marknadskanal och inte 
en ren reklamkostnad. Det är idag viktigt för de medelstora företagen att finnas 
med på portalen för att nå ytterligare konsumenter utanför sitt geografiska område. 
Det primära målet för företagen är att föra ut företagets namn, medvetandegöra för 
ytterligare kundgrupper. Att de tillhandahåller ett produktutbud av hög kvalitet till 
ett bra pris är även det väldigt viktigt för de medelstora företagen. Då dessa företag 
inte befinner sig i samma situation, är lika välkända som de stora företagen bland 
den breda allmänheten, har de inte heller de större företagens geografiska 
spridning. Det anser vi leder till att deras närvaro på Internetportalen i högre grad 
präglas av en ambition att nå och göra ytterligare kunder medvetna om sitt företag 
genom ett bra produktutbud.  
 
Det är enligt vår uppfattning alltså en väsentlig skillnad i satsningen mellan de stora 
och medelstora företagen. Vi upplever att de medelstora företagen bygger sitt namn 
på Internetportalen genom sitt produktutbud i större utsträckning än de stora 
företagen. Vi uppfattar därmed att de medelstora företagen satsar mer på en 
portalsatsning vilket även enligt vår tolkning innebär att de har ett längre 
tidsperspektiv i förhållandet till portaladministratören än vad de stor företagen har. 
Däremot ser vi inte att de medelstora företagen har något bredare fokus på sin 
satsning i dagsläget, något annars karaktäriserar en relationsorienterad kund. När 
Schnaars(1991:290) menar att en relationsorienterad kund har ett bredare fokus 
nämner han också att även om detta bredare fokus inte finns hos kunden i 
dagsläget så ska i alla fall en ambition om att uppnå detta finnas hos kunden. Detta 
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gör att vi ser de medelstora företagen som relationsorienterade då de uttrycker en 
önskan om att de ska få mer service och information i framtiden. Behov som vi 
upplever om de tillgodoses medför att företagen kan uppnå ett ännu bredare fokus 
med sin portal satsning. Det är alltså vilja och önskan om ökad service och 
information som gör att vi ser de medelstora företagens fokus som bredare än de 
stora företagens. Under dessa förutsättningar uppfattar vi inte heller att de 
medelstora företagen har en gemensam målbild med portaladministratören. Vi 
anser dock att de medelstora företagen på sikt, till skillnad från de stora företagen, 
är intresserade av att skapa en gemensam målbild med portaladministratören då de 
mer ser sin satsning på portalen som en etablering av ännu en marknadskanal. 
Något vi därmed upplever gör de medelstora företagen till mer relationsorienterade 
än de stora företagen. 
 

Små företag 
Enligt vår uppfattning är det de små företagen som ställer sig mest positiva till 
Internetportalen och dess framtida möjligheter. Vi tolkar det som att det är denna 
grupp av företag som anser sig ha mest nytta av Internetportalen och som 
följaktligen är än mer intresserade av att upprätthålla någon form av relation med 
portaladministratören. De är den kundgrupp vi uppfattar som mest 
relationsorienterade. Det är dock svårt att säga om de är mer eller mindre 
relationsorienterade men vi anser att det finns tydligare signaler på att de små 
företagen har en något tydligare relationsorientering än de medelstora företagen. 
Då de värderat de variabler som just tyder på en relationsorientering högt. Variabler 
såsom, vilka produkter och vilken kvalitet de har på sina produkter på portalen och 
att de önskar få ett bättre samarbete med portaladministratören i framtiden. 
 
De små företagen anser att Internetportalen är en bra informationsbas där det är 
viktigt för dem att synas. Detta uppfattar vi vidare är en genomgående åsikt hos 
såväl de små som medelstora företagen. Internetportalen ger dem en ökad chans att 
nå för dem geografiskt avlägsna kundgrupper då även de i likhet med de medelstora 
företagen inte har samma geografisk spridning som de stora företagen. Vi ser att 
det i likhet med de medelstora företagen är väldigt viktigt för de små företagen att 
primärt framhäva sitt namn på portalen för att på så sätt göra kunden medveten om 
sin existens. Samtidigt värderar de små företagen i likhet med de medelstora 
företagen också betydelsen av att finnas med bra pris, produktutbud och 
produktkvalitet på portalen väldigt högt, då deras primära syfte med portalen är att 
öka sin försäljning via nätet. Vi upplever därmed att de små företagen i likhet med 
de medelstora företagen snarare ser Internetportalen som en marknadskanal än 
som en ren reklamplats. Vi anser därför att de små företagen kan klassificeras som 
relationsorienterade i förhållande till portaladministratören.  
 
Om vi ser till Schnaars(1992:290) särskiljande variabel tid så anser vi att de små 
företagen innehar ett längre tidsperspektiv i förhållande till portaladministratören. 
Detta längre tidsperspektiv uppfattar vi har sin förklaring i att de små företagen har 
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ett annat syfte än till exempel de stora företagen med sin portalsatsning. Deras syfte 
är snarare att upprätta Internet butiker på portalen och inte endast använda 
densamma som en ren reklamplats, som de stora företagen. Detta längre 
tidsperspektiv anser vi också förklarar varför de små företagen i större utsträckning 
än de stora företagen anser att variabler såsom pris, produkt och påverkan betyder 
mer för deras portalsatsning. 
 
Det fokus som vi tolkar att de små företagen har stämmer dock inte överens för 
vad som karaktäriserar en relationsorienterad kund enligt Schnaars teori (1992:290). 
Detta då de små företagen i likhet med både de stora och medelstora företagen idag 
är väldigt fokuserade på kostnaderna omkring en portalsatsning, kostnaden har en 
stor inverkan på deras val av portal. Detta relativt snäva fokus uppfattar vi till stor 
del beror på att de små företagen inte är nöjda med servicen på portalen idag, något 
de skulle värdera högt. Det gör enligt vår åsikt att pris hamnar mer i fokus än något 
annat i dagsläget. Vi anser dock att de små företagens fokus kommer att bli bredare 
förutsatt att portaladministratören tillgodoser deras behov av service.  
Vi uppfattar inte heller att de små företagen i likhet med de medelstora företagen 
har någon gemensam målbild med portaladministratören idag. Då de små företagen 
idag inte upplever att service på portalen är tillfredsställande. Utan anser att 
portaladministratören ska ta en större roll när det gäller att locka nya företag och 
konsumenter till portalen, de vill att båda parter ska satsa i större utsträckning. De 
upplever idag att de representerar den part som satsar mest i relationen. Här 
uppfattar vi att det finns en central skillnad mellan de stora och små företagen då 
de små företagen till skillnad från de stora är intresserad av att skapa en framtida 
gemensam målbild. De uttrycker specifikt att de vill ha ett bättre samarbete med 
portaladministratören i framtiden. Ett samarbete vilket kan liknas med det 
Normann och Wikström(1999:39) benämner som framtidens samarbete där 
leverantören möjliggör ett ytterligare värdeskapande genom att involvera sina 
kunder.  
 
Från att nu analyserat företagen, det vill säga portalens kunder övergår vi nu till att 
analysera företagens kunder, konsumenterna. Då meningen, vilket vi tidigare 
nämnt, alltså är att portaladministratören ska få en uppfattning om både 
konsumenternas och företagens värdeuppfattning för att sedan kunna anpassa sin 
marknadskommunikation mot företagen med stöd av det konsumenterna 
efterfrågar. Vi börjar således i samma ordning som med företagen, att analysera 
konsumenternas värdering av de olika värdevariablerna. 
 

6.2  Konsumenterna 
Det är många gånger svårt att få ett riktigt uttömmande svar från konsumenterna 
avseende deras uppfattade värde utav portalen. Många konsumenter har just 
påbörjat sin Internet handel men inte riktigt fått någon rutin på det ännu. Vi anser 
att detta kan liknas med Markins(1974:120) teori om människans 
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socialiseringsprocess. Där vi ser att människan ännu inte har kommit så långt i sin 
internalisering av den socialiseringsprocess som omger den nya vanan eller den 
sociala företeelsen som vi anser Internet handeln kan liknas vid. Detta då samtliga 
respondenter, både företag och konsumenter, idag har mycket lättare att uttala sig 
om värde i samband med den fysiska butiken. En typ av handel som funnits länge 
och är en del av människans vardag, sociala mönster. Då vi upplever att 
konsumenten endast befinner sig i ett inledande skede av socialiseringsprocessen 
innebär det att denne ännu inte gjort handel genom portalen till en del av sina 
personliga krav, en del av sin livsstil. Detta bidrar enligt vår tolkning till att den 
åsikt om såväl konsumentens värdeskapande avseende Internetportalen endast 
befinner sig på ett förstadium som kommer att utvecklas med tiden. Det tar tid att 
få människor att anpassa sig till nya rutiner, nya sätt att genomföra affärer. Detta 
innebär enligt vår uppfattning att människors värdeupplevelser av Internetportalen 
bara kan bli mer informativa i framtiden än vad de är idag då portalen används i 
större utsträckning. Enligt Peter och Olsen(1999:71) är det kundens kunskap om 
vad som för dem är personliga, symboliska värden som gör att de sedan kan 
utvärdera vilka produkter och tjänster som till viss del kan hjälpa dem att uppnå 
dessa värden. Enligt vår uppfattning krävs det dock även en viss kunskap om 
produkter och tjänster för att kunden ska veta på vilket sätt de kan vara av värde 
för densamma, en kunskap som när det gäller portalen bara kommer att växa sig 
starkare.  
 
Vi inleder analysen av konsumenten med att redogöra för konsumentens värdering 
av värdelementen. 
 

6.2.1  Värdevariabler som är viktiga för konsumenterna 
Vi kan utläsa att respondenterna värderar de två marknadskanalerna olika utifrån 
ett antal aspekter. Vi kan utläsa att mycket av konsumentens värderingar handlar 
om en osäkerhet vad gäller handeln via en portal. Osäkerheten kan ha att göra med 
betalningssystem och kvalitet, vad konsumenten verkligen får för sina pengar. Vi 
kan även utläsa att konsumenterna tycker det är positivt med tillgängligheten 
portalen erbjuder. Individen behöver inte passa några öppettider, ett annat utbud 
kanske kan nås genom att den geografiska aspekten spelas ut av portalen och så 
vidare. 
 
Att känna värde för en människa är enligt Markin(1974:119) en ytterst subjektiv 
och immateriell företeelse. Värdet innebär känslor såsom att känna sig säker eller 
respekterad. Men värdet kan även uppkomma på grund av en fysiska eller materiell 
företeelse. Det är dock viktigt att särskilja vad som är en attityd från vad som är ett 
upplevt värde. Enligt författaren kan en konsument ha ett hundratal attityder och 
ett tusental olika föreställningar men oftast endast ett dussintal värderingar. Den 
stora skillnaden mellan att ha en attityd om något till att värdera något är dock att 
det på något sätt ska ha skett en transaktion, en handling, för att något enligt 
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Markin ska kunna värderas. Kundens uppskattning av de olika värdeelementen 
anser vi därför närmast liknas vid vad Woodruff och Gardial(1996:55ff) benämner 
som ”value-in use” värden. Det betyder att konsumenternas, men även företagens, 
upplevda värde av portalen endast kan värderas efter att de har använt sig av dess 
produkter eller tjänster. Värderingen efter vad som är viktigt och betydelsefullt på 
portalen blir därför indirekt en typ av mätning av konsumentens 
kundtillfredsställelse. Detta då kundtillfredsställelse enligt Miller (Oliver,1994:11) är 
en blandning av kundens förväntningar och en utvärdering av en produkt eller 
tjänsts prestationer. Med det menar vi att den mätning vi utför av konsumenternas 
värde indirekt återspeglar hur tillfredsställda kunderna varit med den service och 
med de produkter de tidigare handlat på portalen men även hur deras framtida 
förväntningar på densamma ser ut. Det innebära alltså att kundernas 
värdeuppfattning också återger deras grad av kundtillfredsställelse. Detta då 
kundtillfredsställelse beskrivs vara mer aktivitetsdrivet än värdeuppfattningar.  
 
För att undersöka konsumentens värdeelement lades ytterligare tre variabler till 
vilka är betalningsvillkor som ytterligare är en variabel av ekonomiska karaktär. 
Leveransvillkor och uppföljning av köp som ytterligare två variabler av service karaktär.  
 

Värdelement av Ekonomisk karaktär 
Majoriteten av konsumenterna värderar prisets betydelse högre på 
Internetportalen än i den traditionella butiken. Även betalningsvillkoren värderas 
högre på Internetportalen jämfört med butiken, vilket innebär att samtliga element 
av ekonomiska karaktär därför anses av större betydelse för konsumenten på 
portalen i den fysiska butiken. Detta uppfattar vi vara en följd av den syn som 
framkommit bland flera av konsumenterna där de liknar portalen mer med 
postorderverksamhet än med en fysisk butik. Med detta menar vi att vid 
postorderverksamhet är den fysiska kontakten minimal och fokus ligger snarare på 
priset och betalningsvillkoren än den kvalitativa servicen och samarbetet 
konsument och leverantörer emellan. Detta uppfattar vi är en förklaring till att 
konsumenterna värderar priset och betalningsvillkoren av avgörande betydelse på 
Internetportalen.  
 

Värdeelement av Service karaktär 
Platsens betydelse är högre värderad på Internetportalen än vad den är i butiken. 
Åsikterna i frågan är dock splittrade bland konsumenterna där åsikterna är högst 
personliga och svåra att tolka avseende platsens ökade eller minskade betydelse. 
Tendensen är dock att konsumenten värderar Internet platsens betydelse som 
viktigare. Platsen får dock en lite annan betydelse då vi refererar till 
Internetportalen, där platsen istället betyder var på portalen ett företag befinner sig. 
Vi upplever att platsens ökade betydelse för konsumenten kan förklaras av att de 
flesta konsumenter inte vet vad för företag som finns med på Internetportalen 
vilket gör att platsens betydelse blir allt viktigare. Många konsumenter talar om att 
de hittade ett företag inte att de sökte efter detsamma. Enligt vår mening tyder detta 
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på att många konsumenter inte vet exakt vad de ska söka efter. Det gör i sin tur att 
företagens plats på Internetportalen blir viktig.  
 
Konsumenterna tenderar fortfarande att värdera servicens betydelse av större 
betydelse i den fysiska butiken än på Internetportalen. Detta anser vi till stor del 
beror på att konsumenten ännu inte har så stora krav på servicen då Internet 
handeln fortfarande befinner sig i ett inledande stadium. En annan anledning till 
varför inte service värderas lika högt som i butiken upplever vi är avsaknaden av 
den mänskliga servicen vilket återigen gör att konsumenten snarare jämför Internet 
handel med postorder än med en fysisk butik. Det bidrar även till att kvaliteten på 
service inte får så stor betydelse jämfört med butiken. Vi anser att dessa variabler 
idag blir ganska irrelevant att mäta och att servicen för konsumenten istället kan 
utläsas av hur de värderar de element av service som för dem är mest uppenbara 
såsom leverans- och betalningsvillkor. Detta ger således en förklaring till varför 
konsumenten värderat även leveransvillkor högre på Internetportalen än i den 
fysiska butiken. En respondent uttrycker det som att osäkerheten vid betalning 
över nätet är stor vilket betyder att denne hellre betalar ett högre pris för att få 
varorna i tid. Vad gäller tidens betydelse värderar konsumenterna denna variabel 
som av lika stor betydelse mellan de båda marknadskanalerna och skiljer därmed 
inte dessa åt. Kvaliteten på servicen skiljer däremot markant mellan de två 
marknadskanalerna. Det är svårt att utläsa hur väl konsumenten värderar 
uppföljningen av köpet på Internetportalen. Detta är ännu en gång en mjukare 
variabel vilket i likhet med liknande variabler varit svåra att utläsa betydelsen av för 
konsumenten.  
 
Den för oss övergripande bilden av kundens värderingar av service elementen blir 
därav att kunden idag värderar de variabler av service de kommit i kontakt med. Vi 
uppfattar att konsumentens bild av servicen på Internetportalen idag är relativt 
outvecklad och att de inte har någon övergripande blid av Internetportalens service 
idag. 
 

Värdeelement av Social karaktär 
Vi kan inte utläsa några mönster avseende konsumenternas värdering av påverkan, 
marknadsföringen på portalen. Många av respondenterna anser dock att det har en 
viss påverkande effekt på dem. Att det har en viss till stor betydelse att 
portaladministratören gör reklam för sin portal och vilka företag som finns där. Då 
de uttrycker att portalen uppfattas mer seriös och förtydligar sin image genom 
marknadsföringen. De anser dock att marknadsföringen borde vara mer 
faktabetonad vilket betyder att de önskar information om innehåll, användande och 
vilka avtal som gäller vid handel på Internet. Detta uppfattar vi betyder att de anser 
att det är väldigt viktigt att portalen marknadsför sig även om de inte svarat att det 
är av avgörande betydelse.  
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”Det gör inte att jag handlar mer för att de marknadsför sig utan jag kommer att testa portalen och får jag en bra 
kontakt så avgör det snarare än marknadsföringen.” 

Källa: Respondent kvinna 38 år 
 
Imagen har fått samma betydelse för båda kanalerna vilket betyder att 
konsumenterna inte ser någon skillnad i värderingen av denna variabel. Många utav 
företagen som finns med på portalen påstår att de fått väldigt fin respons och att 
Internet kan verka bra för deras image. Företagen anser dock, vilket vi tidigare 
nämnt, att imagen beror av den servicen de erbjuder konsumenten. Detta 
resonemang anser vi även kan förklara konsumentens värdering av denna variabel 
då de inte gjort någon åtskillnad av imagens betydelse mellan de två 
marknadskanalerna. Vi anser att imagen har att göra med hur konsumenten 
upplever respektive företag på portalen.  
 
Relationen med företaget är inte något som övergripande går att uttala sig om. 
Däremot tenderar fler konsumenter att värdera relationen med företaget, att de 
har god kontakt med företaget, högre i butiken än med företagen på 
Internetportalen. Det menar vi kan förklaras av det vi tidigare nämnt om 
konsumentens avsaknad av fysisk kontakt och service på portalen. Vi upplever inte 
att det finns samma incitament till att upprätta en relation på portalen som i 
butiken, då konsumenterna tenderar att jämföra portalen med ett postorderföretag. 
Mycket på grund av att vi ser att konsumenten främst jämför portalen med 
postorder snarare än med en traditionell butik. Det gör även att konsumenterna 
värderingar av att samarbeta med företagen på Internetportalen blir lägre 
värderade än i den fysiska butiken. 
 

Värdeelement av Teknisk karaktär 
Samtliga av respondenterna värderar produktens betydelse högt på portalen. Det 
finns en tendens till att produkten har en större betydelse på Internetportalen än i 
butiken. Samtliga respondenter anser även att produktens varumärke är av stor 
betydelse, att de känner igen de produkter de ska handla då de anser att 
osäkerheten är större vid handel på nätet. En osäkerhet som grundar sig i, vilket vi 
tidigare nämnt, att de inte riktigt vet vad de får i termer av kvalitet och service när 
de handlar på portalen. Vi upplever det dock anmärkningsvärt att kundernas 
värdering av variabeln kvalitet på produkten värderas avsevärt högre i butiken än 
på Internetportalen. Detta anser vi kan förklaras utav att konsumenten endast 
handlar standardiserade varor eller varor av ett varumärket de känner igen på 
Internetportalen, varor vilka då garanterar en viss kvalitet. 
 
Vi fortsätter nu att analysera konsumenterna genom att återigen använda Whiteley 
och Hessans(1991:155f) teori för värdeorientering. Där det är främst  är 
konsumenternas värdering av de olika värdeelementen som ligger till grund för 
denna orientering. 
 



Internetportalen – en värdeskapare? 

 

 113

6.2.2 Konsumenternas relation till portaladministratören 
Forskningen säger att konsumtionen bland konsumenter ökar allt mer idag och att 
konsumenten också blivit allt mer kräsen vad gäller kvalitet och service i produkt- 
och tjänsteutbudet. Företagens produkter anses dessutom bli allt mer likriktade 
vilket betyder att det finns liten om än någon variation mellan olika produkter idag. 
Det innebär att det istället skapas en hel del kringtjänster omkring produkter för att 
särskilja dem ifrån andra produkter. Den teori där Prahalad och 
Venkatraman(2000:38) beskriver marknaden som en teaterscen där företagen 
befann sig på scenen och konsumenten i publiken, har ändrats. Idag anser 
författarna istället att konsumenten tagit klivet upp på scenen, de har med andra 
ord fått en annan roll på marknaden. Detta har enligt Schnaars(1991:34) bland 
annat inneburit att företagen idag försöker hålla en alltmer relationsorienterad 
approach mot kunden. Det innebär att företagen försöker att vidmakthålla en god 
interaktiv relation med kunden för att på så sätt särskilja sig från andra 
konkurrenter. 
 
Frågan som vi nu tycker är intressant att belysa är hur konsumenterna ställer sig till 
sin relation med företagen på Internetportalen och vilken av Whiteley och 
Hessans(1991:155f) fyra orienteringar som bäst kan beskriva portalkunden.  
 
De konsumenter vi intervjuat upplever vi bäst kan beskrivas som 
transaktionsorienterade då de, bland annat, lägger störst fokus på variabler såsom 
pris, betalnings- och leveransvillkor. Dessa tre variabler betyder enligt majoriteten 
av konsumenterna mer på portalen än vad de gör i den fysiska butiken. De värderar 
också relationsorienterade variabler såsom samarbete och en god relation med 
företaget de handlar av som av mindre betydelse på portalen. Konsumenterna kan 
även de beskrivas som informationsorienterade något vi även anser stämmer in på 
samtliga företag men som vi, vilket vi tidigare nämnt, dock anser är en förutsättning 
för att handla på Internet snarare än en orientering. Då konsumenterna anger att de 
eftersöker mer information när de handlar på portalen för att försäkra sig om att de 
får rätt kvalitet på sina produkter. Men även att de eftersöker information som rör 
köpeavtal och betalningsvillkor då de fortfarande upplever det mer osäkert att 
handla via Internet. Det gör att den övervägande majoriteten av de konsumenter vi 
testat undersökningen på kan beskrivas som transaktionsorienterade med ett starkt 
behov av information.  
 
För att ytterligare analysera konsumentens värdeorientering så väljer vi att även här 
använda oss av Schnaars(1991:290) teori om vad som skiljer en transaktions- och 
relationsorienterad kund åt. För att se om även dessa kriterier uppfylls för vad som 
karaktäriserar en transaktionsorienterad konsument. Tiden, eller som vi tidigare 
nämnt syftet med satsningen att handla på nätet upplever vi vara väldigt olika 
mellan de olika respondenterna. Samtliga av respondenterna har handlat på 
Internetportalen men relativt få har tagit till sig tjänsten som en del i sin vardag, sitt 
sätt att leva. Därför har de också väldigt svårt att uttala sig om i vilken utsträckning 
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de kommer att handla i framtiden. Samtliga respondenter anser dock att portalen 
kommer att fortleva i framtiden och att människor i allt större utsträckning 
kommer att använda sig av Internetportalen. Något vi upplever vara en spekulativ 
åsikt. Vi har därför svårt att i dagsläget avgöra med vilket perspektiv våra 
respondenter ser på sin relation till Internetportalen. Vi upplever dock att syftet är 
av mer långsiktig än kortsiktig karaktär då respondenterna dock ser en möjlighet till 
att i framtiden utöka sitt handlande via Internetportalen. Deras syfte med handeln 
via Internetportalen tolkar vi därför vara motsatt mot vad som enligt 
Schnaars(1991:290) karaktäriserar en transaktionsorienterad kund. 
 
Konsumenternas fokus tolkar vi dock som relativt smalt då det idag främst 
domineras av värderingar rörande värdeelement av ekonomisk karaktär. 
Värdeelement av mer social och service karaktär får inte riktigt lika stort utrymme 
bland kundernas värderingar. Denna bild av konsumenternas fokus stämmer väl 
överens med vad Schnaars säger karaktäriserar den transaktionsorienterade kunden, 
att ha ett relativt snävt och monetärt inriktat fokus. Vi upplever dock att detta är en 
bild som kan komma att förändras i framtiden. Detta då Internet handeln idag 
endast befinner sig i ett uppstartskede och konsumenten ännu inte har infört 
handeln via portalen som någon rutin i sin vardag. De har inte, vilket vi tidigare 
nämnt, kommit så långt i sin internalisering av den socialiseringsprocess. En 
process som Markin(1974:120) beskriver omger den nya vanan eller den sociala 
företeelsen som vi anser Internet handeln kan liknas vid. Detta påstående anser vi 
styrks av det faktum att samma konsumenter har ett mycket bredare fokus när det 
gäller den fysiska butiken. Då denna är en väl inarbetad marknadskanal, en del av 
konsumentens vardag.  
 
Vi anser oss inte kunna utläsa om konsumenten har någon gemensam målbild i 
dagsläget avseende Internetportalen och dess företag. Vi upplever att åsikterna hos 
konsumenterna är alldeles för vaga för att kunna utröna något övergripande 
mönster avseende denna fråga. I dagsläget anser vi dock att konsumenterna har 
skilda målbilder i förhållande till företagen vilket enligt Schnaars(1991:290) 
kännetecknar en transaktionsorienterad kund.  
 
Enligt Rayport och Sviokla(1995:75) är det viktigt att företag idag har en bild av hur 
värde skapandet kan förklaras både i den fysiska och den virtuella världen. Genom 
att förstå skillnader mellan den fysiska och virtuella världens värdeskapande kan 
företag enligt författarna lättare överblicka de strategiska faktorerna organisationen 
möter. Vi fortsätter därför analysen med att förklara vår syn på värdeskapandet 
som vi ser det på Internetportalen. 
 

6.3  Relationer och värdeskapande 
Forskningen säger att värdeskapandet har förändrats idag som ett resultat av 
informationsteknologin. Där Normann och Wikström(1999:33f) bland andra anser 
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att en utav de viktigaste möjliggörarna bakom ett ökat värdeskapande är 
informationsteknologin vilken erbjuder nya kombinationsmöjligheter och ny 
produktionsteknik. Forskningen säger att det nya värdeskapandet inte längre kan 
förklaras utav värdekedjans sekventiella steg utan kännetecknas idag istället av en 
ökad integrering mellan marknadens aktörer. Ghosh(1998:131f) anser att det är 
genom aktörernas förändrade roller och relationer på marknaden som det nya 
värdeskapandet uppstår. Rayport och Sviokla(1995:77ff) anser att värdeskapandet 
idag kan beskrivas som en virtuell värdekedja där värdeskapande sker i en ickelinjär 
form. Den virtuella kedjan anser de beskriver hur värde skapas i 
informationsvärlden, där Internetportalen ingår som en del. Det har skett en 
fokusförskjutning av värdeskapandet som kan förklaras utav att värdeskapandet har 
gått från en värdekedja till något Normann och Ramirez(1993:65ff) beskriver som 
en värdestjärna. En förskjutning där de anser att värdeskapandet sker genom 
samproduktion mellan olika aktörer. Normann och Wikström(1999:46ff) anser att 
denna förskjutning av det etablerade värdesynsättet karaktäriseras av att kunden ses 
som källan till affärer.  
 
Tyngdpunkten i dessa teorier om det nya värdeskapandet uppfattar vi ligger på 
informationsteknologin och dess möjliggörande egenskaper avseende 
värdeskapandet bland företag och konsumenter. Där värdeskapandet sker genom 
att nya relationer och konstellationer uppstår mellan de olika aktörerna på 
marknaden. Enligt Rayport och Sviokla(1998:75) är det genom att förstå 
skillnaderna mellan de värdeskapande processerna i den fysiska världen och 
informationsvärlden som företag lättare kan överblicka de strategiska utmaningarna 
som de möter. Enligt Norman och Wikström(1999:147) är ledorden i det nya 
värdeskapandet, ”maximalt värdeskapande för kunden, där skickligheten ligger i att 
kommunicera ett helhetsvärde till kunden.”  
 
Vi upplever att diskussionen omkring det nya värdeskapandet är högst relevant när 
det gäller Internetportalen, då denna är en produkt av informationsteknologins 
utveckling. Internetportalen är en ny marknadskanal där nya konstellationer av 
företag och kunder samsas. Det har inneburit en hel del förändringar för såväl 
företag som kunder. En sådan förändring är bland annat konkurrensen som många 
företag anser förändrats. Detta då Internetportalen samlar nya grupper av företag, 
grupperingar som gör att företag upptäcker nya konkurrenter på marknaden. En 
konkurrens som enligt Ghosh(1998:131f) kommer att öka om företag väljer att 
skapa nytt värde genom Internet. Konkurrensen har även blivit mer global för 
företagen idag. Som ett stort företag uttrycker det; 
 

”Vi har fått fler konkurrenter. En amerikans sajt är endast ett klick till höger, en fransk sajt ett klick till 
vänster och så vidare:” 

Källa: Respondent stort företag 
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Många av de företag vi intervjuat har fått såväl nya kunder som konkurrenter från 
andra kontinenter, kunder och konkurrenter de aldrig tidigare varken nått eller haft 
kunskap om. Vi upplever därför att bilden av konkurrensen förändrats och att den 
nya bilden som Internetportalen ger upphov till i viss mån spelar ut 
Porters(1986:9ff) resonemang om koordination och konfiguration. Detta då 
företagen idag konkurrerar på ett annat sätt än tidigare. Internetportalen innebär 
således att företagen kan vara koordinerade och konfigurerade på samma gång. 
Idag kan företagen nå sina kunder via Internetportalen på en internationell nivå och 
samtidigt landanpassa sitt utbud genom att gå med i en nationell eller lokal portal. 
Det betyder, vilket vi tidigare nämnt, att företagen kan konkurrera både på det 
fysiska planet med koncentrerade aktiviteter och samtidigt på Internet med mer 
koordinerade aktiviteter. Detta resonemang stöds av Ghosh(1998:131f) som anser 
att trenden inom den internationella konkurrensen går emot mindre koncentration 
och mer koordination av aktiviteter. Detta då informationsteknologin anses ha gett 
upphov till mindre fokus på aktiviteternas koncentration och mer fokus på 
kundernas behov. Detta resonemang leder oss in på den diskussion som förs i 
forskningen omkring kundernas nya roll i värdeskapandet. Ett värdeskapande som 
enligt Normann och Ramirez(1993:65ff) kännetecknas av att kunden och 
leverantören är mer involverade med varandra, där rollerna dem emellan förändras 
över tiden.  
 
Att skapa värde upplever vi idag sker genom att kunderna utför de värdeskapande 
aktiviteterna i större utsträckning än de tidigare gjort. Företagen anser att 
kommunikationen med kunden blivit intensivare, dock inte fysiskt utan mer i form 
av mail eller kontakt per telefon och att kunden idag i allt större utsträckning tar en 
större roll i köpsituationen. Företagen anser att det till stor del beror på att kunden i 
viss mån har ändrat sitt sätt att söka information på i och med Internet. Att det har 
blivit lättare att ta reda på information om olika produkter och varor via nätet, eller 
mer bekvämt i alla fall då kunden nu kan sköta det mesta av jobbet hemifrån. Detta 
stämmer också överens med konsumenternas uppfattning om sin roll i 
köpsituationen på portalen. En roll de upplever blivit större då de är mer pålästa 
om produkter och tjänster vid handel genom portalen. De anse sig ta större ansvar 
vid handel på portalen än i den fysiska butiken. Vi anser att detta kan likställas med 
Normann och Wikströms(1999:33ff) första strategiska implikationen för det nya 
värdeskapandet där kunden i högre grad anses medverka för att skapa värde. Detta 
då konsumenten idag i allt större utsträckning söker information och därmed mer 
aktivt deltar i köpsituationen än de tidigare gjort. Det är tillgången till information 
som vi anser förändrat kundernas roll, både konsumentens och företagens, en 
utveckling som vi anser uppkommit genom informationsteknologin. Detta anser vi 
leder till att köpsituationen mer tar formen av en kunskapsutvecklingsprocess där 
det gäller för kunderna att vara mer aktiva. Då produkterna och tjänsterna inte 
finns att tillgå fysiskt vilket kräver en ökad grad av information om dessa. Det är 
handling som skapar information som sedan enligt Normann och 
Wikström(1999:33ff) återförs till handling. Det betyder att kundens handlande 



Internetportalen – en värdeskapare? 

 

 117

uppbringar information till företaget, information om kundens köpbeteende och 
intressen. En information som sedan kan återföras till handling genom att 
företagen kan anpassa sin marknadskommunikation emot kunderna. Det bidrar till 
kortare tidsavstånd mellan marknaden och vad som sker i företagen vilket innebär 
en ökad möjlighet till värdeskapande för alla parter. Vi anser att betydelsen av 
tidsavstånden har minskat vilket innebär att såväl portaladministratören som 
företagen på portalen kan anpassa sitt utbud i större utsträckning. En anpassning 
som är möjlig tack vare den ökade tillgängligheten till information och minskade 
betydelsen av tidsavstånd, något vi anser är ytterligare implikationer till 
värdeskapande. 
 
Enligt Newell(1997:34) har även kunden fått en starkare ställning på marknaden, 
deras krav som konsumeter har ökat och de är allt svårare att tillfredsställa. Vi 
upplever dock inte att så är fallet då resultatet av vår undersökning av 
konsumenterna visar att de inte ställer lika höga krav på handeln via nätet utan att 
de endast ofta är mer pålästa avseende produktens kvaliteter och funktioner. Detta 
menar vi har sin förklaring i att portalen som marknadskanal är relativt ny och att 
kunderna därför har större tolerans vid handel på portalen.  
 
Forskningen anser att kundernas förändrade roller grundar sig i att rollerna går 
samman i större utsträckning än tidigare, vilket ger en samskapande trend, en trend 
som gäller såväl företag som konsumenter. Norman och Wikström(1993:65ff) talar 
om att samarbeten i den nya värdeskapande värdestjärnan sker genom att alla 
aktörer samarbetar med varandra, något som ger upphov till nya konstellationer 
mellan aktörerna. Denna bild av värdeskapande, genom en värdstjärna, anser vi inte 
riktigt stämmer överens med de värdeskapande processerna som sker mellan 
företag på Internetportalen idag. Det betyder att vi inte ser det värdeskapandet som 
sker på portalen idag i enlighet med det många forskare menar med värdeskapande 
i en värdestjärna. Ett värdeskapande vi tolkar att forskaran menar sker på ett 
djupare plan än det vi anser sker på Internetportalen idag. Vi ser dock att en viss 
grad av samskapning finns mellan många företag vilka genom sin portal satsning 
har inlett nya samarbeten med nya leverantörer de inte tidigare hade något 
samarbete med. Men även att de samverkar med gamla leverantörer i större 
utsträckning än tidigare. Vi väljer därför att beskriva värdeskapandet på 
Internetportalen som en alternativ form av värdestjärnan där värdeskapandet idag 
sker interaktivt genom information istället för som förr i värdekedjan, sekventiellt 
med råmaterial och information endast som stödjande aktivitet. Denna värdestjärna 
likställer vi med vad Rayport och Sviokla(1995:75) kallar den virtuella värdekedjan. 
Där det virtuella värdeskapandet involverar fem olika aktiviteter vilka alla har sin 
utgångspunkt i information. Stegen är; insamlande, organisering, urvalsprocess, 
sammanställning och distribuering. I denna värdestjärna sker samskapningen i dagsläget 
till störta delen av informationsutbyte, den form av samskapande vi kan se i dag på 
Internetportalen, ett informationsutbyte som om det tillvaratas skapar värde. 
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Samskapning mellan företagen på portalen yttrar sig idag i att många företag finns 
med ett större utbud på nätet än i den fysiska butiken som levereras direkt från 
leverantörens lager. Det betyder att företaget inte behöver lagerhålla varor och 
därmed inte behöver ta några finansiella risker för denna lagerhållning.  
 

”Vi kan beställa direkt från våra leverantörer om vi behöver något och behöver inte ha lika mycket i lager, 
rikskapitalet minskar vilket annars är en utav de huvudsakliga problemen inom den här branschen.” 

Källa: Respondent litet företag 
 
Vi upplever att risktagandet kan beskrivas vara mer gemensamt mellan företagens 
leverantör och företaget. Företagets risk består då i att de bjuder ut ett visst utbud 
på nätet vilket de inte fysisk har i butiken vilket innebär att de också tar en risk i 
form av att garantera sina kunder leverans. Riskmomentet innebär då för företaget 
att dess goodwill i större grad står på spel då de inte har varorna fysiskt hos sig och 
därmed kan garantera leverans. Detta innebär många gånger att företagen ställer 
högre krav på leverantören. Krav som tillkommit i och med deras portalsatsning, 
satsning på Internet. Dessa krav har bland annat inneburit att företagen kräver att 
få större insyn i leverantörens affärssystem och även använda leverantörens 
databaser.  
 
Detta resonemang vi nu fört avseende Internetportalens möjliggörande för nya 
samarbeten anser vi kan beskrivas som det Norman och Wikström(1999:39) 
benämner som den andra implikationen till det nya värdeskapandet. Där det nya 
värdeskapandet förklaras utav att nya konstellationer och kombinationer mellan 
företag vilket ger upphov till ett samarbete mellan företagens affärssystem. 
 
Företagen anser också att samarbetet mellan alla aktörerna i den traditionella 
värdekedjan blivit tätare. Att kommunikationen med deras leverantörer blivit tätare 
då de inte lagerhåller varor på samma sätt som tidigare utan att leverans i allt större 
utsträckning sker direkt mot kundorder. Även kommunikationen emot 
konsumenten har blivit tätare, vilket vi tidigare nämnt, då de kommunicerar mer 
med företagen via mail och telefon för att fråga om och beställa varor. Vi ser att 
alla led i den traditionella värdekedjan blivit tätare men att kommunikationen 
mellan dessa går i en mindre sekventiell riktning än tidigare, relationerna har blivit 
som Normann och Wikström(1999:33ff) benämner det, mer ömsesidiga. Det finns 
dock risk att vissa aktörer i det nya värdeskapandet riskeras att slås ut. Då de 
styrkeförhållandena i det nya värdeskapandet enligt Ghosh(1998:131f) kan komma 
att förändras. Det är något vi uppfattar att företagen är medveten om då en utav 
respondenterna låter påpeka;  
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”För leverantören är vårt företag säkerligen en intressant samarbetspartner då vi både har fysiska butiker och en 
nätbutik. Det innebär så att säga att den detaljist som kan ha både de fysiska butikerna och nätet blir starkare 
på bekostnad av de aktörer som endast kan erbjuda en av dessa marknadskanaler. Styrkeförhållanden mellan 
detaljist och leverantör kommer på så sätt att förändras. För kunden i slutänden tror jag dessvärre inte att vår 

förändrade relation till leverantörerna kommer att leda till någon större värdeförändring.” 
Källa: Respondent stort företag 

 
Den tredje och sista implikationen som enligt Normann och Wikström(1999:39) 
karaktäriserar det nya värdeskapandet är att kombinera om aktiviteter och aktörer, 
att företag går ihop för att erbjuda kunden paketlösningar. Där värdeskapandet 
består av en fullkomlig samskapning. Detta anser vi står i likhet med vad författarna 
beskriver som den fokusförskjutning av värde som karaktäriserar värdestjärnan. Vi 
anser inte att utvecklingen har kommit så långt ännu på Internetportalen men att 
portalen är en god plattform för en sådan utveckling. En ny plattform för 
värdeskapande, en plats där nya relationer och interaktioner sker. Företagen tror 
även på en ökad framtida samskapning då de i framtiden  tror på mer nischade 
portaler. Vilka är portaler där olika aktörer matchas ihop efter mer specifika 
intresseområden eller branscher. Portaler som vi anser skulle ge ytterligare 
incitament till ett ökat samskapande mellan aktörerna.  
 
Vi har nu presenterat vår analys där vi applicerat vår teori på vår empiri. Genom att 
vi presenterat hur såväl företagen som konsumenterna värderar olika värdevariabler 
har vi kunnat utläsa vilken relation dessa vill ha och vad de värderar på portalen. 
Företagens värdering av de olika värdevariablerna återspeglar företagens 
tidsperspektiv och syfte med portalsatsningen, men även deras syn på portalen. 
Vilket även återspeglas i konsumenternas värderingar som inte riktigt 
överensstämmer med företagens perspektiv på Internetportalen. Vi kommer i nästa 
kapitel redogöra för hur väl vi tycker våran analysmodell passar för vårt 
undersökningsområde. Vi fortsätter därför nu att redogöra för de slutsatser vi kan 
dra utifrån denna analys.  
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7 SLUTSATSER 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till. Kapitlet innehåller även 
de rekommendationer vi har för avsikt att ge vår uppdragsgivare. Rekommendationerna är av en 
mer övergripande karaktär och redovisas därför löpande tillsammans med slutsatserna i kapitlet.  
 
Meningen är att detta kapitel ska ge läsaren svar på de frågor vi ställt i vår 
syftesprecisering. För att tydliggöra detta har vi därför valt att strukturera kapitlet 
efter dessa frågeställningar. 
 
Vi inleder kapitlet med att ge en mer övergripande beskrivning av hur vi ser att 
värdeskapandet kan hanteras mellan de olika aktörerna på Internetportalen. Där vi 
redogör för den modell vi skapat för detta ändamål. Vi går sedan vidare genom att 
förklara slutsatser vi kommit fram till genom att använda oss av de andra två 
delmodellerna vilka ingår i vår huvudmodell, vårt dynamiska styrkort. 
 
Kapitlet har alltså till syfte att presentera såväl de empiriska som teoretiska 
slutsatser vi kommit fram till under undersökningens gång. 
 

7.1  Hur värdeskapandet hanteras mellan de olika 
aktörerna på portalen ? 

Det är komplext att undersöka de ickemonetära värdevariablerna på ett så pass nytt 
fenomen som Internetportalen. Inte bara för att det är ett nytt fenomen utan även 
för att det är ett ständigt föränderligt sådant, som konstant uppdateras med ny 
information och nytt innehåll. Vi anser därför i enlighet med Andersson och 
Narus(1998:61) att det är viktigt att försöka fånga en så detaljerad bild som möjligt 
av vad som skapar värde för företagen och konsumenterna på portalen. Men även 
att försöka skapa en modell eller ett analysverktyg för att fortsättningsvis även 
kunna hantera denna typ av värdeuppskattningar. Då värde i likhet med 
Internetportalen är en ständigt föränderlig variabel.  
 
Vårt bidrag för att hantera värdeskapandet på Internetportalen blev så följaktligen 
en modell, vårt dynamiska styrkort. En modell som utgår ifrån Whiteley och 
Hessans(1996:165) The Dynamic Scorecard Measures. För att modellen ska ge en så 
komplett bild av vad som skapar värde för kunden har vi även inkluderat två andra 
modeller. Modellerna är Andersson och Narus(1998:61) teori om att skapa 
Värdeelement och Whiteley och Hessans(1996:165) the Value Orientation Frame. Där 
den första modellen beskriver vilka värdevariabler kunden värderar, värdevariabler 
som är indelade i så kallade värdeelement och den andra identifierar kundgrupper 
efter värdevariabler i olika värdesegment.  
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Genom att använda vårt dynamiska styrkort har vi kommit fram till att företagens 
och konsumenternas värdeuppfattningar om Internetportalen kan förklaras utifrån 
tre grundläggande faktorer vilka är situationen, synen och syftet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 7-1Förklaringsvariabler för värdeuppfattningar på portalen 

 
Det är vår slutsats att det är dessa grundläggande faktorer som är avgörande för hur 
företagen och konsumenterna värderar portalen. Det är även dessa grundläggande 
faktorer som portaladministratören ska ha i åtanke när värdeuppfattningar om 
Internetportalen ska analyseras. Dessa har vi kommit fram till genom att  se till vad 
det är för förklaringar till olika värdeuppfattningar som varit ständigt 
återkommande i analysen. Där vi talat om vilket syfte företagen haft med sin 
portalsatsning, vilken situation företaget befinner sig i och slutligen vilken syn de 
har på portalen i termer av reklamplats, marknadskanal eller som postorderföretag. 
Den första grundläggande förklaringsvariabeln vi kommit fram till är situationen. 
 
Situationen; syftar främst till den situation som företaget eller konsumenten befinner 
sig i. I företagens fall kännetecknas detta av hur olika företag har värderat 
värdevariabler utefter sin situation. Detta har vi kommit fram till efter att det i 
analysen visat sig att mycket utav företagen värderingar kan förklaras av företagens 
storlek och ställning de har på marknaden, hur känt deras varumärke är eller efter 
vilka resurser de har med andra ord vilken situation de befinner sig i.  
 
Konsumentens situation kännetecknas däremot snarare av var i livet denne 
befinner sig. Detta har vi kommit fram till efter att det i analysen visat sig att 
konsumenternas bedömning av hur stor användning de anser sig ha utav 
Internetportalen i den aspekten att den ska spara tid och förenkla tillvaron varierar. 
Alla konsumenter befinner sig inte i den situationen att Internetportalen sparar dem 
tid. De kanske inte har kommit så långt i sin internaliseringsprocess att de använder 
portalen som ett naturligt inslag i sin vardag, som de gör med en butik. Något som 
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innebär att de inte har gjort Internet användandet till en del av sina personliga krav, 
som ett resultat av en socialiseringsprocess. Det är viktigt att uppmärksamma att 
utvecklingen av Internethandeln inte kommit så långt än vilket betyder att alla 
konsumenter inte använder Internetportalen i den utsträckning som 
portaladministratören önskar. 
 
Synen; är den andra förklaringsvariabeln till hur portalen värderas. Här syftar vi 
främst till hur företagen och konsumenterna väljer att se på portalen. En variabel vi 
ursprungligen utvecklat ur Schnaars tidsperspektiv för vad som avgör en kunds 
orientering. Vår version blev då istället vilken syn företagen och konsumenterna har 
på portalen. En uppfattning vi upptäckt varierar väldigt mellan de olika aktörerna. 
Där konsumenterna snarare identifierar en portal med postorder verksamhet än 
med butik. Till skillnad från företagen som snarare ser Internetportalen som en 
förlängning av sin traditionella marknadskanal, butiken eller som en ren 
reklamsatsning. Synen på portalen som fenomen blir därmed avgörande för hur 
företagen och konsumenterna värderar portalen, efter olika värdevariabler och 
värdeelement. Men även till hur de förhåller sig till portalen, vilken värdeorientering 
de kan sägas ha. 
 
Syfte; är de tredje förklaringsvariabeln vilken syftar till vad företagen respektive 
konsumenterna vill ha av portalen. Om de ser sin portalsatsning eller sitt 
användande av portalen som en långsiktig eller kortsiktig satsning. Denna 
förklaringsvariabel framkom även den genom analysen där vi upptäckte att många 
av företagen och konsumenternas värdeuppfattningar berodde på vilket syfte de 
hade med sin portalsatsning. För konsumenterna handlar det däremot snarare om 
hur de använder sig av portalen, vilken ambition de har och hur långt de kommit 
med sitt portalanvändande (se ovan). Där portalen antingen utvecklas till att bli 
konsumentens primära marknadsplats att handla på eller förblir en källa för att söka 
information och leta billiga priser på lite då och då. 
 
Det är dessa förklarande variabler vi kommit fram till ligger till grund för, och kan 
förklara det mesta av, företagens och konsumenternas värdeuppfattning om 
Internetportalen. Variabler vi kommit fram till genom att använda oss av vår 
nyskapade modell, vårt dynamiska styrkort. En slutsats som även givit upphov till 
att de modeller vi använt oss av varit tvungna att revideras. Vi har dock kommit 
fram till att portaladministratören följaktligen kan använda sig av modellen, givet 
dessa förändringar, för att fortsättningsvis analyserar sina företag och 
konsumenters värdeuppfattningar.  
Rekommendationen till portaladministratören blir följaktligen att denne ska 
använda sig av modellen genom att anpassa den allteftersom tjänster och produkter 
förändras eller nya företag tillkommer på portalen. Nya produkter och tjänster som 
kan innebära att nya värdevariabler tillkommer. Värdevariabler vilka kan 
klassificeras in i de redan skapade värdeelementen, eller innebära att nya 
värdeelement skapas. Det innebär att modellen kan användas för att (1) mäta hur 
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dessa nya variabler värderas. Tillkommer istället nya kunder kan det innebära att en 
utvärdering av kundernas värdeorientering anses nödvändig. Genom att (2) 
utvärdera kundens värdeorientering kan då portaladministratören klassificera 
kunderna efter vilken orientering de har. En klassificeringen som sedan ska ligga till 
grund för hur portaladministratören ska behandla kunderna i termer av bearbetning 
och efterköpsservice. Är kunden relationsorienterad kräver således kunden mer 
efterköpsservice i form av uppföljning, information och konsultation. Är kunden 
däremot transaktionsorienterad värderar denne snarare en bra affär, bra pris, 
produkt och bekvämlighet, framför en god efterköpsservice. Det är alltså meningen 
att modellen ska anpassas för att kontinuerligt fånga kundernas värdeuppfattningar, 
vilket kan beskrivas som något högst dynamiskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7-2 Vårt Dynamiska Styrkort kompletterad med processen för det 
virtuella värdeskapandet av information 

 
Vi har, i enlighet med modellen ovan, valt att komplettera vårt dynamiska styrkort 
med Rayport och Svioklas(1995:76) teori om värdeskapande i den virtuella 
värdekedjan. Då vi anser att värdeskapandet på portalen, i likhet med författarnas 
teori, består av att skapa och hantera information. Det är information som hela 
portalen är uppbyggd på och det är informationen som skapar värdet för portalens 
aktörer och för portaladministratören. Vi anser att just denna teori stämmer väl 
överens med vår modell för hur värdeskapandet kan ske för portaladministratören 
genom att denne samlar in, organiserar, väljer ut, sammanställer och distribuerar 
relevant information om företagen och konsumenternas värdeuppfattningar. En 
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information som sedan kan distribueras tillbaka till kunderna, företagen, men även 
konsumenterna. 
 
Vi har tidigare, i analysen, talat om hur vi ser på det nya värdeskapandet aktörer 
emellan. Där vi väljer att beskriva värdeskapandet som en kombination av den 
virtuella värdekedjan och värdestjärnan. Som en hybrid där 
värdeskapandeprocessen består av att information utbyts mellan aktörerna på 
portalen. Vi har därför valt att infoga Rayport och Svioklas teori, för att just visa på 
hur vi ser att det virtuella värdeskapandet går igen i vår modell.  
 
Det nya värdekapandet betyder enligt forskningen att rollerna förändrats mellan 
aktörerna som deltar i denna process. Vi har dock tidigare, redan i inledningen, 
ställt oss frågande till om detta även gäller värdeskapandet på Internetportalen. Vi 
har dock kommit fram till att de förändrade rollerna för det nya värdeskapandet 
även förekommer på Internetportalen. Där bland annat konsumenterna har intagit 
en allt större roll i köpsituationen. Vi har däremot inte kommit fram till att de fått 
mer att säga till om utan endast att de har fått en större roll. Genom att de står för 
en hel del av den informationsinsamling som ofta föregås ett köp, speciellt på 
Internet. Även företagens roll anser vi har förändrats i termer av att de fått alltmer 
förhandlingskraft gentemot och insyn i sina leverantörers verksamhet.  
 
Vi fortsätter nu med att presentera vilka slutsatser vi kan dra utifrån att ha använt 
oss av Andersson och Narus(1998:61) teori om värdeelement, den första teorin i 
vår modell. Där vi nu sammanför företagen och konsumenternas 
värdeuppfattningar för att identifiera var det finns eventuella gap mellan vad som 
anses betydelsefullt på Internetportalen. Gap som portaladministratören kan 
använda i sin konsultation till sina mer relationsorienterade portalkunder (se vidare 
7.3). Dessa gap kommer vi att illustrera längre fram i avsnittet i form av en 
sammanfattande modell. 
 

7.2 Vilka värdevariabler är viktiga för företagen och 
konsumenterna? 

Genom att låta både konsumenterna och företagen värdera olika värdevariabler har 
vi kommit fram till att de har olika bilder av Internetportalen. Synen de har på 
portalen skiljer dem åt. Fastän både konsumenter och företag fick göra samma 
jämförelse mellan portalen och den fysiska butiken så jämställer konsumenterna 
snarare portalen med handel på postorder än med handel i en den fysiska butiken. 
Det är en slutsats vi har kommit fram till efter att ha analyserat konsumenternas 
värdering av de olika värdeelementen. Synen på portalen är alltså inte densamma 
mellan företagen och konsumenterna, det finns alltså ett gap mellan deras synsätt 
där företagen jämställer portalen med en butik och konsumenterna portalen med 
postorder. Detta anser vi till stor del beror på att den fysiska interaktionen är 
frånvarande på portalen till skillnad mot den fysiska butiken. Det betyder att det 
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ligger närmare till hands för konsumenterna att likställa portalen med postorder än 
med en butik. Dessa bilder är enligt Markin(1974:121) otroligt viktiga för 
leverantören, eller i detta fall, portaladministratören att vara medveten om. Då de 
enligt författaren bidrar till en ökad förståelse av kundens uppfattning oavsett om 
kunden är ett företag eller en konsument. Den syn konsumenten har på portalen 
som postorder innebär idag följaktligen att variabler som pris, leverans- och 
betalningsvillkor värderas betydligt högre än många andra utav de värdevariabler som 
ingår i värdeelement av social– och service karaktär. Variabler såsom god kontakt 
och samarbete med företaget får konsumenterna väldigt svårt att uttala sig om då de 
inte uppfattar att någon service i den bemärkelsen förekommer över huvudtaget på 
portalen. Därför är dessa variabler inte relevanta vid en analys om konsumenternas 
värdeuppfattning i dagsläget.  
 
Företagen värderar däremot värdeelement av service- och social karaktär som av 
stor betydelse på portalen då de snarare ser sin portalsatsning som en förlängning 
av sin fysiska butik. Det finns alltså ännu ett gap mellan företagen och 
konsumenternas uppfattning, vilket rör servicens betydelse på portalen. Företagens 
uppfattning av service ska därför i framtiden likställas med konsumenternas 
uppfattning om leverans- och betalningsvillkor (se Figur 7-3). 
 
Det tredje gapet vi identifierat mellan konsumenterna och företagen innebär att de 
värderar produktutbudets betydelse olika. Många utav konsumenterna har inte till 
vår stora förvåning värderat produktkvalitet som av speciellt stor betydelse. Skälet till 
detta anser vi vara att de endast väljer att handla varor som de känner till, kända 
varumärken vilket de anser automatiskt borgar för en viss kvalitet. De vill köpa 
kända varumärken billigare på portalen för att göra ett klipp. Företagen ser det en 
aning annorlunda, där de stora företagen är relativt nonchalanta avseende sitt 
produktutbud och produktkvalitet. De anser sig vara så pass kända att de inte 
behöver anpassa sitt utbud på portalen utan anser sig kunna hålla samma utbud på 
portalen som i den fysiska butiken. Det anser vi är feltänkt, produkten och 
produktkvaliteten är avgörande för företagen på portalen. Då kunden inte kan 
garantera sig om kvaliteten på något annat sätt än genom en bild eller förklarande 
text på bildskärmen blir varumärken av stor betydelse. De små och medelstora 
företagen har uppmärksammat denna problematik på ett mycket tydligare sätt än de 
stora företagen, vilket vi anser har sin förklaring i att de till säljer på grund av sina 
produkter och inte sitt varumärke, då de inte är lika kända som de stora företagen. 
Produkten och produktkvaliteten är alltså variabler som kommer att bli oerhört 
viktiga att analysera företagens och konsumenternas värdering av även i framtiden.  
 
I modellen nedan visar vi de gap och kopplingar som vi upptäckt finns mellan 
företagen och konsumenterna. Antalet variabler har alltså minskat till att nu endast 
innefattas av nio stycken variabler för företagen och tio för konsumenterna. Vi har 
alltså tagit bort tre variabler för företagen vilka är kvalitet på service, kundrelationer och 
samarbete och kundrelationer och service. För att sedan lägga till ännu en variabel i form 
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av uppföljning av köp. Då företagen anser att detta är en viktig variabel. Något som de 
dock inte hanterar i dagsläget men som de ser kommer att bli en ännu viktigt i 
framtiden. Därför är denna variabel väldigt viktig vid framtida mätningar. 
 
Vi har alltså tagit bort social- och service relaterade element för att lägga till ett 
annat service relaterat element som vi anser är mer relevant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7-3 Kopplingar och gap mellan företagens och konsumenternas 
värdeuppfattningar om värdelementen 

För konsumenterna innebär denna förändring att vi tagit bort två socialt relaterade 
element och två service relaterade värdeelement för att vi upplever att dessa 
variabler inte är relevanta för konsumenternas värdeskapande i dagsläget. Då de, 
som vi tidigare nämnt, endast mäter service efter leverans- och betalningsvillkor 
samt inte uppfattar att det finns någon relation med företagen på portalen idag. 
Enligt bilden ovan finns alltså ett gap mellan alla variabler som inte har en 
sammankopplande länk.  
 
Syftet med denna modell är att portaladministratören ska kunna använda 
kunskapen om dessa gap i sin marknadskommunikation till företagen. Genom att 
kunna erbjuda företagen mer detaljerad information om vad konsumenterna 
uppskattar och vad som krävs för en lyckad portalsatsning anser vi att 
portaladministratören har en god chans att föra en mer effektiv 
marknadskommunikation med blivande portalkunder. Denna kommunikation 
skulle då kunna innehålla råd som; 
• Att förmedla att det i dagslägget inte fick en gemensam bild om hur företagen 

och konsumenterna ser på portalen. Det är därför viktigt att förstå 
konsumenternas syn på portalen så att de är införstådda med vilken 
utgångspunkt de har i termer av service och kundrelationer. 

• Att det inte finns någon gemensam syn mellan företagen och konsumenterna 
hur viktigt det är med pris, vilket pris företagen har på de produkter de säljer på 
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portalen. Att konsumenterna i dagsläget mest använder portalen för att leta bra 
priser. 

• Att produktutbudet är en annan viktig fråga, där betydelsen av att finnas med 
välkända varumärken på portalen är a och o. Då konsumenten fortfarande 
upplever köp över Internet som osäkert ur en kvalitetssynpunkt. 

• Att det är viktigt att som företag finnas med i portalens marknadsföring då det 
enligt konsumenterna är ett första tecken på att företaget i fråga är seriöst. Det 
råder alltså fortfarande en stor skepsis hos konsumenterna över huruvida 
företagen på portalen är seriösa eller inte. 

• Att servicen som företagen bedöms efter är variabler såsom leveransvillkor och 
vilka betalningsvillkor de kan erbjuda. Då konsumenterna i dagsläget inte 
uppfattar att det finns någon annan service att tillgå från företagen. Även 
uppföljning av köp anses vara en viktigt form av service. 

 
Både företagen och konsumenterna efterlyser dessutom mer information, mer 
informativ marknadsinformation från portalen. Därför blir nästa rekommendation 
till portaladministratören att denne ska öka sitt informationsutbud till sina 
portalkunder, men även till konsumenterna, portalens besökare. Därför 
rekommenderar vi även PostNet att marknadsföra sig mer och även erbjuda sina 
företag på portalen mer marknadsföring i alternativ media såsom TV reklam och 
press. En marknadsföring som dock bör ha ett mer fakta betonat innehåll. 
Information om vilka olika företag som finns på portalen, och hur handeln bedrivs 
på portalen.  
 
Det är även viktigt för PostNet att klargöra sin profil gentemot konsumenter och 
företag då det i dagsläget inte finns någon uppfattning om vad som skiljer de olika 
portalerna på marknaden åt. 
 
Från att nu ha presenterat de slutsatser för vad det är som värderas på portalen 
övergår vi nu till vad det är för typ av relation som företagen värderar i förhållande 
till portalen. Men även vilken relation konsumenterna värderar i förhållande till 
företagen. 
 

7.3  Vilken typ av relation värderar företagen & 
konsumenterna? 

Genom att analysera våra tre företagsgrupper och konsumenter med hjälp av 
Whiteley och Hessan(1996:90) och Schnaars(1992:290)teorier har vi kommit fram 
till att de respondenter vi intervjuat går att klassificera efter olika 
värdeorienteringar. Där det är situationen, synen och syftet som är de grundläggande 
förklaringsvariablerna till hur företagen och konsumenterna värderat vissa variabler 
vilka sedan utgör grunden för deras orientering. Den mest markanta skillnaden hos 
företagen finns mellan det vi benämner små och stora företag. Där de stora 
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företagen ha en mer transaktionsorienterad syn. Däremot finns inte någon större 
skillnad mellan de små och mellanstora företagen avseende deras värdeorientering. 
Möjligtvis kan de små företagens orientering vara en aning mer framträdande men 
båda grupperna måste dock sägas vara mer eller mindre relationsorienterade.  
 
Konsumenternas värdeorientering upplever vi bäst kan beskrivas som 
transaktionsorienterad. Vi har dock kommit fram till att det finns ett gemensamt 
drag för samtliga respondenter som vi intervjuat, både företag och konsumenter. 
Där vi ser alla respondenter som mer eller mindre informationsorienterade. Vi 
anser dock, ett resonemang vi senare kommer att utveckla, att en 
informationsorientering snarare kan beskrivas som en förutsättning för handel på 
en portal, för hela Internetportalens existens som värdeskapare. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det florerar ett antal olika typer av 
orienteringar mellan aktörerna på portalen. Där vi förutsätter att 
portaladministratören har en relationsorienterad orientering. Det betyder att 
portaladministratören och de små och medelstora företagen har en matchande 
orientering då båda har en relationsorienterad värdeorientering. De stora företagen 
är däremot inte på samma linje som portaladministratören då de är 
transaktionsorienterade. Även konsumenterna kan beskrivas efter denna orientering 
men nu i förhållande till företagen de handlar av på portalen. Relationerna mellan 
de olika aktörerna på portalen blir med andra ord relativt komplexa varför vi väljer 
att illustrera dessa i bilden nedan; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7-4 Portalaktörernas värdeorienteringar 

 
Genom att analysera olika kundsegment och kundgrupper efter deras 
värdeorientering kan nu portaladministratören bearbeta olika kundgrupper med den 
service de förväntar sig och värderar. Det betyder att portaladministratören kan 
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effektivisera sin kundhantering och därmed undvika att allt för mycket resurser 
slösas bort på processer kunderna inte uppskattar och värderar. Vilket följaktligen 
betyder att det är de små och medelstora företagen som portaladministratören har 
störst chans att behålla som kunder, då dessa företagsgrupper har ett långsiktigt syfte 
och befinner sig i en situation där portalen får en väldigt viktig roll, då den kan 
hjälpa dessa företag att nå fler kunder och att förmedla företagets namn och image. 
Den syn de har på portalen präglas även den av ett långsiktigt tänkande då de till 
skillnad från de stora företagen ser sin portalsatsning som en utvidgning av sin 
befintliga marknadskanal och inte som en kortsiktig reklamsatsning. De råd vi vill 
ge PostNet blir då följaktligen; 
• Att tydliggöra resursfördelningen mellan olika kundgrupper efter deras 

värdeorientering. 
• Utveckla sin efterköpsservice mot de kunder vilka efterfrågar en mer 

relationsorienterad relation i förhållande till portaladministratören. En 
efterköpsservice i form av kontinuerlig uppdatering av information och 
konsultation, om hur kunder ska hanteras och om hur företaget ska utveckla sin 
webbutik för att lyckas med sin portalsatsning. 

• Att förbättra sitt allmänna serviceutbud till samtliga kunder såväl företag som 
konsumenter för att de på så sätt differentiera sig som Internetportal. 

 
Vi har alltså kommit fram till att även denna modell The Value Orientation Frame 
modell inte riktigt passar för vår undersökning utan att den bör vidareutvecklas för 
att bättre passa framtida analyser av värdeorienteringar. För att vidareutveckla vårt 
resonemang så anser vi att informationsorienteringen idag snarare kan beskrivas 
som en förutsättning för en satsning på Internetportalen än en separat orientering. 
Detta då hela idén med Internet och Internetportalen är uppbyggd på information 
vilket betyder att alla företag och konsumenter som är aktiva på Internet är mer 
eller mindre informationsorienterade. 
 
En mer lämplig variabel att undersöka de olika företagen och konsumenternas 
orienteringar efter anser vi istället är att analysera efter vilket syfte företagen har med 
sin portalsatsning, och konsumenterna med sitt användande. Detta då vi ser syftet, 
vilket vi tidigare nämnt, som en grundläggande förklaringsvariabel till företagen och 
konsumenternas relation i förhållande till portaladministratören.  
 
Detta innebär således att en utveckling av Whiteley och Hessans modell skulle få 
följande utseende för att passa framtida undersökningar bättre.  
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Figur 7-5 Modell för Värdeorientering 

Källa: Whiteley & Hessan 1996:155, egen bearbetning 
 
Vi har valt att sätta in våra aktörer även i den nya modellen för att ytterligare 
tydliggöra deras orientering i förhållande till portaladministratören.  
 
Genom att utvärdera om syftet med ett företags portalsatsning är av kortsiktig eller 
långsiktig karaktär anser vi att företagens orientering kan avgöras. Samma sak gäller 
för konsumenten men då i termer av att som användare ha ett långsiktigt eller 
kortsiktigt mål med sitt användande av portalen. Med det menar vi att vi i dagsläget 
inte ser att konsumenten använder portalen för att underlätta i sin vardag, som ett 
hjälpmedel utan snarare som informationskälla där de söker efter information och 
efter möjligheten att genomföra en god affär. Genom att köpa en produkt billigare 
via Internetportalen.  
 
Informationsorienteringen har följaktligen spelat ut sin roll i vår nya modell och 
inbegrips därför inte längre i den nya modellen. Vi anser dock att de tre resterande 
orienteringarna fortfarande har ett berättigande. Där partnershiporienteringen 
närmast kan liknas med vad Norman och Ramirez(1999:33ff) benämner som 
samskapning vilket karaktäriserar framtidens värdeskapande. Vi anser alltså att 
modellen med sin nya utformning skulle fungera väl som ett andra steg i vårt 
dynamiska styrkort. 
 
Sammanför vi nu de nya reviderade modellerna in i vårt dynamiska styrkort så har 
vi skapat en modell för att hantera värde. En modell som givit oss de svar på de 
frågor vi började med att ställa oss i vår syftesprecisering. Vi har gått igenom vad 
värde är, hur det skapas och hur det har förändrats. Vi har studerat modeller för 
värdeskapande från två olika perspektiv och genom dessa kommit fram till en 
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hybrid, en modell bestående av tre värdemodeller, vårt dynamiska styrkort. Det är 
utifrån denna modell som vi fått kunskapen om företagens och konsumenternas 
värdeuppfattning av Internetportalen, om de gap som finns mellan de olika 
uppfattningarna och om vilka mönster det finns mellan de olika grupperna. Vi har 
med andra ord använt oss av vår modell för att kunna leverera svar till de frågor vi 
ställt oss i syftespreciseringen. Vi har redogjort för kundernas värdering av 
portalen, för deras syn på sin relation i förhållande till portaladministratören och 
hur värdeskapandet påverkat relationer både för konsumenter och företag. Vi har 
med andra ord gett Er en bild, en bild av Internetportalen – som en värdeskapare. 
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8 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
Vi vill så här avslutningsvis delge läsaren några av de reflektioner som vi har omkring vårt 
uppsatsämne och omkring framtida forskning……… 
 
Vi vet inte om Ni kommer ihåg det men uppsatsen Ni just har läst började något i 
den här stilen…….förr gick konsumenten ut på torget när han eller hon skulle handla sina 
varor, men vad hände sedan? 
 
Utvecklingen går fort fram och inte minst den utveckling som rör IT, och däribland 
Internet. Därför var det många som höjde på ögonbrynen när vi berättade att vi 
skulle skriva en uppsats om just IT och de ickemonetära värdeaspekterna av 
Internetportalen. Vadå ickemonetärt värdeperspektiv, är inte IT och Internet en 
enda stor monetär härdsmälta, med datakonsulter med fantasilöner och där 
sextonåringar säljer dotcom bolag på löpande band. Men vi vidhöll att det 
ickemonetära värdeperspektivet var intressant vilket vi nu även bevisat för Er. Men 
detta perspektiv har även uppmärksammats av pressen där det blossat upp efter att 
dotcom bolag som Boo.com gått i konkurs och Boxman skjuter upp sin 
börsintroduktion. Helt plötsligt har det ämne som av många från början ansågs 
konstigt blivit hetare än någonsin, varför går dessa bolag omkull, handlar inte 
konsumenten kläder via sin nya marknadskanal, Internetportalen, eller går 
utvecklingen helt enkelt för fort?  
 
Det är klart att konsumenten med tiden kommer att lära sig det, men ingen har ju 
egentligen frågat konsumenten om det fanns något intresse från början för den här 
typer av handel, det togs bara för givet, sen gick det som det gick. Det är därför 
viktigt anser vi att stanna upp ett tag och tänka efter, vad det egentligen är som 
konsumenterna och företagen vill ha och vad det är de värderar. Vi vet efter att ha 
genomfört denna 20 veckors studie att konsumenten inte värderar att handla kläder 
över Internet speciellt högt idag, det är ingenting de anser vara betydelsefullt för 
dem. De vill inte heller handla kött, fisk eller grönsaker över Internet, men ändå 
startar ICA handlarna snart en av de största portalerna för handel med livsmedel på 
Internet.  
 
Det är därför den här typen av information, om företagen och konsumenternas 
värdeuppfattning som vi har studerat, som vi anser är viktigt att studera även i 
framtiden. En information som blir allt viktigare att forska omkring. Vi som har 
genomfört en 20 veckors studie av ämnet kan konstatera att även om utvecklingen 
går framåt så finns det fortfarande en hel del saker omkring den som kan förklaras 
av traditionella modeller som i vårt fall, modeller omkring värdevariabler och 
värdeorienteringar. Det enda som krävs är att de modifieras en aning för att passa 
till nya forskningsfält såsom Internetportalen.  
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Vi anser att det borde forskas mer om värdeskapandet bakom utvecklingen inom 
IT. Det är forskningen om de mjuka värdena som rör denna utveckling som är 
viktig. Vi uppmanar därför slutligen till mer forskning inom det område som vi nu 
börjat att forska i, det finns mer variabler att analysera och fler portaler att studera. 
 
Linköping den 22 maj 2000 
 

Cecilia Persson & Josefine Fredriksson 
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