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varumärkesbyggande, webbsidor.  
 
SYFTE Studera och analysera hur företag inom lättrörliga 

konsumtionsvaror vårdar och stärker sina 
varumärken med hjälp av webbsidor. 

 
METOD Kvalitativ metod används då en djupare förståelse 

vill åstadkommas av fenomenet som studeras. 
Sekundärdata, djupintervjuer tillsammans med 
observationer kombineras vid insamlingen av data.  

 
TEORI Teorikapitlet består dels av en genomgång av 

begreppet varumärke och dels av Internet och 
Internetmarknadsföring. Ur detta hämtas vår 
teoretiska referensram som utgörs av modellen a 
brandbuilding web site model.  

 
EMPIRI  Empirin utgörs av djupintervjuer med sex teoretiker 

och praktiker utefter intervjuguide med tema, fast 
ordningsföljd och öppna svar. Vidare har 
observationer av företagens varumärkeswebbsidor, 
med hjälp av the 7 C’s Framework, kompletterat 
empirikapitlet. 

 
SLUTSATS Vi har identifierat två nyckelord som återkommer i 

uppsatsen och som sammanfattar våra resultat, 
nämligen fördjupa och förlänga. Webbsidors karaktär 
av nästintill obegränsad informationskapacitet och 
förmåga att förmedla komplexa budskap för med sig 
att webbsidor är och kommer att fortsätta vara en 
viktig värdeskapande komponent i marknadsmixen.  
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PURPOSE To study and analyse how fast moving consumer 

goods companies (FMCG) use their websites in order 
to nurture and strengthen their brands. 

 
METHOD A qualitative method has been used in order to obtain 

a closer understanding of the studied phenomenon. 
Secondary data and interviews were combined with 
observations in gathering the data. 

 
THEORY The theoretical perspective consists of two parts; a 

review of the concept of brands and a review of 
Internet and Internetmarketing which leads us to our 
theoretical framework; a brandbuilding web site 
model. 

 
EMPIRICAL FOUNDATIONS This section consists of in depth interviews with six 
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theme and set order with open answers. Furthermore 
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1.INLEDNING 
 

 
I detta kapitel redogörs för det företagsekonomiska problem som ligger till grund för vårt 

ämnesval. Vidare introduceras läsaren för problemformulering, syfte med uppsatsen och de 

avgränsningar som tillämpats. Avslutningsvis presenterar vi kortfattat uppsatsens disposition 

i en figur, dels som en förenkling och dels som en översikt inför det fortsatta läsandet.  

 

 
 

1.1 Bakgrund och företagsekonomiskt problem 
 
Varumärket har fått en ökad betydelse på konsumentmarknaden och företag allokerar 
betydande resurser för att vårda och stärka sina varumärken. Varumärkets roll har ytterligare 
förstärkts i dagens informationssamhälle som till stor del kännetecknas av digitalisering och 
globalisering. En närvaro på webben, då främst i form av en webbsida, bidrar till att 
underlätta ett företags insamling av information om kunderna, likaså gäller det motsatta 
förhållandet nämligen att en webbsida är till nytta för konsumenternas informationsinsamling 
om företaget. Härigenom uppstår möjligheter för en närmare relation mellan företag och dess 
kunder där företaget i högre grad kan erbjuda kunderna individuellt anpassade lösningar.   
 
Enligt både Ettenberg och Lindholm i Ladefoged Joergensen och Blythe (2003) är Internet 
den största utmaning marknadsföringen stått inför de senaste tjugofem åren. Enligt Tsiames 
och Siomkos (2003) har Internet stått i förgrunden för den informationsrevolution som ägt, 
och äger rum. Ind och Riondino (2001) fann i en undersökning att företag ansåg att 
interaktiviteten som webben möjliggör stärker konsumentens position, då konsumentens 
traditionellt passiva roll som mottagare av marknadsföringen har förbytts mot en större 
kontroll över informationssökningen där konsumenten har en aktiv roll i processen. Detta är i 
led med Thorbjörnsen och Supphelens (2004) karaktärisering av Internet som ett pull medium 
där konsumenten har kontroll över informationsförloppet och även kontroll över valet av olika 
alternativ. Effekten av detta, anser de, återspeglar sig i en djupare bearbetning av vald 
information och i slutändan en effektivare inlärning.  
 
För att komma vidare är det viktigt att i detta tidiga stadium titta närmare på och definiera 
några uttryck. Internet är ett världsomspännande nät av oberoende nätverk och 
kommunikationslänkar som har fått sin spridning genom nätverket webben. Webben, som är 
en förkortning av world wide web, baseras på länkar mellan en omfattande mängd enskilda 
datorer som ger användaren möjlighet att söka önskad information. Uttrycket anspelar på 
innehållet medan Internet är överföringsmediet (www.pagina.se). Känslan som fås är att dessa 
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två termer används tämligen godtyckligt i litteraturen. Jonsson och Sanders-Wikström (2000) 
skriver att trots de olika definitioner så används oftast Internet och webben som synonym.  På 
www.netlingo.com likställs en webbsida med en hemsida, det vill säga den sida som är 
ingångssidan och från vilken användaren sedan navigerar sig vidare, och termen webbsida 
refererar också till hela webbplatsen, det vill säga den plats där webbsidor som tillhör samma 
organisation eller person är sammanlänkade (www.computersweden.com). I enlighet med 
www.pagina.se så talas det också numera ofta om hela webbplatsen då uttrycket hemsida 
används.  
 
Statistiska Central Byrån (SCB) presenterade en studie i december 2004 om privatpersoners, i 
åldern 16-74 år, användning av datorer och Internet. I studien fastställdes att 80 procent av de 
svenska hemmen hade tillgång till en persondator. Det enda undantaget var åldersklassen 55-
74 år där andelen låg på drygt 70 procent. Samtidigt hade 90 procent av alla åldersklasser 
tillgång till någon typ av mobiltelefon och en fjärdedel av dessa hade tillgång till mobiltelefon 
med Internetåtkomst. 80 procent av de tillfrågade och 90 procent av 16-24 åringarna hade 
tillgång till Internet hemma, medan var tionde person aldrig använt sig av Internet. Att söka 
information om varor och tjänster samt att hantera e-post var de vanligaste 
användningsområdena. 60 procent av intervjupersonerna utnyttjade dessa möjligheter och 
liknande mönster kan urskiljas ur ett EU- perspektiv. (www.scb.se) 
 
Webbens framfart har fört med sig att de flesta branscher varit tvungna att reflektera över hur 
de bedriver sin affärsverksamhet. I en del branscher såsom dator-, CD- och bokbranschen har 
nya affärsmodeller för webben vuxit fram, i andra branscher fortsätter verksamheten på 
samma sätt som på den fysiska marknaden. Dagligvaror, vari lättrörliga konsumtionsvaror 
eller fast moving consumer goods (FMCG) ingår, är varor som det är problematiskt att bedriva 
handel med, gentemot slutkonsument, via webben.  Lågengagemangsprodukter är sådana 
varor som inhandlas frekvent och med lite ansträngning. Dagligvaror delar Li och Gery 
(2000) in i följande kategorier:  
 

- Stapelvaror eller baslivsvaror är produkter som konsumenter köper regelbundet, 
såsom mat, läsk och tandkräm. 

- Impulsvaror köper konsumenter spontant och utan närmare eftertanke. Choklad och 
tidningar är exempel på impulsvaror. 

- Nödvaror är varor eller tjänster som behövs genast såsom paraply vid regnväder 
 
Lågengagemangsprodukter är varor som konsumenten inte är intresserad att lägga ner någon 
större energi eller tid för att utforska olika köpalternativ. Vad gäller 
högengagemangsprodukter antas konsumenten först skapa sig en attityd om en produkt, för att 
sedan bestämma sig för om den ska köpas eller inte. För lågengagemangsprodukter antas 
förhållandet vara det omvända. Baserat på relativt knapphändig information gör konsumenten 
sitt val, och utvärderar detta beslut i efterhand. (Hoyer och MacInnis, 2001) 
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Det är svårt att föreställa sig att konsumenter är beredda att besöka en webbsida, klicka på en 
ikon för att sedan vänta ett par dagar för leverans, samtidigt som varan är tillgänglig i affären 
på hörnet. Omedelbar leverans vid beställning via Internet är idag antingen väldigt kostsamt 
eller inte möjligt. Dagligvaror kräver sällan någon omfattande jämförelse mellan alternativ, 
planering eller informationssökning och detta innebär att Internets förmåga att erbjuda 
alternativ, shopping agenter som rekommenderar delar av sortimentet baserat på föregående 
köp och omfattande information förblir outnyttjade. Konsumenter väljer ofta att besöka 
samma dagligvarubutiker regelbundet och tidigare erfarenheter medför att konsumenterna är 
medvetna om vilka varor som tillfredsställer deras behov på bästa sätt. Att handla via Internet 
involverar ofta sökning efter olika alternativ innan en specifik leverantör väljs. Det krävs 
jämförelser av webbsidor i fråga om kvalitet och pris, men även att leveransscheman skall 
stämma överens med konsumenternas behov. Bekvämligheten går att ifrågasätta när det gäller 
fel i leveranser, returnerade varor och brist på möjligheter för provsmakning. (Li och Gery, 
2000) 
 
Problematiken i e-handeln med dagligvaror kan sammanfattas i ett antal faktorer. Dagligvaror 
är, och förblir, ett faktiskt erbjudande och en fullständig kommersiell cykel är således 
ouppnåelig via datorer. Ett faktiskt erbjudande kan inte, till skillnad från digitala erbjudanden, 
levereras via webben. Vidare är en del dagligvaror färskvaror som konsumenter gärna vill 
inspektera fysiskt innan ett köpbeslut tas. Konsumenters preferenser skiljer sig åt och även om 
en handlare garanterar högsta kvalitet, så föredrar kanske en konsument omogna bananer 
medan en annan vill ha mogna. Även om det går att argumentera att detta enbart är ett hinder 
för färskvaror, så föredrar konsumenter ofta att inhandla samtliga dagligvaror från en och 
samma källa. På grund av dagligvarors konkreta karaktär inhandlar konsumenter gärna denna 
typ av varor lokalt och de höga driftskostnaderna relaterade till e-handel med dagligvaror gör 
konkurrenskraftiga priser osannolikt. (Anckar et al., 2002) 
 
I linje med föregående resonemang anser inte Peterson et al. i Hedlund (2003) att Internet har 
förmågan att bli den dominerande distributionskanalen inom detaljhandeln, då Internet inte 
kan fylla den logistiska funktionen om produkterna inte är av digitalt format. Billiga 
produkter som köps förhållandevis frekvent anses ej ha stora möjligheter att säljas via 
Internet, eftersom det nominella värdet understiger den relativa kostnaden för sökningen. För 
att köparen skall vara motiverad att använda sig av Internet vid köp av billiga produkter 
fordras att både den relativa sökkostnaden och den relativa transportkostnaden går ned, vilket 
skulle kunna bli verklighet genom att ett stort antal produkter inhandlas vid samma tillfälle. 
Då högengagemangsprodukter kräver större utvärdering väljer kunderna att utnyttja Internet 
och traditionella försäljningskanaler som ett komplement. (Hedlund, 2003) 
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Figure 1:  Main purpose in having a consumer brand website     Källa: Sackett & Driver (2001) s.6 

 
I en studie av Sackett och Driver (2001) undersöktes vilka avsikter företag (n = 24) inom 
lättrörliga konsumtionsvaror hade med sin webbsida. Ur denna studie gick att urskilja att den 
primära avsikten med en webbsida var att tillgodose konsumenterna med information gällande 
varumärket (96 procent). Vidare utgjorde webbsidan ett verktyg för att underlätta 
kommunikation (79 procent) och främja relationsmarknadsföring (50 procent). Endast 8 
procent av de tillfrågade företagen såg möjligheterna för transaktioner som ett primärt 
ändamål med en webbsida.  Denna studie visar att företag inom lättrörliga konsumtionsvaror 
primärt använder sig av webbsidor för att förse konsumenter med information om varumärket 
och inte i försäljningssyfte. En väsentlig detalj är att undersökningen är utförd ett antal år 
tillbaks i tiden. Vi har inte reproducerat undersökningen utifrån aktuellare data, dock har vi 
undersökt om samtliga (n = 23) företag inom lättrörliga konsumtionsvaror som räknas bland 
de 100 största varumärkena, alla kategorier, i världen bedriver försäljning via sin webbsida 
(Bilaga 1). Då mindre än 20 procent av de undersökta företagen bedriver försäljning via sin 
webbsida, blir slutsatsen att företag inom lättrörliga konsumtionsvaror inte primärt använder 
webbsidan i försäljningssyfte. Om webben inte används som ytterligare en försäljningskanal, 
hur använder sig då företag inom lättrörliga konsumtionsvaror av webbsidan vid 
varumärkesbyggande?  
 
Problemställningen vi arbetat efter lyder: 
 
 

”Hur använder företag inom lättrörliga konsumtionsvaror sig av webbsidor för att vårda 

och stärka sina varumärken?” 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att studera och analysera hur företag inom lättrörliga 
konsumtionsvaror vårdar och stärker sina varumärken med hjälp av webbsidor.  
 
 

1.3 Avgränsningar 
 

Genom vårt val av avgränsning till konsumentmarknaden och webben i allmänhet och 
lättrörliga konsumtionsvaror kopplat samman med webbsidor i synnerhet, underbygger vi 
syftet med uppsatsen. Det skall också göras klart att uppsatsen kommer att fokusera på 
varumärkesägare och inte handlare samt varumärkeswebbsidor snarare än företagswebbsidor. 
Slutligen understryks att det är de amerikanska varumärkeswebbsidorna som skall studeras.  
 
 

1.4 Läsanvisning 
 
En del engelska begrepp, vilka står i kursiv stil för lättare åskådning, har vi inte översatt av 
den orsaken att det dels inte finns någon svensk motsvarighet och dels för att reducera risken 
för att begreppen skall förlora sin innebörd. Vidare så är verkligheten sådan att många av de 
engelska begrepp som har uppkommit med Internet och webben används i svensk litteratur. I 
den mån då vi har ansett att en förklaring kan vara motiverad för förståelsen av uppsatsen har 
vi återgivit dessa. När det gäller engelska termer vid observationen och analysen av 
webbsidorna så är förklaringen den att läsaren skall kunna kontrollera oss, det vill säga besöka 
och avstämma de olika sektionerna på webbsidorna 
 
 
 



 12 

1.5 Uppsatsens disposition 

 
 

     
  

 

   

 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Slutsats 

 
 

Analys 

 
 

Empiri 

 
 

Teori 

 
 

Metod 

 
 

Inledning 

Kapitel 1 inleds med bakgrund och företagsekonomiskt 
problem som utmynnar i problemformulering och 
uppsatsen syfte. Därefter följer valda avgränsningar, samt 
läsanvisningar. 

Kapitel 2 avser redogöra för uppsatsskrivarnas 
tillvägagångssätt för att uppnå syftet med uppsatsen.  
 
 

I kapitel 3 presenteras teorier kring varumärken och 
teorier om varumärkesbyggande på webben och avser 
skapa en teoretisk referensram relevant för denna uppsats.  
 

I kapitel 4 kombineras expertintervjuer med direkta
observationer av varumärkenas respektive webbsidor.  
 

I kapitel 5 appliceras modellen a brandbuilding website

för att knyta samman teori och empiri.  
 

I kapitel 6 presenteras våra slutsatser utifrån uppsatsens
syfte. 
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2. METOD 

 

 
Metod är läran om tillvägagångssätt för insamling, bearbetning och sammanfattning av 

upplysningar så att resultatet blir kunskap (Andersen, 1998). Mot denna bakgrund avser 

metodkapitlet redogöra för uppsatsskrivarnas tillvägagångssätt för att uppnå syftet med 

uppsatsen.  

 

 
 

2.1 Val av metod 
  

Vårt val av metod har några av metodikens problem som utgångspunkt: (Jacobsen, 2002)  
 
- Induktiv i förhållande till deduktiv ansats  
- Närhet kontra distans 
- Kvalitativ och kvantitativ 
 
 

2.1.1 Induktion och deduktion  

 
Kunskapsproduktionens förlopp kan ske längs med två alternativa vägar utifrån vilka 
slutsatser kan dras. Deduktion representerar bevisföringens väg medan induktion är 
upptäckandets väg. (Patel & Tebelius, 1987) Den deduktiva ansatsen förespråkar ett arbetssätt 
där tidigare empiriska observationer och tidigare teorier ligger till grund för förväntningarna 
som forskaren prövar mot verkligheten. Upprinnelsen till kritik mot den deduktiva ansatsen 
går att finna i informationstillgången, av den orsaken att forskaren enbart söker den 
information som anses relevant. Risken föreligger att betydande information förbises. 
Alternativet är den induktiva ansatsen, där målet är att någon begränsning av vilken 
information som insamlas inte skall existera. I denna öppna ansats samlar forskaren in 
information, systematiserar data och formulerar sedan teorier. Kritiken mot den induktiva 
ansatsen är att individer inte har kapaciteten att insamla all relevant information. Resultatet av 
detta är, under alla omständigheter, att en medveten eller omedveten avgränsning av 
informationen kommer företas. (Jacobsen, 2002) Sammanfattningsvis kan sägas att deduktiv 
är den slutledning som drar slutsatser om enskilda händelser utifrån allmänna principer, 
medan induktiv slutledning sluter sig till en princip eller allmän lag utifrån enskilda händelser 
(Patel & Tebelius, 1987). Av två alternativa vägar, valdes den deduktiva. Förklaringen går att 
finna i att tidigare empiriska observationer och teorier utgör underlag för det som kommer att 
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prövas mot verkligheten. Innebörden blir följaktligen att existerande teorier inverkar på den 
empiriska studien.  
 
 

2.1.2 Närhet och distans 

 
Det centrala är avståndet mellan forskare och det som studeras. Intentionen är att undvika att 
resultatet styrs av forskaren själv. Idealet är att ett identiskt forskningsupplägg skall komma 
fram till samma resultat. Mot detta framförs att forskaren alltid själv påverkar resultatet, det 
vill säga forskningen kan aldrig övergå till att vara obunden från forskningseffekter. 
(Jacobsen, 2002) Objektivitets- och subjektivitetsproblematiken uppkommer under olika 
stadier i uppsatsens arbetsprocess då ställningstaganden som är beroende av våra kunskaper, 
värderingar och erfarenheter behöver göras. Vi har varit medvetna om dessa förhållanden och 
har därför kontinuerligt ansträngt oss för att genomföra korrekta avvägningar och kritiska 
reflektioner. Dock måste vi vara realistiska och inse att en fullkomlig objektivitet är i princip 
omöjlig att uppnå. 
 

 

2.1.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 
Då beslutet för att samla in data tagits sker valet mellan en kvalitativ och en kvantitativ 
metod. Avgörande för valet är huvudsakligen syftet med undersökningen, men också 
forskningsproblemet så som det har valts och definierats av forskaren (Patel & Tebelius, 
1987). Något förenklat går det att säga att kvantitativ data är mätbar, medan kvalitativ data 
redogör för de icke mätbara egenskaperna hos undersökningsenheterna (Halvorsen, 1989). 
Det primära kunskapssyftet vid användning av kvalitativa metoder är att försöka skapa en 
djupare förståelse av det problem som skall studeras, medan det centrala vid kvantitativa 
metoder är att förklara orsaken till företeelsen som är föremål för undersökningen (Andersen, 
1998) Ett kvalitativt upplägg för att samla in data har valts, av den orsaken att en djupare 
förståelse vill åstadkommas om problemet som skall studeras.  
 
 

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Val av ämne 
 

Forskning relaterat till webben och marknadsföring förekommer flitigt. Detta är något som 
också märks vid Lunds Universitet där ett flertal examensarbeten som behandlar 
relationsmarknadsföring, CRM, marketing management eller kundlojalitet i kombination med 
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webben förekommer. Vid Luleås Tekniska Universitet har det skrivits en uppsats om hur små 
företag använder sig av sina webbplatser som marknadsföringsverktyg. Vi har även påträffat 
en avhandling av Cleland vid University of Cambridge angående varumärkesbyggande 
webbsidor, dock har författaren valt fallföretag som startats på webben eller som bedriver 
försäljning via webben. Vi har, efter tips av vår handledare Ingmar Tufvesson, observerat att 
det finns en avsaknad av forskning kring hur företag inom lättrörliga konsumtionsvaror 
använder sig av webbsidor i sitt arbete med att vårda och stärka sina varumärken.  
 
 

2.2.2 Val av företag 

 
Vi har valt att studera och analysera hur Coca-Cola, Pepsi, Huggies och Pampers använder 
sina amerikanska webbsidor för att vårda och stärka sina varumärken. Coca-Cola och Pepsi är 
modermärken, samtidigt som Huggies och Pampers är individuella varumärken och ingår i 
Kimberly & Clarks respektive Procter & Gambles varumärkesportföljer. Vårt val av företag 
grundar sig i att samtliga är multinationella företag och konkurrerar med varandra i två skilda 
produktgrupper, nämligen läskedryck och blöjor. Då vi valt nämnda varumärken, med två 
skilda målgrupper, möjliggörs både en vertikal jämförelse inom produktgruppen och en 
horisontell jämförelse mellan produktgrupperna. Vårt val av amerikanska webbsidor grundar 
sig i att vi upplever dessa som funktions- och innehållsmässigt mer utvecklade än de svenska. 
Samtidigt var detta ett beslut som låg i linje med uppsatsen problemformulering. Hade de 
svenska webbsidorna inkluderats i jämförelsen så hade det i hög grad blivit vad de borde göra 
istället för vad de gör.  
 
 

2.2.3 Insamling av data 
 

Vid informationsinsamling så bör, i första hand, information som redan finns tillgänglig 
användas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Sekundärdata eller andrahandsupplysningar 
kan delas in i bokföringsdata, forskningsdata och processdata och är följaktligen information 
som sedan tidigare finns i en eller annan form (Halvorsen, 1989). Vad gäller denna uppsats så 
är bokföringsdata införskaffad från Statistiska Central Byrån (SCB) och från respektive 
företags årsredovisningar, medan processdata utgörs av tidsskriftsartiklar. Till forskningsdata 
räknar vi in läroböcker, forskningsartiklar och publikationer från Statistiska Central Byrån 
(SCB). Med andra ord litteratur som är relevant för vårt val av frågeställning och i slutändan 
till hjälp för vårt syfte med uppsatsen.  
 
I enlighet med resonemanget av Patton i Merriam (1994), nämligen att intervjun är det bästa 
sättet att få reda på vad någon vet eller tänker på så har vi genomfört djupintervjuer med 
teoretiker och praktiker.  Observation är en tredje metod för informationsinsamling som vi har 
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använt oss av. Om studien behandlar ny teknik så är observationer viktiga för förståelsen 
(Yin, 2003) och därtill så är observationsmetoden oberoende av förmågan till verbal 
kommunikation (Patel & Tebelius, 1987). Detta för med sig att observationer är passande för 
vår studie av hur fyra företag inom lättrörliga konsumtionsvaror använder sig av sina 
webbsidor för att vårda och stärka sina varumärken. Användning av olika metoder vid 
informationsinsamling benämns metodtriangulering. Motivet till detta tillvägagångssätt är att 
de svaga sidorna kan uppvägas av de starka sidorna hos någon av de andra metoderna. 
Kombinationen möjliggör utnyttjandet av fördelarna hos metoderna, samtidigt som 
nackdelarna kan kontrolleras. (Merriam, 1994)  
 
Då vi under vår litteratursökning påträffade relevant information i form av sekundärdata 
gällande våra fallföretags strategier på webben samtidigt som det visade sig problematiskt att 
intervjua personer, med insyn i de amerikanska varumärkeswebbsidorna på respektive 
fallföretag, och därmed få information direkt från källan ändrades infallsvinkeln. Istället för 
att då intervjua personer på respektive fallföretag för att erhålla information, vilken var ämnad 
som en del i empirin och ett underlag för analysen, så bestämde vi oss för att intervjua 
teoretiker och praktiker med kunskap inom området som vi studerar. Dessa experter valdes 
utifrån en kombination utav bekvämlighetsurval och kedjeurval (Bryman & Bell, 2003). 
Sammantaget genomfördes sex djupintervjuer utefter en intervjuguide med tema, fast 
ordningsföljd och öppna svar: 
 
Dahlén, Micael – doktor i marknadskommunikation med inriktning på reklam och media (e-
post intervju) 
 
Hedlund, Andreas – forskare och utredare på Handelns Utredningsinstitut (telefonintervju) 
 
Martner, Gustav – praktiker på Daddy reklambyrå som inriktar sig på varumärkesbyggande 
reklam med webben som media (telefonintervju) 
 
Potter, Terry – praktiker på Melbourne IT CBS (e-post intervju) 
 
Sahlqvist, Anders & Löfgren, Christer – redaktionsmedlem och skribent på BrandNews (e-
post intervju) 
 
Sundén, Peter – praktiker på Intentia med långvarig erfarenhet av CRM arbete i 
internationella livsmedelskoncerner (direkt intervju) 
 
Observationerna kommer att genomföras med hjälp av Rayport och Jaworskis 7 C: s 

Framework, medan Aaker och Joachimsthalers a brandbuilding website model kommer att 
utgöra den teoretiska referensram som skall användas i analysen för att studera hur företag 
inom lättrörliga konsumtionsvaror använder sig av sina webbsidor för att stärka och vårda 
sina varumärken.     
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2.3 Källkritik  
 

Då informationsinsamlingen är genomförd är det av vikt att en kritisk granskning görs av 
samtliga källuppgifter. Källkritik är en urvalsmetod där syftet är bestämma källans validitet, 
relevans och reliabilitet. Begreppet validitet definieras som förmågan hos mätinstrumentet att 
mäta det som man har för avsikt att mäta. Utmaningen ligger härmed i datainsamlingens 
relevans för den problemformulering vi arbetar med. Reliabilitet avser mätningarnas 
pålitlighet och har att göra med frågan; om andra undersökare hade kommit fram till samma 
resultat med hjälp av samma angreppssätt? Om validitet är det mest betydelsefulla kravet på 
mätinstrumentet så är reliabiliteten mätinstrumentets viktigaste mått på tillförlitlighet. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) 
 
Vi har använt oss av metodtriangulering vid insamling av information, då kombinationen av 
dokumentation, observationer och intervjuer förbättrar både validiteten och reliabiliteten i 
undersökningen (Merriam, 1994). Vi har genomfört totalt sex intervjuer; en direktintervju, två 
telefonintervjuer och tre e-postintervjuer. Vid de två förstnämnda intervjuformerna, 
sammanlagt tre intervjuer, användes i samspråk med den intervjuade bandspelare. Fördelen 
med att använda bandspelare är att intervjun kan återges ordagrant. För att ytterligare 
minimera felaktigheter fördes även anteckningar under samtliga direkt- och telefonintervjuer. 
Intervjuerna var av kvalitativt upplägg med intervjuguide utifrån tema, fast ordningsföljd och 
enbart öppna svar. Följaktligen den grad av strukturering som är närmast den helt öppna 
intervjun. Denna form av intervju lämpar sig när relativt få enheter undersöks (Jacobsen, 
2002). Vi är vidare införstådda med att en enhetlig intervjuform, i detta fall den direkta 
intervjun, hade varit att föredra då Jacobsen (2002) menar att denna intervjuform förefaller 
vara enklare för att få till stånd ett öppnare och mer givande samtal. Intervjuerna har som sagt 
genomförts i olika former och anledningen till detta är huvudsakligen geografisk, men har 
också att göra med den intervjuades preferenser. Då vi i samtliga fall har utnyttjat möjligheten 
att komplettera frågor och svar så upplever vi trots allt att vi har uppnått både givande och 
öppna samtal med respondenterna. Samtidigt som det är kritik mot vårt förfarande, så är det 
också ett sätt att säkerställa svaren.     
 
Observationerna av de fyra företagens amerikanska webbsidor utfördes initialt av oss 
författare var för sig. Detta för att reducera risken för att utelämna något, samtidigt som vi 
ansåg att det var ett bra sätt att skaffa oss en djupare kunskap om respektive webbsida. 
Därefter har nya gemensamma observationer utförts med jämna mellanrum. En anledning var 
att hela tiden ytterligare reducera att något väsentligt utelämnades. Ytterligare en anledning 
var också att det var nödvändigt för analysen att kontinuerligt göra nya observationer för att 
kunna bedöma huruvida företagen uppdaterade sina webbsidor. Viktigt att klargöra är att våra 
observationer uteslutande genomfördes med bredbandsuppkoppling. Detta kan innebära att 
vår bedömning av webbsidorna kunde ha blivit annorlunda med en långsammare 
uppkoppling.   
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Genom vårt val av att inte intervjua personer på våra fallföretag och istället förlita oss på 
sekundärdata när det gäller fallföretagens strategier på webben kan viss information ha 
förbisetts. Dock anser vi att det inte har någon avgörande betydelse för resultatet. Samtidigt 
har vi i efterhand insett att det kan finnas en svaghet i att intervjua svenska experter i 
kombination med att vi studerar och analyserar amerikanska webbsidor. Emellertid uppvägs 
detta av att vi tycker att det kunde vara givande att intervjua svenska experter då merparten av 
den litteratur som vi har tagit del av inte är författad av svenskar.   
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3 TEORI 
  

 
I den inledande litteraturgenomgången presenteras teorier kring varumärken inom 

marknadsföringsämnet för att ge läsaren en förförståelse för fenomenet kring varumärken. 

Vidare presenteras teorier kring Internetmarknadsföring och varumärkesbyggande på 

webben. Ur detta erhålls a brand building website model som kommer att utgöra vår 

teoretiska referensram.  

 

 

 

3.1 Litteraturgenomgång varumärke 
 

3.1.1 Begreppet varumärke 

 
De olika definitionerna nedan, liksom innebörden av dessa, belyser olikheterna i 
varumärkesterminologin. 

 
 

“A brand is not a name. A brand is not a positioning statement. It is not a marketing message. 

It is a promise made by a company to its customers and supported by that company…”  (Sterne 

i Rowley, 2004, s.131) 
 

 

“A brand is a name, term, sign, symbol, design, or combination of these which is used to 

identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from 

those of competitors” (Kotler et al., 2005, s.549) 
 
 
Begreppsdefinitionen kompliceras ytterligare av att det på svenska endast finns ett ord för 
varumärke, medan det i engelskan finns en distinktion mellan varumärket som juridisk 
rättighet – trademark – och varumärket som konkurrensmedel – brand. Sambandet mellan 
begreppen går att finna i uttrycket ”The trademark is the heart of the brand”, vars 
metaforiska innebörd är att den juridiska rättigheten till ett varumärke är en förutsättning för 
varumärket som konkurrensmedel. (Melin, 1999) Utöver detta finns en oordning i 
begreppsdefinitionen av branding, i engelska språket, som har påverkat hur 
varumärkesprocessen ses på svenska. Branding är dels ett uttryck för att använda och stärka 
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den grafiska identiteten och dels ett sätt att uttrycka de processer och metoder som används 
för att bygga varumärken (Nilson, 2000).  
 
Engelskans branding ger en antydan om varför vi använder varumärken. Dess betydelse 
härstammar från den skandinaviska ordstammen, närmare bestämt från ordet brandr som 
betyder att brännmärka något för att demonstrera äganderätt och/eller ursprung. (Nilson, 
2000) Beteckningarna ordmärke och figurmärke är de vanligaste exemplen på varumärken. 
Ordmärket är namnet som är utmärkande för en viss produkt eller namnet på firman som är 
knuten till en viss produkt. Ordmärket är det som i dagligt tal kallas för varumärke. Den andra 
huvudsakliga beteckningen är figurmärket, eller symbolen, som åsyftar konkreta eller 
abstrakta figurer som kännetecknar en viss produkt eller företag. (Melin, 1999) Figurmärket 
är det som kallas logotyp. Logotyp, symboler och varumärken nyttjas synonymt i 
vardagsspråket fastän de har sitt ursprung i skilda kunskapsfält. I snävaste mening så är 
logotypen ett uttryck för form och formgivning, samtidigt som symbolen och varumärket står 
som typ för ett kollektivt meningsskapande. Unisont för begreppen är att de bara kan tolkas 
och förstås i sammanhang som är dess grogrund. (Holger & Holmberg, 2002)  

3.1.2 Varumärkets beståndsdelar 

 
 
Figur 3:  The layers of a brand      Källa: Doyle (2002) s.168 

 
I centrum för skapandet av varumärken står många gånger produkten eller tjänsten. I 
ovanstående modell är den ursprungliga produkten kärnan och återfinns följaktligen i 
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modellens mittpunkt. Nästa nivå är det grundläggande varumärket, bestående av grunddrag, 
såsom namnet på varumärket, dess design och förpackning, samt dess finesser och kvalitet. 
Grunddragen skall ha för avsikt att skapa gynnsamma förutsättningar för produktens funktion 
samtidigt som de är en bidragande orsak till produktens differentiering gentemot 
konkurrerande produkter och ett hjälpmedel vid positionering av produkten. En förpackning 
för livsmedel skall dels hålla innehållet fräscht, och samtidigt ha en tilltalande design både 
fysiskt och grafiskt. Det utvidgade varumärket kan bestå av service, leverans, installation, 
garantier eller kredit- och lånemöjligheter. Tilläggserbjudanden som förstärker konsumentens 
föreställning av produkten och samtidigt tillför konkurrensfördelar då dessa egenskaper är 
svårare att kopiera än en faktisk produkt eller dess grundläggande varumärkeselement. Det 
potentiella varumärket innebär en målsättning, som om den uppfylls kommer att stödja 
varumärket vid angrepp från konkurrenter. Konsumenter skall uppfatta värdet de får av 
produkten som så stort att de inte är villiga att byta till ett annat märke, ens om konkurrerande 
produkter är billigare eller mer lättillgängliga. Varumärken som lyckats med en sådan 
dominans är oftast byggda kring en kärnprodukt med hög kvalitet. Att vara först på en 
marknad kan vara en stor fördel, men ännu viktigare är långsiktighet i kommunikationen av 
de unika värdena som produkten tillför. (Doyle, 2002) 
 
Som en sammanfattning på ovanstående stycke belyser vi ytterligare en definition av ett 
varumärke: 
 
“...an identifiable product augmented in such a way that the buyer or user perceives relevant 

unique added values which match their needs most closely…” (de Chernatony & Mcdonald i 

Rowley, 2004, s.132) 

 
De Chernatony and McDonalds definition lyfter fram tre aspekter av ett framgångsrikt 
varumärke: (1) ett varumärke är beroende av kundernas uppfattning, (2) kundernas 
uppfattning påverkas av produktens värdeadderande egenskaper, (3) de värdeadderande 
egenskaperna skall vara varaktiga. Detta skulle innebära att användarens bild och uppfattning 
av varumärket inte enbart påverkas av produktens utmärkande egenskaper, utan även av de 
sammanlagda erfarenheterna av och kring produkten. (Rowley, 2004) 
 
 

3.1.3 Värdeproposition och Kundvärde 

 
Ett kritiskt moment i varumärkesbyggande är att fastställa en klart definierad 
värdeproposition, det vill säga ett starkt erbjudande som potentiella kunder upplever som 
intressant och tilltalande. Företag måste ha en förståelse för vem deras potentiella kunder är, 
vad de värderar och hur deras produkter eller tjänster borde optimeras eller konfigureras för 
att leverera önskat värde. Varumärket har en central roll i värdepropositionen och måste 
leverera differentierade produkter eller tjänster som uppfyller konsumentens funktionella 
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behov. Varumärket bör utvidga det grundläggande erbjudandet med ökat värde genom att 
erbjuda ytterligare produkter eller service för att tillfredsställa konsumenten. Om denna 
utvidgning av varumärket är framgångsrik framkallar detta större förtroende bland 
konsumenterna för företaget än för konkurrenterna. Detta resonemang leder fram till att 
värdepropositionen är en funktion av en effektiv produkt eller tjänst (P), en utmärkande 
varumärkesidentitet (I) och ökat värde (AV). (Cleland, 2000)  
 

Varumärke = P × I × AV 
 
Ett väl preciserat värdebegrepp som går att mäta och som är användbart i praktiken är en 
förutsättning för att en organisation skall kunna fatta rätt beslut. Kundvärdet måste genomsyra 
hela organisationen ner på individnivå, för att på så sätt bli ett verktyg som leder 
organisationen framåt. (Lindstedt & Burenius, 1999) 
 
Kundvärde definieras som skillnaden mellan den totala kundnyttan eller kundvärdet och den 
totala kostnaden som kunden upplever. Den totala kundnyttan eller kundvärdet är de fördelar 
som kunden förväntar sig av en viss produkt eller tjänst. Den totala kostnaden är de kostnader 
som kunden förväntar sig vid bedömningen, förskaffandet, användningen och försäljningen av 
produkten eller tjänsten. (Kotler, 2000) Ur denna definition leder att kundvärdet antingen kan 
ökas genom att öka nyttan eller genom att minska kostnaden. 
 

               Upplevd nytta 
                   Kundvärde =  ------------------------------ 

     Totala kostnader 
 
Kundvärde är en väsentlig del i alla typer av affärer. och ett företags förmåga att skapa högre 
värde för kunderna än konkurrenterna kommer att avgöra företagets lönsamhet, tillväxt och 
överlevnad. Samtliga kunder önskar maximera kundvärdet vid varje inköp, de söker efter 
lägsta pris, högsta kvalitet och väljer därefter de alternativ som ger dem högst värde. På 
marknader med hög konkurrens och många aktörer väljer konsumenter de alternativ som 
erbjuder högst värde, vilket innebär att företag blir framgångsrika på bekostnad av andra. De 
företag som inte lyckas erbjuda konsumenterna tillräckligt högt värde slås således ut från 
marknaden. Detta resonemang är drivkraften i en fungerande marknadsekonomi. (Lindstedt & 
Burenius, 1999) 
 
En säljare måste utvärdera det totala kundvärdet och den totala kundkostnaden associerade till 
varje konkurrents erbjudande för att bedöma hur den egna produkten eller tjänsten uppfattas 
av konsumenterna. Företag som befinner sig i en situation där deras kundvärde är undermåligt 
har två olika alternativ; antingen att koncentrera sig på att öka kundvärdet eller minska 
kundkostnaden. Väljer företaget att försöka öka kundnyttan krävs ett stärkande eller 
utvidgande av erbjudandets produkt-, service-, personal- eller imagefördelar. Väljer företaget 
å andra sidan att minska kundkostnaden sker detta genom en sänkning av försäljningspriset, 
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förenklade beställnings- och leveransprocesser eller reducering av kundens risk med hjälp av 
produktgarantier. (Kotler, 2000)  
 
Värdet av ett erbjudande utgår således från konsumentens uppfattning och inte från 
ledningens bedömning. Detta innebär att det krävs en förståelse inom organisationen för vad 
kunder värderar. Att bestämma och leverera värde underlättar både förvärvandet och 
kvarhållandet av kunder. När nya teknologier transformerar existerande marknader blir denna 
förmåga mer och mer väsentlig. (Lee & Overby, 2004)  
 
 

3.2 Litteraturgenomgång Internetmarknadsföring 
 

3.2.1 Internet 

 
E-business kan definieras på följande sätt: 
 
”All electronically mediated information exchanges, both within an organization and with 

external stakeholders supporting the range of business processes.” (Chaffey, 2002, s.8) 
 
Vidare kan e-marketing  beskrivas enligt följande:  
 
”Achieving marketing objectives through use of electronic communications technology.” 
(Chaffey, 2002, s.286) 
 

Slutligen kan e-commerce definieras enligt nedan:  
 
”…technology-mediated exchanges between parties (individuals, organizations, or both) as 

well as the electronically based intra- or interorganizational activities that facilitate such 

exchanges.” (Rayport & Jaworski, 2001, s.3) 
 

Enkelt kan sägas att e-business är ett samlingsbegrepp för alla aktiviteter som äger rum 
elektroniskt, däri även e-commerce och e-marketing.  
I grund och botten kan Internet ses som en enkel teknologisk plattform som möjliggör 
kommunikation mellan två eller flera datorer. Det som kännetecknar Internet som medium 
kan sammanfattas i tre punkter: (Tsiames & Siomkos, 2003) 
 

- En likgiltighet till tid och rum, då Internet per definition är oberoende av tid och rum. 
 

- Betydligt lägre informationskostnader, då dels anskaffandet av information och dels 
sökandet efter information blir mindre kostsamt. 
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- Den interaktivitet och anpassningsförmåga som Internet besitter har förändrat 
interaktionsprocessen mellan kommunicerande parter och tillåtit dem att inleda aktiva 
one-to-one relationer.    

 
-  

På liknande sätt kan Internets kännetecken brett sammanfattas i fyra kategorier; bekvämlighet, 
tillgänglighet, interaktivitet och uttryckssätt. Med bekvämligheten menas att användare 
relativt enkelt har tillgång till information, sökfunktioner, identifiering och utvärdering av 
olika alternativ. Tillgänglighet innebär att det saknas begränsning av tid och rum, medan 
interaktiviteten förser användaren med en plattform för att sammanföra individualiserade 
interaktioner mellan individer, communities och institutioner. Internet utgör även ett medium 
för individer att uttrycka sina behov, skapa en förbindelse med resten av världen och 
tillfredställa behov av grupptillhörighet. (Jaiswal, 2001)   
 
Begreppen one-to-one marketing, relationsmarknadsföring och customer relationship 

management (CRM) har idag näst intill samma innebörd.(Gummesson, 2004) För att 
förtydliga kommer vi dock att presentera begreppen var för sig med hjälp av olika författares 
definitioner.  
 
One-to-one marketing har traditionellt varit en mycket kostsam form av marknadsföring. 
Dock har den interaktiva eran och den ökade datorkraften bidragit till att göra denna form av 
marknadsföring mer kostnadseffektiv. Det är framförallt tre förutsättningar som 
informationsteknologin fört med sig som underlättat för one-to-one marketing. Med hjälp av 
kunddatabaser kan företag lagra information om kunder och följa upp åtskilliga komplexa 
kundinteraktioner.(Pepper & Rogers, 1999) Informationen kan användas för att segmentera 
kunder och utforma specifika erbjudanden till specifika segment, samtidigt som mindre 
gruppers varumärkesupplevelser kan skiljas åt. (Rowley, 2004) Vidare har datorer även fört 
med sig åtskilliga kommunikationsverktyg, som gör det möjligt för kunderna att 
kommunicera interaktivt med företaget istället för envägskommunikation. Individuellt 
skräddarsydda lösningar var tidigare både kostsamma och opraktiska, dock har 
informationsteknologin inneburit att företag nu kan anpassa produkter och service utifrån den 
individuella kunden. (Pepper & Rogers, 1999)  
 
Relationsmarknadsföring kan enkelt beskrivas som företeelsen då en organisation skapar 
starka relationer med sina kunder genom lojalitet. För att relationer med kunder skall kunna 
uppnås krävs att organisationen underhåller dessa relationer med aktiviteter. Starka relationer 
förutsätter att kunder och organisationer lär känna varandra, så att relationerna blir personliga 
och intima. Detta uppnås genom att organisationen bygger upp kunskap om den individuella 
kunden i form av personliga egenskaper, preferenser och köpbeteende. Kunden bidrar till 
denna kunskap genom att dels besvara frågor och dels tillåta att organisationen följer deras 
beteendemönster med hjälp av cookies. Ju mer en organisation lär sig om kunden desto mer 
intim och personlig blir marknadsföringen, vilket leder till ökad trygghet och tillfredsställelse. 
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På motsvarande sätt stärks banden då kunden lär sig mer om organisationen. Detta är en 
fortgående process och organisationen måste hela tiden uppdatera sin kunskap om kunderna, 
genom att bygga på gammal kunskap med nya frågor. Kunden förväntas på liknade sätt hela 
tiden lära sig mer om organisationen. Detta kan ske på en rad olika sätt; kunden kan samla 
poäng vid köp, stiga i lojalitetsklasser, värva nya kunder till organisationen eller representera 
organisationen reklamsyfte. Fördelarna med relationsmarknadsföring är att kommunikationen 
blir mer personlig och produkterna blir mer individuellt utformade, samtidigt som 
erbjudanden kan individualiseras. Å andra sidan är konsumenter idag inte nödvändigtvis 
intresserade av att ha en nära relation till alla de varumärken de kommer i kontakt med. 
Konsumenter är olika beträffande hur de vill utsättas för marknadsföring och organisationen 
bör sträva efter att anpassa kommunikationen utefter hur pass relationsbenägna kunderna är. 
(Dahlén, 2002)  
 
Gummesson definierar CRM såsom, ”… relationsmarknadsföringens värderingar och 

strategier – med särskild betoning på relationen mellan kund och leverantör” (Gummesson, 
2004, s.14) CRM möjliggör för ett företag att erbjuda sina kunder service i realtid genom att 
fokusera på relationsbyggande med varje individuell kund via effektiv användning av 
individuell kundinformation. På lång sikt bidrar effektivt relationsbyggande till lönsamhet 
genom ökad försäljning, bättre service och bibehållande av kunder. (Rayport & Jaworski, 
2001) 
 

Även om olika CRM tekniker funnits en längre tid är det främst tre olika teknologiska trender 
och utvecklingar på senare år som ökat betydelsen och utvecklingen av CRM i realtid. Den 
första teknologin är webbservice och andra applikationer som omstrukturerar hur CRM 
lösningar kommer att levereras. Internets acceptans som kommunikations-, innehålls- och 
applikationsmedium har ökat och fler företag förlitar sig på Internet för att sköta de 
fortgående kundrelationerna. Den tredje teknologin är den trådlösa nätverk. Den fortsatta 
konvergensen av dessa tre teknologier kommer att bidra till att öka betydelsen av CRM när 
det gäller att assistera företag att tillfredsställa kundernas behov. (Goldenberg, 2005) 
 
När det gäller framtiden för CRM förutses investeringar inom framförallt två områden; dels i 
automatiseringen av marknadsföringen och dels inom det analytiska området. I fråga om 
automatiseringen kommer utvecklingen att gå mot mer individuellt utformade kundportaler 
för att länka data som samlats från kundens besök på webbsidan till CRM system som stödjer 
marknadskampanjerna på webben. Den analytiska förmågan måste samtidigt förbättras för 
effektivare segmentering, vilket underlättar anpassningen av 
direktmarknadsföringskampanjer. (Dickie, 2005)   
 
Peppers & Rogers urskiljer två typer av synsätt på konkurrens; aggregate-market competition 

där företaget är verksamt i en produktdimension och customer-driven competition där 
företaget konkurrerar i en kunddimension. Att vara verksamt i en produktdimension förklaras 
med att företaget fokuserar på ett kundbehov i taget och försöker nå ut till så många kunder 
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som möjligt. Att konkurrera i en kunddimension däremot innebär att företaget fokuserar på en 
kund i taget och försöker tillfredsställa så många av den kundens behov som möjligt. (Peppers 
& Rogers, 1999) 

 
 
Needs   Needs 
Satisfied   Satisfied 

 
Customers   Customers 
Reached   Reached 

      
 
Figur 4:  Aggregate market competition vs customer driven competition  Källa: Peppers & Rogers (1999) s.20-21 

 
 
Detta kan liknas vid massmarknadsföring och one-to-one marketing. Massmarknadsföring 
grundas på att behandla en oskiljaktig konsumentgrupp på marknaden, medan one-to-one 

marketing involverar den individuellt unika kunden.  
 
Ökad datorkraft har inneburit att marknadsföringsåtgärder kan koncentreras till allt smalare 
segment i vilka ett företag förlitar sig på att erbjuda kunderna anpassade produkter eller 
lösningar. Dessa erbjudanden baseras på feedback från kunder och annan interaktion parterna 
emellan. (Peppers & Rogers, 1999) 
 
Gummesson (2004) presenterar termen many-to-many marketing som en kontrast till one-to-

one marketing.  I one-to-one marketing möts en leverantör och en kund, i many-to-many möts 
leverantörens nätverk, kunden och dennes nätverk. Ett enkelt sätt att åskådliggöra skillnaderna 
är följande uppställning: 
 
 
One-to-one marketing   Many-to-many marketing 
 
- identifiera dina kunder   - identifiera dina nätverk av relationer 
- differentiera kunderna  - differentiera relationerna och nätverken 
- interagera med kunderna    - interagera med medlemmarna i nätverken 
- individanpassa   - individanpassa 
- lärande relationer   - lärande nätverk  
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Gummesson (2004) hävdar att denna form av marknadsföring är lika applicerbar på business-

to-consumer som på business-to-business. Internet har ökat möjligheterna för customer-to-

customer nätverk, då främst i form communities som bland annat interagerar i chattforum. 
 
När information sprids i fysisk form finns det en kompromiss mellan informationens riklighet 
och dess omfång. Med riklighet menas informationens kvalitet utifrån användaren i form av 
dess precision, bandbredd, giltighetstid, anpassning, interaktivitet, relevans och säkerhet. 
Omfånget av informationen är helt enkelt antalet människor som tar del av denna information. 
Tidigare har det endast varit möjligt att dela väldigt rik information med en liten grupp 
människor och mindre rik information med ett större antal människor. Det har dock inte varit 
möjligt att samtidigt fördela rik information till ett stort antal människor. (Evans & Wurster, 
2000) 
 
Digitala nätverk har till stor del eliminerat denna kompromiss och bidragit med en möjlighet 
att dela rik information mellan och med ett stort antal människor. Detta kan åstadkommas 
genom att information kan färdas självständigt och att det finns en standard som tillåter alla 
att ta del av denna information. Det är framförallt två krafter som gjort denna omflyttning 
genomförbar, dels möjligheten att ansluta och förutsättningslöst transportera 
informationspaket mellan två punkter och dels adoptionen av en allmän informationsstandard. 
Elektroniska nätverk tillåter informationsflöden till stor del självständigt från ekonomiska 
aspekter, samtidigt som utvecklingen av en allmän teknisk kommunikationsstandard, som 
tillåter alla att kommunicera med varandra utan kostnad. (Evans & Wurster, 2000)  
 
Internet har inneburit att den varumärkesbyggande processen nu involverar en interaktion 
mellan varumärket och den individuella konsumenten utefter konsumentens preferenser, 
vilket ökar konsumentens engagemang samtidigt som värdet definieras och upplevelsen 
personifieras. För att skapa en känsla av en starkare värdeproposition krävs det att värde 
skapas som en resurs utav information, tid och personlighet. Detta innebär att varumärken 
kommer att vara individuellt bestämda konfigurationer av ett bredare behov som företagen 
önskar tillfredställa. (Jaiswal, 2001)  
 
 

3.2.2 Varumärkesbyggande på webben 

 
Enligt Aaker och Joachimsthaler skapar traditionell broadcast advertisement en barriär mellan 
konsumenten och varumärket, där konsumenten inte medverkar i själva upplevelsen. Denna 
typ av marknadsföring kan liknas med att titta på en tavla eller skulptur bakom ett rep på ett 
museum. Konsumenten får på detta sätt en passiv roll i processen. Tidiga försök att bygga upp 
varumärken på webben utgjordes till stor del av denna broadcast advertisement, där webben 
enbart representerade ännu ett marknadsföringsmedium. Passiva banner-ads placerades på 
andras webbsidor med liknande målgrupp, på samma sätt som företag placerar tv-reklam i 
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anknytning till specifika program. Måtten på effektiviteten av dessa banner-ads var helt 
enkelt hur många ur segmentet som exponerats för dem, det vill säga eyeball exposure. 
Webbsidor var mer eller mindre kopior av tryckta annonser och kataloger. (Aaker & 
Joachimsthaler, 2000) 
I dagens informationssamhälle har antalet marknadsföringsmeddelanden som riktas mot 
konsumenter ökat enormt, vilket lett till en ökad betydelse av välkända varumärken. Internet 
har bidragit till att sänka den tid som konsumenten behöver för att söka information innan ett 
köpbeslut verkställs. Som följd har även sökkostnaden minskat markant. Ett starkt varumärke 
kan öka kundlojaliteten, då det bidrar till en kontinuitet i kundens ögon. 
Informationssamhället har på många sätt minskat den fysiska kontakten mellan företaget och 
dess kunder, vilket lett till att varumärkesbyggande på webben ökat i betydelse. Varumärken 
har fått en viktigare roll inom Internetmarknadsföring då ett välkänt varumärke blir ett 
nyckelord i konsumentens sökprocess, som sökord i sökmotorer. Stämmer varumärkesnamnet 
överens med domännamnet, stärks konsumentens närhet till varumärket samt länkarna mellan 
de olika försäljningskanalerna. Ett problem dock, som företag kan stöta på är konsumenters 
förutfattade meningar angående ett varumärke. Konsumenters associationer till varumärket är 
svåra att ändra och kan komplicera processen att emigrera varumärket till Webben. (Rowley, 
2004) 
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Det finns sex verktyg som organisationer kan använda sig av för att vara framgångsrika i att 
bygga upp sitt varumärke på Internet/webben: (Aaker & Joachimsthaler, 2000) 
 

 
 
 
Figur 5:  Brand Building on the Web     Källa: Aaker & Joachimsthaler (2000) s.237 

 

- En webbsida anses som det potentiellt viktigaste verktyget då det är möjligt att 
anpassa dess utformning efter varumärket och samtidigt anpassa den efter relationen 
till kunden eller användaren. En webbsida kan också användas för att skapa och 
förstärka associationer till varumärket. 

 
- Reklam och sponsring i form av till exempel banner ads och popups som länkar 

användaren från en tredjeparts webbsida till företagets webbsida. Att placera visuell 
reklam eller meddelanden på en tredjeparts webbsida kan öka associationerna till det 
egna varumärket och uppmuntra användaren att klicka vidare till företagets webbsida. 
Ett annat sätt är att associera det egna varumärket med tredjepartens genom att sponsra 
innehåll på en dess webbsida.  

 
- Ett tredje verktyg är Intranet. Ett företag kan inte effektivt bygga upp ett varumärke 

utan att kunskap och engagemang delas inom hela organisationen. Intranet gör det 
möjligt för organisationen att förmedla varumärket och dess identitet internt till de 
anställda. 

 
- Ett företag kan välja att öppna upp en del av organisationens Intranet för kunderna, ett 

så kallat Extranet. På detta sätt länkas kunderna med det interna systemet i 
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organisationen och får på ett enkelt sätt tillgång till information, beställningsprocesser 
lojalitet.  

 
- Webb PR är kommunikation på Internet som inte kan kontrolleras av företaget. Denna 

kommunikation kan äga rum via nyhetsorienterade webbsidor, diskussionsforum, 
personliga webbsidor och chattsidor. Specialiserade diskussionsforum organiserade 
kring ett visst varumärke kan mycket väl påverka uppfattningen av varumärket och 
därigenom dess försäljning.  

  
- E-post kan användas för att upprätthålla kundkontakten och föra tankarna till 

varumärket. E-post kan användas för anpassade erbjudanden som stärker relationen 
med kunden. En begränsning av kommunikationen via e-post är dock nödvändig. 
Detta för att inte förväxlas med skräppost, som i slutändan skadar kundrelationen. 
Genom att använda e-post som en kanal för feedback underlättas arbetet med att 
tillfredsställa kundernas behov och stärka varumärket.  

 
 

3.2.3 Webbsidor som varumärkesbyggande verktyg 

 
Webbsidor har utvecklats till mer än ytterligare en kanal ifråga om exponering av varumärket 
och tillgänglighet för kunderna. I stället har webbsidor blivit ett sorts skyltfönster för aktörer i 
informationsindustrin.(Rowley, 2004) Fördelen med att inkludera en webbsida i 
varumärkesstrategin är att den möjliggör en vidare informationsspridning och samordnar 
andra varumärkesstrategier och marknadsföringsaktiviteter inom organisationen. En annan 
orsak till att en webbsida är ett användbart verktyg är att konsumentupplevelsen och 
konsumentens associationer kring varumärket är relativt enkla att kontrollera och styra på en 
webbsida.(Aaker & Joachimsthaler, 2000) 
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För att en webbsida ska bli ett effektivt verktyg i uppbyggnaden av ett varumärke 
rekommenderar Aaker och Joachimsthaler följande fem riktlinjer: 
 
 

 
 
  

Figur 6:  A Brand Building Web site     Källa: Aaker & Joachimsthaler (2000) s.242 

 

1. Webbsidan bör skapa en positiv upplevelse för användaren genom att vara 
lättnavigerad, tillföra värde till erbjudandet och utnyttja webbens utmärkande 
egenskaper. Det fordras att webbsidan uppfyller de förväntningar som 
användaren har i fråga om informationsinnehåll och de aktiviteter webbsidan 
stödjer. Samtidigt skall webbsidan vara enkel att använda så att användaren 
inte blir frustrerad och förvirrad vid användningen. (Aaker & Joachimsthaler, 
2000) Monti i Ladefoged Joergensen och Blythe (2003) hävdar att om 
sökfunktioner och hjälpfunktioner nyttjas frekvent så indikerar detta sannolikt 
på att navigeringen är frustrerande. Webbsidan kan tillföra användaren värde i 
form av information, transaktioner, underhållning eller att erbjuda en social 
upplevelse. Med andra ord skall webbsidan vara givande att besöka och det 
skall finnas en motivation för användaren till återbesök. Kan en webbsida 
erbjuda användaren relevant innehåll finns en möjlighet att webbsidan utvidgar 
varumärket och erbjuder ytterligare funktionellt, känslomässigt eller 
självförverkligande värde. Slutligen bör en webbsida sträva efter att vara 
interaktiv, personifierad och uppdaterad. (Aaker & Joachimsthaler, 2000)  

 
2. Det är viktigt att en webbsida reflekterar och stödjer varumärket. Alltför 

funktionella och enkelt utformade webbsidor resulterar ofta i en likgiltig eller 
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negativ upplevelse för användaren, vilket kan ge missvisande associationer till 
varumärket. Omvänt kan en alltför trendig och underhållande webbsida 
resultera i samma problem. Varumärkets identitet och inte möjligheterna till 
skapandet av visuella och tekniska funktioner på webbsidan måste alltid stå i 
centrum. Då ett varumärke är begreppsmässigt och visuellt starkt samtidigt 
som webbsidan är bra utformad bör användare uppleva att de befinner sig i 
varumärkets värld. Förmedlandet av denna känsla skall avspeglas på 
webbsidan i färg, layout och identitet. (Ibid.) 

 

Genom att informera bortom produkten eller servicen kan en webbsida 
utvecklas till en sakkunnig källa inom ett visst område. En lösning för företag 
och deras varumärken är att samarbeta med andra företag för att på så sätt bli 
en destinationssida för ett stort antal användare med liknande intressen. En 
annan fördel av ett sådant samarbete är reducering av investeringskostnader. I 
egenskap av sakkunnig källa kan en webbsida förstärka varumärket på tre sätt. 
För det första så kan en webbsida stödja varumärket genom att förse 
varumärket med trovärdighet och auktoritet. Vidare skapas ett starkare band 
mellan användare och varumärke om webbsidan blir en del av användarens 
livsstil utan att verka påträngande. Slutligen möjliggör webbsidan 
varumärkeskommunikation genom användning av ett språk som användaren 
kan relatera till. Ovanstående insatser är svårare att uppnå om webbsidan 
upplevs som ett försäljningsverktyg. (Ibid.) 
 

3. En webbsida bör söka efter synergier med andra kommunikationsverktyg. Det 
vill säga, en webbsida bör vara flexibel så att den stödjer och kompletterar 
andra marknadsföringsaktiviteter. När en webbsida utvecklas och underhålls av 
ett team av människor med sin egen stil och egna mål, finns risken att 
webbsidan inte är integrerad med andra kommunikationsverktyg och resulterar 
i en isolerad insats. Integrerad kommunikation innebär att alla 
varumärkesmeddelanden koordineras så att de fungerar i samordning. Webben 
innebär ytterligare en dimension i den integrerade kommunikationen och har 
potentialen att utgöra strukturen och det som förbinder all kommunikation. 
(Ibid.)  
 

Med en webbsida finns möjligheten att presentera varumärket på ett 
engagerande och trovärdigt sätt och kan därigenom utgöra basen för andra 
kommunikationsverktyg såsom tryckt reklam, sponsring, kampanjer och PR. 
Till skillnad från TV-reklam, affischtavlor, förpackningar och annan tryckt 
reklam så är webben inte begränsad vad gäller mängden innehåll. Detta medför 
att webben kan utgöra ett kompletterande verktyg där mer ingående 
information presenteras. Övrig reklam kan stimulera intresset för varumärket, 
samtidigt som webbsidan kan redogöra för historien bakom företaget eller 
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varumärket. (Aaker & Joachimsthaler, 2000) Mot denna bakgrund kan en 30 
sekunders TV reklam liknas vid en filmtrailor och Internet vid själva filmen. 
(New Media Age, 2005).  
 
Med bredbandets ökade utbredning följer att företagen söker efter nya 
tillvägagångssätt att uppmuntra konsumenter att dels besöka webbsidan men 
även att spendera längre tid väl online. Det blir alltså viktigare för företagen att 
behålla användarnas uppmärksamhet genom att skapa intresse. (New Media 
Age, 2005) Att inkludera råd och rön om produkten på webbsidan är ett sätt att 
förse varumärket med förhöjt värde. Ett annat är att låta Webbsidan 
tillhandahålla information i anknytning till individer som företaget sponsrar, 
vilket höjer värdet och stärker bandet mellan sponsorskapet och varumärket. 
(Aaker & Joachimsthaler, 2000). Att använda sponsorskap i 
marknadskommunikation har länge betraktats som ett effektivt verktyg att 
koppla positiva känslor av ett evenemang eller en känd person till ett 
varumärke och dess produkter. Tanken är att knyta varumärket till en 
företeelse som människor känner passion för, främst i form av idrottsrelaterade 
företeelser. (New Media Age, 2004)  
 
Webben kan stödja butikskampanjer och media baserade kampanjer och vara 
ett medel för att involvera spel och andra aktiviteter i kampanjen. Därmed ökar 
kampanjens räckvidd och genomslagskraft. Webbens egenskaper möjliggör en 
snabbare spridning av information till ett stort antal individer och utgör således 
ett användbart verktyg vid PR arbete. På samma sätt som webbsidan skall 
stödja andra marknadsföringsaktiviteter, så skall den totala 
marknadsföringsinsatsen stödja webbsidan genom att attrahera besökare. 
(Aaker & Joachimsthaler, 2000) 

 

4. Webbsidan bör utgöra ett hem för lojala användare, samt potentiellt för nya 
användare. Istället för att ta de lojala kunderna för givet och fokusera på att 
utöka kundbasen, bör en webbsida vårda den lojala kundgruppen. Därigenom 
förstärks de lojala kundernas relation till varumärket. Utöver ren försäljning 
spelar lojalisten en viktig roll genom att utgöra en typ av förebild för andra 
kunder, anställda och partners. Lojalisten fungerar som en ambassadör för 
varumärket. 

  
5. Istället för att utforma en webbsida med lättkopierade funktionella fördelar, bör 

en webbsida fokusera på att differentiera sig genom att erbjuda något som är 
svårt eller kostsamt för konkurrenter att kopiera. Ett tillvägagångssätt är att 
sträva efter att vara den dominerande webbsidan inom ett specifikt område. Ett 
annat sätt är att differentiera webbsidan genom att utveckla den nytta som 
varumärkta fördelar, service, kännetecken och komponenter kan tillföra 
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varumärket. Enligt Ridgway i Buss (2003) så blir interaktionen mellan 
användaren och varumärket starkare när användaren spelar ett varumärkt spel 
än när användaren exponeras för en 30 sekunders TV reklam. Dessa utökade 
funktioner kan ses som silver-bullet brands och det faktum att de är 
varumärkta, samtidigt som varumärket ägs av organisationen är avgörande. 
Även om de funktionella aspekterna kan kopieras är de ägda varumärken och 
på så sätt differentierade. (Aaker & Joachimsthaler, 2000) 

 
 

3.2.4 Webbsidans användargränssnitt  

 
Den marknadskommunikation som äger rum mellan en organisation och en användare via 
webben förmedlas genom teknologier, vilket innebär att interaktionen skiftat från ansikte-till-
ansikte till skärm-till-ansikte gränssnitt. I en miljö där en stor del av interaktionen sker mellan 
användaren och en datorskärm, ställs självfallet höga krav på företagets webbsida och dess 
utformning. Det finns sju olika komponenter som en organisation skall beakta i relation till 
användargränssnittet på webbsidan. (Rayport & Jaworski, 2001) Dessa innefattas i the 7Cs 

Framework, som i huvudsak är en förlängning av de klassiska 4 P:na inom 
marknadsföringsämnet. Detta ramverk sammanfattar de beståndsdelar som ökar värdet och 
bidrar till den totala onlineupplevelsen. (Cleland, 2000)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7:  The 7 Cs of the customer interface      Källa: Rayport & Jaworski (2002) s.116 
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Context 
 
Context innefattar hur webbsidan är utformad visuellt och hur webbsidan upplevs av 
användaren. Context delas upp i de två dimensionerna form och funktion. Den estetiska 
designen, formen, fokuserar på inslag som färgschema, visuella teman, typografi, bilder och 
annan grafik, medan funktionen berör användarvänligheten på webbsidan. Det finns två 
aspekter av funktionen; layout och prestanda. Vad gäller layout så räknas sektionsindelning, 
länkstruktur och navigering som avgörande faktorer, medan prestanda innefattar faktorer 
såsom tillgänglighet, hastighet, pålitlighet och navigation. (Rayport & Jaworski, 2001) För att 
skapa lojala användare krävs bland annat att webbsidan har snabb uppladdning, är 
lättnavigerad och att informationen är relevant. De vanligaste fallgroparna inkluderar långsam 
uppladdning, informationen som inte är uppdaterad och dålig kundservice. (Tsiames & 
Siomkos, 2003) Utifrån form och funktion är det möjligt att klassificera en estetiskt dominant 
webbsida där grafiken prioriteras eller en funktionellt dominant webbsida där funktionen 
prioriteras. En webbsida kan även kombinera form och funktion för att skapa ett integrerat 
användargränssnitt. (Rayport & Jaworski, 2001)  
 
 

Content  
 

Content, innehållet på webbsidan, måste vara relevant och användbart för målgruppen. Den 
plats som finns tillgänglig för presentation av information på webben är närmast oändlig, 
likaså inventeringsmöjligheterna. Mot denna bakgrund har företag en möjlighet att förbättra 
värdepropositionen genom att erbjuda sina kunder aktuell och omfattande information, 
expertinsikter samt ett brett produktsortiment. (Cleland, 2000) Content kan utgöras av 
produkter, information, tjänster/service eller en kombination. The offering mix beskriver vad 
webbsidans innehåll erbjuder användaren och utifrån framförallt detta fastställs huruvida 
webbsidan är erbjudandedominant, informationsdominant eller marknadsdominant. På en 
erbjudandedominant, webbsida förekommer försäljning av varor. Är innehållet på webbsidan 
informationsdominant fokuserar webbsidan på information och underhållning. 
Informationsdominanta, webbsidor organiserar och lagrar en stor mängd information och 
förser användaren med verktyg för att hitta sitt intresseområde och få svar på specifika 
frågeställningar. En marknadsdominant, webbsida tar rollen som mäklare och skapar en 
marknadsplats för köpare och säljare. The appeal mix avser den marknadsföring och 
kommunikation som framhävs av företaget och är i huvudsak det som lockar användaren till 
webbsidan. The appeal mix kan delas in i kognitiva och emotionella lockelser. Kognitiva 
lockelser ställer de funktionella aspekterna av innehållet i centrum, såsom lågt pris, 
tillförlitlighet, tillgänglighet, erbjudandets bredd och grad av anpassning efter användaren. 
Emotionella lockelser fokuserar på emotionella band till produkten eller varumärket och 
omfattar humor, nyheter och historier. The multimedia Mix syftar på text, ljud, bild, video och 
grafik och hur dessa kombineras på webbsidan. Content type beskriver informationens 
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tidskänslighet, det vill säga till vilken grad informationen behöver uppdateras. (Rayport & 
Jaworski, 2001)  
 
 

Community  
 

Kunder upplever många gånger att förmågan att etablera en relation till andra användare 
tillför erbjudandet värde (A.T Kearney, White Paper, 2000). Community innefattar en känsla 
av grupptillhörighet baserat på engagemang och delat intresse. Starka relationer som 
utvecklas till en gruppkänsla kan skapas mellan en grupp användare genom utbyte av idéer 
och synpunkter inom deras intresseområden. Community är grundat på den kommunikation 
som webbsidan stödjer mellan användare, en-till-en eller en-till-många, och i vilken grad 
webbsidan tillåter denna interaktion. (Rayport & Jaworski, 2001) Ett community kan 
utvecklas kring nöje och spänning eller genom aktiviteter på webben som utnyttjar webbens 
relevans att inleda en dialog med målgruppen byggd på de associationer som varumärket 
besitter (Jaiswal, 2001).  
 
Den kommunikation som äger rum kategoriseras som antingen interaktiv eller icke-interaktiv. 
Vid interaktiv kommunikation kan användare kontinuerligt utväxla meddelanden med 
varandra. Webbsidor kan stödja interaktiv kommunikation i realtid mellan användare som 
elektroniska samtal i form av chattrum, instant messaging, anslagstavlor eller e-post. 
Kommunikation som inte involverar direkt och kontinuerligt utbyte av meddelanden mellan 
användare betecknas som icke-interaktiv. Webbsidor kan presentera statiskt information och 
endast tillåta envägskommunikation med användarna. Användaren erbjuds att ta del av 
information men har ingen möjlighet att svara. Det finns två icke-interaktiva sätt för 
medlemmar att bidra till community, nämligen genom public member webpages där 
medlemmar har möjlighet att konstruera en egen webbsida på en existerande webbsida och 
member content där innehållet är utvecklat av medlemmarna. (Rayport & Jaworski, 2001) 
Den kanske viktigaste aspekten med online communities är att de motiverar användaren att 
återvända till en viss webbsida, då användaren upplever sig som en del av något större. Ur ett 
varumärkesperspektiv så lyfter ett community fram värdet och snabbheten av 
informationsdelningen, vilket bidrar till en djupare varumärkesupplevelse och en mer 
personlig förbindelse till varumärket. Detta kan i sin tur leda till en känslomässig lojalitet 
gentemot varumärket. (Cleland, 2000) 
 
 

Customization  
 

Dessa typer av funktioner förstärker användarens upplevelse då det skapar en känsla av en-
till-en relation mellan företaget och kunden (Cleland, 2000). Dock visar en amerikansk 
undersökning att endast 8 procent av respondenterna ansåg att skräddarsydda erbjudanden 
uppmuntrar till återbesök. Istället hävdas det att grundläggande förbättringar såsom snabbare 
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uppladdning av webbsidan och enklare navigering är av större betydelse. (Precision 
Marketing, 040430) Inloggningsfunktioner, cookies, personliga e-post konto, val av innehåll 
och layout, lagring av information eller innehåll och agenter som assisterar användarens 
individuella behov är metoder som används vid anpassning av webbsidan. En del webbsidor 
har en förmåga att med hjälp av mjukvara skräddarsys efter den individuella användarens 
intressen, vanor och behov. En webbsida kan antingen skräddarsys baserat på användarens 
föregående beteende eller på andra användares preferenser med liknande profiler. (Rayport & 
Jaworski, 2002)  
 
 

Communication  
 
Communication är den dialog som inleds av organisationen (Rayport & Jaworski, 2002) och 
skall anpassas efter den enskilde användarens behov, samt tillåta kommunikation till och från 
användaren (A.T Kearney White Paper, 2000), då tvåvägs kommunikation är en förutsättning 
för skapandet av en relation mellan företaget och kunden (Cleland, 2000).  
 
Det finns tre olika former av communication: broadcast, interactive och hybrid. Broadcast är 
envägskommunikation från webbsidan till användaren. Användaren har dock ingen möjlighet 
att svara på den kommunikation som de tar emot från webbsidan och denna typ av 
kommunikation utgörs generellt av en en-till-många relation mellan webbsidan och dess 
användare. Mass mailings är en variant där stora volymer av e-post är adresserade till många 
mottagare. Frequently Asked Questions (FAQ) är en sektion där organisationen svarar på 
vanliga frågor. E-mail newsletter är ett annat sätt att kommunicera med ett stort antal 
användare för att informera om nya funktioner eller förändringar på webbsidan. Till skillnad 
från broadcast är interactive kommunikation tvåvägskommunikation mellan organisationen 
och användaren. User input är tvåvägskommunikation där användaren kommenterar 
innehållet på webbsidan. Customer service är en annan form av tvåvägskommunikation där 
organisationer har möjlighet att förse användaren med service via e-post eller via en 
direktdialog. (Rayport & Jaworski, 2001) En webbsida som prioriterar kundtjänst och support 
har lättare att förutspå kundernas behov och kan på så sätt ge bättre assistans (A.T Kearney 
White Paper, 2000). Hybridcommunication är en kombination av broadcast och interactive 
kommunikation. Dessa webbsidor erbjuder nedladdning av mjukvara kostnadsfritt, så kallade 
freeware.  Användare delar ofta med sig av dessa mjukvaror till vänner och bekanta, vilket 
kan betraktas som ren marknadsföring av webbsidan. Denna typ av virusmarknadsföring 
används ofta av företag som önskar en snabb och bred distribution och ett igenkännande av 
varumärket. (Rayport & Jaworski, 2001)   
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Vidare är det enligt Rayport & Jaworski (2001) möjligt att gruppera communication, som 
följer: 
 

- En-till-Många, ickesvarande användare. Här kommunicerar företag genom massmail 
mot en definierad mottagargrupp utan möjlighet för användaren att svara. Denna 
kommunikation är ofta i form av e-post såsom nyhetsbrev eller broadcast events.  

 
- En-till-Många, svarande användare. Här kommunicerar företag genom e-post till 

specifika användare eller mot ett stort antal användare som loggat in som registrerade 
användare. Denna typ av e-post meddelanden är avsedda att få användaren att svara på 
och kommentera innehållet.    

 

- En-till-Många, direktinteraktion. Dessa webbsidor tillåter användare att interagera 
direkt med webbsidan genom informationsutbyte i realtid. Detta informationsutbyte är 
ofta i form av live chat.  

 
- En-till-En, ickesvarande användare. Här skickas personliga meddelanden till 

användaren som vänder sig till dennes specifika intressen eller behov. Denna 
information kan vara i form av uppdateringar i realtid eller påminnelser.  

 
- En-till-En, svarande användare. Denna typ av webbsida skickar personliga 

meddelanden som grundar sig på användarens specifika intressen eller behov. 
Informationen kan utgöras av uppdateringar i realtid, påminnelser eller skräddarsys 
efter användaren. Användare svarar genom uppge innehåll av intresse och 
specifikationer vid transaktioner.   

 

- En-till-En, direktinteraktion. Denna typ av webbsidor skickar och tar emot personliga 
användarmeddelanden eller administrerar chats som behandlar särskilda intressen eller 
behov. Användare interagerar direkt med varandra på webbsidan genom 
informationsutbyte i realtid. 

 
 

Connection 
 
Det är viktigt att en webbsida etablerar allianser och länkar till webbsidor där målgruppen 
återfinns. (A.T Kearney White Paper, 2000) Connection är till vilken utsträckning en 
webbsida kan länka vidare användaren till andra webbsidor. Pathway-out är när användaren 
länkas vidare genom att lämna den ursprungliga webbsidan, medan pathway-in hämtar 
material från andra webbsidor utan att lämna den nuvarande webbsidan. Rayport & Jaworski 
(2001) identifierar sex typer av connection, där de tre första benämns som pathway-out och de 
tre efterföljande som pathway –in:   
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- Destinationssida: få länkar, där det mesta innehåll är genererat av webbsidan i fråga 
- Hubsida: kombination av eget och utomstående innehåll, med selektiva länkar till 

webbsidor av liknande intresse 
- Portalsida: innehållet är nästan uteslutande länkar till utomstående webbsidor 
 
- Affiliate programs: användaren länkas till anslutna webbsidor via banners och annan 

reklam 
- Outsourced content: webbsidans innehåll är uteslutande genererat av tredje part 
- Meta-Software: webbsidan innehåller applikationer till hjälp för användaren vid en 

specifik uppgift  
 
Cleland (2000) använder istället begreppet connectivity vilket innefattar site-to-site 

connectivity där användaren länkas till andra relevanta webbsidor, medan user-to-site 

connectivity är incitament för att återbesöka webbsidan. Site-to-site connectivity uppnås 
genom att webbsidan rekommenderar länkar som underbygger den ursprungliga webbsidans 
syfte och värdeproposition och samtidigt lockar användare från andra webbsidor. Dessa 
kopplingar förstärks genom att länka webbsidan till sökmotorer och andra populära webbsidor 
bland målgruppen. User-to-site connectivity kan uppnås genom att utveckla lojalitetsprogram 
som erbjuder den individuella användaren anpassade och unika förmåner, vilka leder till ökad 
kundlojalitet. (Cleland, 2000) 
 

Commerce 
 

Commerce är de inslag på webbsidan som stödjer försäljning av produkter och tjänster. Dessa 
inslag inkluderar bland annat användarregistrering, varukorg, säkerhet, godkännande av 
kreditkort, val av leveranssätt och möjlighet till att följa beställningen. I vilken grad en 
webbsida stödjer försäljning och handel definieras som låg, medium eller hög. (Rayport & 
Jaworski, 2001)  



 40 

4 EMPIRI 
 

 

Detta kapitel inleds med en redogörelse av intervjuerna, där svaren presenteras i redigerad 

form under varje fråga för att underlätta läsningen. Till detta kommer företagspresentationer, 

följt av våra observationer av företagens varumärkeswebbsidor genomförda utefter Rayport 

& Jaworskis 7 C’s Framework. 

 

 
 

4.1 Intervjuer 
 
I detta stycke kommer de intervjuer som genomfördes med sex praktiker och teoretiker att 
presenteras. Intervjuerna presenteras i redigerad form för att underlätta läsningen och för att 
bättre åskådliggöra sammanhanget. 
 

 Ses Internet som en separat del i marknadsmixen? 
 
Samtliga respondenter betraktar Internet som en integrerad del av marknadsmixen. Dock är 
det en stor skillnad på hur företag använder Internet, vilket inte beror på Internets karaktär 
utan på företagets egen situation och vad de eftersträvar (Sundén). Sahlqvist och Löfgren 
menar att det säkert finns de som fortfarande ser Internet som en ny spännande 
marknadsföringsmöjlighet, men för majoriteten av företagen inom lättrörliga 
konsumtionsvaror är Internet ett naturligt inslag i marknadskommunikationen även om det 
inte har ersatt tidningsannonsen, tv- eller direktreklamen. Hedlund anser att det i början fanns 
en bild av att Internet och Internetmarknadsföring levde sina egna liv, men idag är det 
definitivt en del av helheten. Med andra ord så har det skett en skiftning från att Internet och 
Internetmarknadsföring varit relativt separat från övrig marknadsföring, till att 
Internetmarknadsföringen idag är en del av marknadsmixen. Detta är helt enkelt en 
mognadsprocess. Emellertid, är det ju så att företag inom dagligvaruhandeln måste ha en idé 
om hur Internet ska integreras i marknadsförings- och kommunikationsstrategierna. 
 

”Förr kunde man göra en stor webbsatsning som fick stå lite för sig själv, vilket i det 

avseendet gjorde att man tyckte att webben var viktigare. Man trodde att webben var en 

isolerad ö där man kunde åstadkomma unika saker bara på webben. Det är inga som tror det 

längre...” (Martner) 
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Ses Internet/Webben som en marknadsförings- och kommunikationskanal eller ser 
företag inom lättrörliga konsumtionsvaror Internet/Webben som en försäljningskanal? 
 
I en del branscher används Internet som en marknadsförings- och kommunikationskanal, i 
andra som en försäljningskanal. Det går även att se en kombination av båda. Naturligtvis har 
det också att göra med ett företags målsättning och användning av Internet (Potter) Det är idag 
tydligt att svenska handelsföretag inte ser Internet som en försäljningskanal primärt, utan det 
är mer en kommunikations- och marknadsföringskanal, och detta är en del som vi ser växer 
mer och mer. Nu ska man inte säga att de som inte säljer idag inte kommer att sälja i 
framtiden, utan jag vet att det finns etablerade företag som är på gång med försäljning som 
inte haft det tidigare. Det har absolut inte dött ut och alla har en större tanke med hur Internet 
skall användas. (Hedlund) Sundén skiljer mellan handlare/detaljister och varumärkesägare 
och menar att det är framförallt handlarna och detaljisterna som tänker sig Internet som en 
försäljningskanal, medan varumärkesägarna för tillfället primärt arbetar med Internet som en 
marknadsförings- och kommunikationskanal. Vidare utgår företagen inte från att de måste 
sälja via webben, det vill säga vad de kan sälja eller hur de kan sälja, utan snarare vad det 
finns behov av. Sahlqvist och Löfgren menar att då webben har en möjlighet till direkt 
kommunikation med kunden ser nog många det som svårt att inte utöva försäljning direkt. De 
som varit med ett tag med annonsering på webben har börjat med mer långsiktigt 
varumärkesbyggande på Internet. Allt eftersom vanan vid mediet växer både hos företagen 
och kunderna, kan mediet användas allt mer till just varumärkesbyggande.  
 

Vad är fördelarna med Internetmarknadsföring gentemot traditionell 
marknadsföring? 
 

”Det är möjligheterna att fördjupa och förlänga marknadsföringen som är de viktiga 

aspekterna.” (Hedlund) 
 
På samma sätt anser Sundén att fördelarna med Internetmarknadsföring gentemot traditionell 
marknadsföring är att Internet är en kostnadseffektiv kanal och underlättar ambitionen att 
uppnå både en förlängning och fördjupning av marknadsföringen. Många företag tänker i en 
kundlivscykel, där målet kan vara att förlänga relationen med kunden. Samtidigt fördjupas 
relationen genom att kunden erbjuds i praktiken allt den behöver veta kring produkten, 
kringprodukter eller relaterade serviceprodukter etc. Här menar Sundén att webbsidor har en 
viktig roll.  
 

”... varför skicka ut reklam till tusentals konsumenter när de kan gå in på Webbsidan och 

hitta det där?” (Sundén) 
 
 
Martner ser möjligheten till räckvidd i svårnådda målgrupper tillsammans med 
interaktiviteten och kostnadseffektiviteten som fördelarna med Internetmarknadsföring.  
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”Vad som finns på Internet är fördjupandet och med hjälp av interaktiviteten kan komplexa 

saker förklaras.” (Martner) 
 
Martner lyfter fram att det kan finns en poäng i att budskapet inte är så tydligt så att 
användaren själv skall leta fram budskapet. Det kan vara lika viktigt i vissa kampanjer, som 
det motsatta. Handlar det om en webbsida som ställer funktionen i centrum och användaren 
hela tiden tvingas upptäcka genom att utforska gränssnittet så uppstår irritation. Handlar det 
däremot om att användaren skall lockas in på webbsidan för att hitta en skatt genom att utföra 
olika moment kan det ses som en rolig utmaning att upptäcka genom att utforska gränssnittet. 
Detta görs inte för att så tydligt som möjligt få fram budskapet, utan för att budskapet skall 
sätta fantasin i rörelse och genom att sätta fantasin i rörelse få fram budskapet på ett tydligare 
sätt. Förfarandet är i sig inget nytt, ibland måste företaget ta en omväg för att folk skall förstå, 
och metaforer används flitigt för att förklara någonting.  
 
”Såsom att man berättar fabler för varandra så att folk skall förstå att man skall vara snälla 

mot varandra. Du skall vara snäll mot din kompis, annars så berättar man om björnen.” 
(Martner) 
 
Det handlar alltså om vilket budskap och vilka associationer som företaget vill skapa. Just 
spel är en av de tidigaste formerna av interaktiva reklamlösningar och det finns en 
grundläggande speldramaturgi i många kampanjer. Dock rymmer det interaktiva begreppet så 
mycket mer än det traditionella spelbegreppet, såsom e-post, kommunikation, communities, i 
princip allt som folk gör. Detta kan företag utnyttja i reklamsyfte för att få fram ett budskap, 
användarna motiveras att kommunicera och interagera med varandra. Samtidigt menar 
Martner att finns en del problematik med Internet, nämligen dess dåliga impact. Detta 
förklaras med att om ett företag visar en reklamspott så är hela uppmärksamheten riktad mot 
företagets budskap, på Internet däremot så måste uppmärksamheten delas med en mängd 
andra saker.   
 

 
”Den direkta kommunikationen med kunden”. (Sahlqvist & Löfgren) 

 
 
Här borde många kunna utnyttja dagens teknik och bli än mer rappa i sin kommunikation med 
kunderna. Ett ivägskickat formulär eller beställning från en kund visar att du har kundens 
uppmärksamhet och då gäller det förstås att passa på. Mängden och kraften i informationen 
som kan föras över via en webbplats vid en enda kundkontakt går inte ens att jämföra med 
traditionell marknadsföring. En annan fördel är att tekniken ger möjligheter till kontinuerlig 
förändring, något som också är en stor nackdel. Det blir alltför lätt att förändra sin profil och 
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det kortsiktiga tar lätt över. Det gäller inte minst eftersom tekniken hela tiden utvecklas och 
det går att göra nya spännande saker. (Sahlqvist & Löfgren) 
 
Potter lyfter fram flexibiliteten med Internetmarknadsföringen som en fördel gentemot 
traditionell marknadsföring. Fördelen med flexibiliteten grundar sig i möjligheten att 
skräddarsy och anpassa marknadsföringen.    

 

”Fördelen och nackdelen är två sidor av samma mynt.” (Dahlén) 

 

Dahlén anser att fördelen med Internetmarknadsföringen är att kunderna i högre grad erbjuds 
individuella upplevelser och en mer personlig och nära kontakt med varumärket, samt en mer 
personlig bild av varumärket. Nackdelen är att konsumenterna surfar som de vill, vilket leder 
till att marknadsföraren förlorar en del kontroll över kommunikationen, likaså förloras en del 
kontroll över kundernas informationsintag och intryck av varumärket 

 

Hur använder företag inom lättrörliga konsumtionsvaror Internet/Webben vid 
varumärkesbyggande och hur integreras Internet/Webben med traditionell 
marknadsföring?   
 
Potter påpekar att med över en Miljard Internetanvändare så fordras att företag inser att 
Internet är en nödvändighet i marknadsföringen och arbetet med varumärket. I likhet med 
traditionell marknadsföring så kan Internet användas som ett verktyg för att öka 
varumärkeskännedomen och kunskapen om varumärket. Samtidigt poängteras att Internet bör 
integreras i den övergripande marknadsplanen, då användare av webben förväntar sig att 
företags närvaro online är ändamålsenlig och bidrar med värde. Dahlén anser att webben 
framförallt används på tre olika sätt; som kampanjverktyg - för att kostnadseffektivt 
administrera tävlingar och "samla fyra märken”, som informationsresurs - "läs mer på 
webben" och som demo – förhandsvisningar och simuleringar.  
 

”Communities och andra relationsskapare är fortfarande på bubblarstadiet.” (Dahlén) 
 

Enligt Sundén används Internet som en, av flera, kanaler för att stödja arbetet med att bygga 
upp och utveckla värdet i sitt varumärke, genom att exempelvis erbjuda relaterade 
serviceprodukter. Det bör alltid finnas ett samband mellan marknadsaktiviteter såsom TV-
reklam, aktiviteter som genomförs på Internet, aktiviteter som sker i butikerna och 
jippobetonade aktiviteter som exempelvis sker på skidorter under vintersäsongen. Det är 
samma budskap runt varumärket som skall förmedlas.  
 
”Helt klart kommer Internet som en kommunikationskanal mot konsumenter bli viktigare och 

vara en del i deras sätt ett bygga en relation med oss som konsumenter. Vi märker då vi tittar 
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på företagen i ett helhetsperspektiv att destinationssidor som behandlar ett område kommer 

alltmer.” (Sundén) 
 
Sundén menar att företag inte enbart tvingas ta ansvar för produkten utan även sätta denna i 
ett sammanhang – att skapa mervärden runt sin kärnprodukt helt enkelt. Ett exempel kan vara 
fiskleverantörer som inte enbart informerar om de olika produkterna, utan även informerar hur 
fiskar från till exempel Östersjön bör tillagas, rekommendationer om hur gravida eller andra 
speciella konsumentgrupper skall hantera produkterna. Företag förser på detta sätt 
konsumenterna med ytterligare information om produkterna och dess användningsområden. I 
detta hänseende anser Sundén att Internet och andra elektroniska medium får större betydelse.  
Så vilket fysiskt medel det än talas om kommer företag att arbeta hårt för att uppnå en relation 
med oss som konsumenter.  

Hedlund återkommer här till möjligheten att dels fördjupa och dels förlänga 
reklamkampanjer. Ett exempel på en fördjupning av reklamkampanjen är när företag inom 
dagligvaruhandeln genomför sina veckoutskick och kopplar produkterna i utskicken till 
webbsidan. Här erbjuds kunderna förslag på recept och tips på en rad maträtter som är direkt 
kopplade till de varor som presenteras i reklambladet. Det är således ingen slump att just 
dessa maträtter innehåller ingredienser som man just har erbjudit. Ett tillvägagångssätt för att 
förlänga en reklamkampanj är att företag inkluderar en webbadress i en annons för att på så 
sätt få konsumenten att besöka webbsidan. Man försöker få in kunden på webbsidan så att 
denne kan utsättas för ytterligare exponering. Kan företagen sedan uppmuntra användaren att 
till exempel skicka ett vykort från webbsidan till en bekant, uppstår ytterligare exponering 
mot den person som tar emot vykortet.  
 
Sahlqvist och Löfgren pekar på att många företag använder sin egen och/eller varumärkets 
webbplats som ett ansikte utåt. Idag är det en självklarhet att hänvisa till webbplatsen i både 
tryckt- och TV reklam, då denna möjliggör en kostnadseffektiv kommunikation gentemot 
kunden. Samtidigt kan den image och de associationer som varumärket skall ha hos/ge 
kunden kraftfullt förmedlas. Martner skiljer mellan begreppen webbannons, kampanjsajt och 
webbsajt. Han menar att till skillnad från webbannons och kampanjsajt, handlar en webbsajt 
inte om renodlad reklam utan består även av en viss marknadsföringskomponent och kan 
många gånger istället liknas vid en broschyr, serviceinrättning eller informationskanal. För att 
skapa en stark association till ett varumärke i en kategori, som till exempel att konsumenten 
skall tänka på ett visst varumärke när någon säger öl, så kanske det krävs en effektivare 
kommunikation än bara exponering. Likaså gäller om syftet är att få folk att associera ett 
varumärke med ett idrottsevenemang och då kan Internet även fylla den rollen.  
 

”Interaktiviteten är ju som bekant ett effektivt verktyg för att lära ut och låta konsumenten 

agera och på så sätt själv "bevisa" kopplingen.” (Martner) 
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Hur har Internet/Webben påverkat betydelsen av varumärken inom lättrörliga 
konsumtionsvaror? 
 
Varumärket har blivit viktigare i en större och mer öppen marknad. Till detta har naturligtvis 
Internet bidragit. (Sundén)  
 

”Idag har de starka varumärkena det lättare på Internet än andra.” (Sahlqvist & Löfgren) 

 
Sahlqvist & Löfgren förklarar detta med att varumärkets garantifunktion, troligtvis, blir än 
viktigare på Internet än i något annat medium. Då många fortfarande är rädda för att lämna ut 
för mycket uppgifter via webbplatser, kan ett välkänt varumärke som konsumenterna känner 
tillit till, öka deras benägenhet att kommunicera med varumärket via webben.  
 
På liknande sätt anser Dahlén att Internet ökar betydelsen av varumärken. För det första 
förekommer det fler potentiella konkurrenter/alternativ vilket ökar sökkostnaden i och med att 
det krävs en större ansträngning vid jämförelse av alternativ.  

 

”Flera studier har visat att när alternativen ökar väljer folk i större utsträckning starka 

varumärken.” (Dahlén) 

 

För det andra menar Dahlén att Internet ökar möjligheterna till upplevelser genom att 
webbsidan bland annat erbjuder spel, simuleringar och communities, vilket får till följd att 
varumärkesdelen av produkten blir viktigare. Till skillnad från en tryckt annons som 
kommunicerar samma sak till alla och där konsumenten inte kan skapa och engagera sig i sin 
egen upplevelse skapar en webbsida genom sin interaktivitet just denna möjlighet.  

 
Upplever företag inom lättrörliga konsumtionsvaror att Internet/Webben bidrar 
positivt till varumärket? 
 
 

”Jag har uppfattningen att de ser att det bidrar positivt till varumärket.  Jag tror att 

företagen mäter hur många som kommer in på deras webbsida och hur de kommer in, samt 

vad de gör/läser på hemsidan. Men det kan vara väldigt olika mellan olika kategorier.” 
(Sundén) 

 
  
Då en ”djupare” kunskap och känsla vill förmedlas till kunderna är Hedlund till fullo 
övertygad att Internet bidrar till att stärka varumärket och det som företaget vill kommunicera.  
På samma sätt är Internet ett mycket bra och användbart verktyg för en lågprisaktör som vill 
kommunicera att den är ”billigast”.  
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”Om man däremot inte har någon tydlig strategi i form av pris, funktionalitet, etc., finns det 

risk för att företagen inte upplever att Internet kan bidra positivt till dess varumärken.” 
(Hedlund) 

 
 

”Ja, självklart!” (Martner) 
  
Att ett företag har en webbsida är ju inte explicit en varumärkesbyggande åtgärd. Det är 
snarare något som förväntas. Om ett företag däremot gör en riktad kampanjsida med 
tillhörande annonser som syftar till att stärka sin position hos ungdomar i storstan så kan man 
prata om varumärkesbyggande åtgärder i paritet med en reklamfilm. (Martner)  
 
 
”Ja, utan att ha gjort någon större undersökning kring detta, verkar det som företagen tagit 

till sig webben på ett sansat sätt och klarar varumärkesbyggandet på ett bra sätt.” 
 (Sahlqvist & Löfgren) 

 
 
Sahlqvist och Löfgren anser att majoriteten av företagen inom lättrörliga konsumtionsvaror 
framförallt använder den egna webbsidan som annonsorgan och hänvisar dit genom tryckt- 
och TV reklam. Vidare menar de att det förefaller som om företag inom lättrörliga 
konsumtionsvaror är osäkra på hur de skall använda sig av Internetannonsering och/eller 
avvaktar tills nya rön framkommer som kan underlätta och vägleda användningen av Internet 
som annonsplats och, långsiktigt, utvecklas till en säker och stabil grund för 
varumärkesbyggande.  
 
 

Hur skiljer sig företagens, inom lättrörliga konsumtionsvaror, användning av 
Internet/Webben idag jämfört med för fem år sedan?  
 
Sundén anser att användningen av Internet som kanal säkerligen förändrats de senaste 5 åren. 
Denna förändring är driven av en allt hårdare marknadssituation; med starkare kedjor, 
lågpriskedjor, ökande andel av egna varumärken (EVM) och mer medvetna och krävande 
konsumenter.  
 

”Internet har då blivit ännu viktigare i företagets strävan att försvara sitt varumärke och 

kommunicera och skapa mervärden direkt med konsumenterna.” (Sundén) 
 
För fem år sen visste företag inte riktigt hur Internet/Webben skulle utnyttjas, utan då talades 
det bara om Internethandel och e-handel. Alla skulle ha en webbsida och den skulle stödja 
försäljning. Var detta ej genomförbart så var det ett misslyckande. Idag är synen inte 
densamma, då webbsidan utgör en viktig del i verksamheten ändå, nu när den kontinuerliga 
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användningen av Internet ökar. (Hedlund) Dahlén anser att det framförallt är spridningen av 
webben, då så gott som alla företag använder det i marknadskommunikationen. Nästa steg är 
att företag börjar använda webben proaktivt, istället för att enbart ha en webbsida för sakens 
skull. Dahlén nämner insamling av information om kunder, samarbete med andra företag och 
deltagande i produktutveckling som exempel på proaktivt arbete. Just samarbete med andra 
företag är i sig inget nytt, emellertid har webben gjort det enklare. Samma sak gäller här som i 
cobranding, nämligen att utöka målgruppen genom att dela och signalera värden.     
 
Martner är av den åsikten att medvetandegraden har höjts och det är möjligt att låta webben 
bli navet i kampanjen, webbsidan till exempel kan fungera som upplägget för vissa 
varumärken. Martner exemplifierar detta med ett företag som vill få ut budskapet om att deras 
produkt finns i en ny smak, då är inte så fördelaktigt att låta en webbsajt bli navet. Handlar det 
däremot om att förändra uppfattningen om företagets engagemang för musik, att företaget vill 
ladda varumärket mot en väldigt viktig målgrupp och låta kopplingen mot musik bli tydlig så 
att folk verkligen känner att varumärket är en del av deras kultur, då är det lämpligt att 
webbsajten utgör navet. Det målet nås enligt Martner inte på långa vägar med en annons, och 
då kanske en webbsida kan vara ett nav i kommunikationen. Samtidigt betonar Martner att det 
är viktigt att klargöra att precis som en webbsajt ofta kan vara ett effektivt nav i 
kommunikationen, så kan till exempel events vara navet i kommunikationen. Å andra sidan så 
ger ju en webbsida stora möjligheter att uttrycka komplexa budskap, skapa starka och unika 
associationer med en väldigt hög räckvidd om man annonserar kring det. Enligt Sahlqvist och 
Löfgren finns det idag ett större självförtroende, men också en mer sansad framtidssyn och 
allteftersom företag, inom lättrörliga konsumtionsvaror, kan välja vilka kanaler på webben 
som de märker ger bäst utdelning, kommer webbens andel i marknadsmixen antagligen öka. 
 
 

Största hindret?  
 
Potter anser att det största hindret är försummelsen att inse Internets betydelse. Om man 
ställer frågan utifrån att de faktiskt har produkten, kunskapen, varumärket och att de vill sälja 
direkt till konsumenten, då är logistiken problemet eftersom den är en helt annan vid 
försäljning via webben än via traditionella försäljningskanaler. (Sundén) Detta är i led med 
vad Dahlén anser vara det största hindret, nämligen:  
 

”Nummer ett för lättrörliga konsumtionsvaror är tillgänglighet och närhet till den fysiska 

produkten. Så länge distributionsfrågan inte är löst kommer webben inte att slå igenom som 

försäljningskanal.” (Dahlén) 

 
Likaså anser Hedlund att logistiken, men även kundernas upplevda osäkerhet, som sakta 
börjar försvinna, är de stora bromsklossarna när det gäller webben som försäljningskanal. 
Även om möjligheten till kontinuerlig förändring är lockande så betonar Sahlqvist och 
Löfgren långsiktighet i arbetet med webben. Samtidigt gäller också, beroende på varumärkets 
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karaktär, att inkludera så mycket webb i marknadsmixen som varumärket tål. Dock finns det 
ingen anledning att förlita sig enbart på webben så länge folk tar in marknadsföringsbudskap 
från andra kanaler.     

 
 
Går det att se några trender i användningen av Internet/Webben i varumärkesbyggande 
och relationen till kunden? Hur ser framtiden ut? 
 
Fördjupa och förlänga, bygga varumärken helt enkelt.  
 

”Att företag med samma målgrupp men i olika branscher går ihop för att attrahera 

målgruppen och leverera ett mervärde till kunderna kommer att öka.” (Sundén) 
 
Varumärkesägaren tvingas hitta nya vägar och här kommer Internet ha en viktig roll. De 
försöker skapa ett nytt behov utifrån konsumenternas synsätt och Internet ses mer som ett 
medel än som ett mål. Upptäcker de något där Internet passar in så används Internet som en 
stödfunktion. Framtiden för varumärkesägare består i att fortsätta prioritera och utveckla sina 
varumärken, utveckla sina kategorier tillsammans med handlare för att skapa ökade värden för 
oss som konsumenter, samt stärka banden med oss som konsumenter genom att erbjuda 
kompletterande service- eller kringprodukter, ytterliggare mervärden, utveckla och nyskapa 
kategorier och utveckla sin sälj- och marknadsfunktioner. I allt detta är Internet en viktig 
pusselbit. (Sundén) Hedlund är övertygad om att det finns ytterligare potential i utvecklingen 
av databaser och utnyttjandet av Internet för mer individualiserad marknadsföring. Som det är 
idag så fungerar nätförsäljning i livsmedelsbranschen i begränsad utsträckning, men i takt 
med att konsumenter blir mer och mer mogna att använda Internet, så kan Hedlund tänka sig 
att även nätförsäljningen ökar i livsmedelsbranschen. Internet kan mycket väl bli en naturlig 
inköpskanal när de som är 15 år idag hinner bli 35 år. 
 
Martner pekar istället på trender mot fler multimediala lösningar såsom 3D-motorer, video, 
ljud och film och ökade satsningar i takt med att räckvidden ökar genom utbyggnaden av 
bredband. Sahlqvist och Löfgren menar att interaktiva delar i direktkommunikation blir 
vanligare samtidigt som direkt kommunikationen i sig kommer att fortsätta öka. På längre sikt 
tar nog det långsiktiga varumärkesbyggandet över mer. Dahlén lyfter fram utvecklingen, som 
har börjat och kommer att accelerera med tiden, från information till känslor och upplevelser. 
Som exempel återger han skapandet av en viss känsla kring produkten, istället för att endast 
ge information och fokusera på de konkreta aspekterna och köpvillkoren.    
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4.2 Företagspresentationer 

4.2.1 The Coca-Cola Company 

 
Drycken Coca-Cola, skapades av läkaren och kemisten John S. Pemberton på dennes bakgård 
i Atlanta, Georgia, USA den 8 maj 1886. Innehållet togs till det lokala apoteket, Jacob’s 
Pharmacy, där dess debut som alkoholfri dryck gjordes samma dag, till ett pris av 5 cent per 
glas (www.cocacola.com). Företaget, The Coca-Cola Company, grundades 1892 av 
affärsmannen Asa G. Chandler, som då hade köpt rättigheterna av Pemberton, och är idag 
världens största producent av icke-alkoholhaltiga drycker. Varje dag så serveras det i runda 
tal, 50 miljarder drycker i världen. 1,2 miljarder av dessa är produkter som ingår i The Coca-
Cola Companys produktportfölj, bestående av 400 olika varumärken utspridda i över 200 
länder världen över. (The C-C Annual Report, 2004) Liknande jämförelse är att det serveras 
14000 Coca-Cola produkter i sekunden (1 servering = 0,25 cl). På 1910-talet utlyste företaget 
en designtävling som skulle leda fram till projektet att skapa en unik flaska. Den 
bakomliggande orsaken var dels imitationer av drycken, dels att lokala tillverkare använde sig 
av olika typer av flaskor. Värdet av en noggrant uppbyggd identitet tillsammans med ovan 
nämnda orsaker lade grunden för skapandet av en så unik förpackning, att alla som träffade på 
den skulle förstå att det var Coca-Cola. Den svenske glasblåsaren Alexander Samuelson, 
inspirerad av kakaofruktens utseende, skapade den numera världsberömda patenterade 
konturflaskan som Coca-Cola har förpackats i sedan 1915. (www.cocacola.se)  
 
Företaget själva ser sin förmåga att skapa varumärken som kunderna kan identifiera sig med 
som en av förklaringarna till deras succé. Tonåringar känner igen sig i den bild som Coca-
Cola förmedlar samtidigt som denna bild är förenlig med den livsstil som de önskar ge uttryck 
för (Doyle, 2002). Coca-Cola använder sig av en strategi uppbyggd kring ett dominerande 
varumärke, modermärket, där varumärket har funnits på marknaden i över 100 år medan 
produkterna som varumärket representerar successivt har förädlats (Melin, 1999). The Coca-
Cola Company har klarat av att åstadkomma en integration mellan Webben och deras andra 
marknadsförings- och varumärkesbyggande kanaler (Nilson, 2000). Enligt Carol Kruse, 
Group Director Interactive Marketing på Coca-Cola så utgör företagets webbsida ett bra 
exempel på en destinationssida där användaren i genomsnitt spenderar minst 30 minuter, 
samtidigt som webbsidan är ett bevis för att det går att skapa en online community på en 
varumärkt webbsida. Internet används för att koppla samman användaren med företagets olika 
varumärken och samarbetspartners. Med andra ord, så används Internet som en del av 
marknadsmixen i varumärkets försök att uppnå de övergripande målen (Nilson, 2000).  
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4.2.2 PepsiCo 

 
PepsiCo grundades 1965 efter en fusion mellan Pepsi-Cola och Frito-Lay. Den organiska 
tillväxten har sedan dess fortsatt med tillskott som Tropicana och Quaker Oats Company.  I 
dag har företaget 16 varumärken som vart och ett genererar mer än 1 miljard amerikanska 
dollar i årlig försäljning och detta gör PepsiCo till världens fjärde största mat- och 
dryckesbolag. (PepsiCo Annual Report, 2004) Att PepsiCo idag är ett diversifierat företag 
märks då den största delen av omsättningen kan härledas till snacks, samtidigt som endast 2/3 
av företagets dryckesvolym är läsk (Wahlberg, 2005). 
 
John Vail, chef på Pepsi för digital media och marknadsföring på den Nordamerikanska 
marknaden, anser att interaktiv marknadsföring på webben är en strategisk del i den 
övergripande kommunikationsplanen. Han menar vidare att interaktiv marknadsföring på 
webben är en logisk plattform för att nå ungdomar som är tidiga adopterare av teknologin. 
Vail anser därtill att Internetmarknadsföring bidrar till kännedom om varumärket, vilket i sin 
tur påverkar köpavsikten och därigenom försäljningsvolymen. (www.imediaconnection.com) 
 

4.2.3 Procter & Gamble 

 
Ljustillverkaren William Procter från England och tvåltillverkaren James Gamble från Irland 
grundade företaget Procter & Gamble i Cincinatti, Ohio, USA 1837. Procter & Gamble är, 
efter en omstrukturering av organisationen, indelat i de tre storleks- och försäljningsmässigt 
likvärdiga affärsenheterna Beauty Care, Household Care och Health, Baby & Family Care. 
Som fristående företag hade samtliga tre affärsenheter varit rankade blad de 115 första 
företagen på Fortune 500. (P&G Annual Report, 2004) Efter förvärvet av Gillette har idag 
Procter & Gamble 21 varumärken som vardera har en årlig omsättning på över 1 Miljard 
amerikanska dollar (Wahlberg, 2005). Av dessa så är Pampers det ledande varumärket med en 
omsättning på över 5 Miljarder amerikanska dollar (P&G Annual Report, 2004).  
 

Pampers 
 
Pampers är det största varumärket i Procter & Gambles produktportfölj. Under 1950-talet 
utvecklar en anställd inom Procter & Gamble vid namn Victor Mills engångblöjan. 
Varumärket får namnet Pampers, efter det engelska språkets pamper som betyder att skämma 
bort (Nilson, 2000). Trots att kärnpunkten i varumärkets strategi är att se världen genom ett 
barns ögon så fokuseras det idag inte enbart på barn, utan segmentet har utvidgats till att även 
inkludera gravida kvinnor och äldre barn. Pampers vill vara en one-stop shop för graviditet 
och föräldrarskap. Detta kan förklaras av intensivare konkurrens och avtagande födelsetal, 
vilket inte enbart tvingar varumärket till en utvidgning av målgruppen utan också till en 
ständig utveckling av undervarumärken och extra förmåner. Tillvägagångssättet att använda 
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enhetliga teman och strategier globalt kompletteras med att varumärkets detaljer i högsta 
möjliga mån skräddarsys för lokala marknader. (Mortimer, 2005)  
 
Med löftet Your home for discovery and development har Pampers.com skapat en dörr till 
inspiration för föräldrar genom att erbjuda en webbsida med värdeadderande innehåll. Målet 
är att skapa en go-to site innehållande know-how för föräldrar och av föräldrar. (Manning-
Schaffel, 2004)  
 
”It’s one of the key ways to get information to mothers as they can access it at any time. More 

people actually access it between 2-3am than other times. You can’t necessarily pick up the 

phone to ask a friend’s advice at 2am” (Mortimer, 2005) 

 

“Provides a round the clock answers to the timeless concerns of parents, from feeding and 

sleeping to disciplining and toilet training. Connect with parents and professionals worldwide 

for guidance and advice on such topics as health and safety, behaviour and development, and 

for breaking news that matters to your family.” (www.pampers.com) 

 

4.2.4 Kimberly-Clark 

 
Kimberly-Clark grundades som ett pappersbruk i Neenah, Wisconsin USA 1872. Istället för 
att enbart konkurrera inom pappersindustrin, valde företaget en diversifieringsstrategi med 
fokus på produkter med högre marginaler, nämligen konsumentprodukter 
(www.americasgreatestbrands.com). Med en arbetsstyrka på 60000 anställda fördelat på tre 
affärssegment, Personal Care, Consumer Tissue och Business-to-Business innehar företaget 
141: sta plats på Fortune 500 (www.attachemag.com). Som lite kuriosa kan nämnas att 
Kimberly-Clarks gula Labrador valp, som pryder företagets toalettpappersförpackningar 
världen över som första brand icon som har fått en plats på Madame Tussauds i London 
(www.kimberlyclark.com).  
 

Huggies 
 
Efter misslyckandet med Kimbies blöjor introducerade Kimberly-Clark 1978 blöjor under 
varumärket Huggies, och allt sedan 1993 har Huggies varit det bästsäljande blöjvarumärket i 
USA (www.americasgreatestbrands.com).  Strategin är att produktlinjen skall ha en 
hävstångsverkan på de känslomässiga banden mellan konsumenten och varumärket, 
medförandes en helhetslösning inom barnavård (K-C Annual Report 2004).  
 

”Creating a relationship with mom is the direction of the Huggies brand; to be more than 

product, information and support, but also fun and the right products at the right time for 

mom” (Cammarota I Odell, 2005) 
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Enligt Bruce Paynter, verkställande direktör North America Baby Care Kimberly-Clark, så är 
förståelsen för kundernas behov och överträffandet av deras förväntningar av högsta prioritet.     
 
”We listened and delivered huggiesbabynetwork.com to meet that need for moms by providing 

them relevant information, support and activities that allow them to spend more time with 

their babies” (www.prnewsnow.com) 

 
Huggiesbabynetwork.com är en viktig bricka i spelet om att bli en helhetslösning. Detta 
framstår än tydligare då den nya webbsidan som lanserades under 2005, behandlades som en 
produktlansering med omfattande online och offline kampanjer. 3,5 Miljoner USD är 
öronmärkta för förbättringar av webbsidan under en 2 års period, samtidigt som 7 miljoner 
USD skall användas för att marknadsföra huggiesbabynetwork.com under 2005. (Odell, 2005)  
 
 

4.3 Observation med 7 C modellen   
 

4.3.1 Coca-Cola.com 

 

Context 
 
Det första som användaren möts av på coca-cola.com är Coca-Colas utmärkande röda färg 
och deras karakteristiska och patenterade flaskform. Därefter har användaren beroende på 
avsikten med besöket, fyra valmöjligheter för att gå vidare: the Coca-Cola company, Coca-

Cola Worldwide, Coca-Cola in the USA och Make every drop count. I the Coca-Cola 

Company presenteras nyheter, detaljerad information om företaget, dess produkter och 
varumärken, medan Coca-Cola Worldwide länkar användaren vidare till landsspecifika 
webbsidor. I Make every drop count lyfts företagets engagemang i hälsa och välbefinnande 
fram. I Coca-Cola in the USA, som vi valt att observera, möts användaren av en omfattande 
flashgrafik som tillsammans med den röda färgen sedan sätter sin prägel på samtliga 
sektioner. Genomgående använder Coca-Cola flashgrafik för att markera övergången från en 
sektion till en annan och denna fokus på ett estetiskt dominant gränssnitt resulterar i att 
funktionen blir lidande.  
 
 

Content 
 
Webbsidan är informationsdominant och lägger tyngdpunkten på tjänster/service och 
information och inte på försäljning av produkten. Även om en sektion existerar där 
användaren kan beställa ett stort antal kringprodukter så är det inte möjligt att köpa eller 
beställa den primära produkten, dryck. I sektionen community finns de samhällsprogram som 
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företaget är involverat, såsom Coca-Cola Youth Partnership där program som skall främja 
ungdomars utveckling samlas. Häri finns bland annat läs- och skriv program och olika typer 
av stipendier. Sektionen sports består av idrottsrelaterat innehåll som Coca-Cola Racing 

Family där användaren kan lägga fram sina egna NASCAR historier och erfarenheter, ta del 
av information och fakta om sporten. Copa Coca-Cola är en FIFA-stödd ungdomsturnering 
och ett exempel på företagets åtagande för fysisk aktivitet. The Appeal mix utgörs av både 
emotionella och kognitiva aspekter för att användaren skall besöka webbsidan, kontinuerligt 
återkomma och samtidigt spendera mer tid vid varje besök. The Multimedia mix är 
genomgripande och för registrerade användare finns bland annat möjlighet till 
bakgrundsmusik, radio i form av cokeFM, cokeMusic, TV-reklam och tillgång till åtskilliga 
spel av varierande komplexitet. En nyhet för registrerade användare är möjligheten att 
publicera egna och läsa andra användares bloggar. Innehållet på webbsidan uppdateras vid 
behov.  
 
 

Community 
 
Funktioner som stödjer underhållning och interaktion mellan registrerade användare samlas i 
sektionen MyCoke. Känslan av grupptillhörighet på Cokestudios är väldigt hög, då det skapats 
en virtuell värld där användarna kan interagera och umgås med varandra, genom virtuella 
alter ego som de själva utformar. Då användaren utför diverse aktiviteter belönas denne med 
poäng, så kallade decibel, som kan lösas in mot möblemang i den personliga studion. 
Användaren kan spela in en sång till musiken ”I´d like to buy the world a Coke” som sedan 
andra användare kan lyssna på och betygsätta. Medlemmar kan kommunicera med varandra i 
realtid med hjälp av Messenger och även delta i en filmfestival genom att producera egna 
kortfilmer som sedan läggs upp på webbsidan. Bloggtjänsten som är en icke-interaktiv 
kommunikationsform förstärker gruppkänslan, då de olika användarna erbjuds ytterligare ett 
sätt att kommunicera med varandra. 
 
 

Customization 
 
Som inloggad användare på MyCoke kan användaren anpassa sidan på en rad olika sätt. Det 
virtuella alter egot är ett sådant exempel. Ett annat exempel är att användaren kan utforma 
layouten i sin personliga virtuella studio. Bloggtjänsten tillåter användaren att själv utforma 
sin bloggs utseende med text, tema, bilder och alternativa bakgrunder. 
 
 

Communication 
 
Kommunikation är den dialog som uppkommer mellan webbsidan och dess användare.   
Kundservicen som finns på webbsidan kan klassas som en-till-en interaktion med möjlighet 



 54 

för användaren att ställa frågor. Hank, med vilken användaren har en tvåvägs kommunikation, 
är den virtuella representanten på webbsidan vars uppgift är att besvara olika frågor som kan 
uppstå. Mot förmodan att Hank inte kan svara så går det också att ta kontakt med kundtjänst 
via e-post. En liknande funktion finns i MyCoke, där Max svarar på frågor om denna sektion. 
Frågor och svar (FAQ), liksom nyheter som registrerade användare kan erhålla via e-post är 
exempel på en-till-många kommunikation där användaren inte ges möjlighet att svara.  
 
 

Connection 
 
Cocacola.com passar väl in i mönstret av en hubsida, då innehållet är genererat av webbsidan 
i fråga och mängden utgående länkar är begränsade till företagets samarbetspartners. 
Upromise är ett program där tusentals företag samarbetar för att inspirera och underlätta 
finansiellt för ungdomar att läsa vid universitet. Freshtracksmusic.com är ett annat exempel 
på en samarbetspartner till vilken det finns länkar.   

 
 
Commerce 
 
Möjligheterna att bedriva handel över webbsidan är goda. Dock är det ej konsumtionsvaran 
dryck som säljs utan en rad andra Coca-Cola produkter. Den kommersiella 
transaktionsmodellen som används på webbsidan är katalogprissättning. Det innebär att 
priserna är fixerade i förväg av säljaren. Medlemmar erbjuds emellertid att handla till 
rabatterade priser. Det finns en varukorg som enkelt håller reda på beställningarna och 
summan av köpen och en rullgardinsmeny som tipsar om presenter i olika kostnadsnivåer.  
 

4.3.2 Pepsi.com 

 

Context 
 
Pepsi.com är en integrerad webbsida då den upplevs som dels estetisk med omfattande grafik 
och animationer och även funktionsmässig då användarvänlighet är hög. De färger som 
dominerar är blått, rött och vitt. Pepsis slogan ”it’s the cola” och dess logotyp har en 
framträdande roll centralt på förstasidan och logotypen är även permanent placerad, 
tillsammans med varumärket PepsiWorld i vänstra övre hörnet. På förstasidan ges också stort 
utrymme för de idrottare som företaget sponsrar. De olika sektionerna är organiserade efter 
horisontell länkstruktur, där promotions, music och sports återfinns överst på vänster sida och 
Product Facts, Downloads, Tv ads och Street motion överst till höger. På sidans underkant 
finns genvägar till utvalda undersektioner. Varje ny sida är snarlik den förra vad gäller 
layouten, vilket gör att användaren relativt snabbt blir bekväm med navigeringen.  
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Content 
 
The Offering mix på webbsidan utgörs av information och tjänster, och inte av produkter 
vilket för med sig att pepsi.com klassas som informationsdominant. Temat i the Appeal mix är 
i första hand sport och musik. I Pepsi trivia kan användaren på ett underhållande sätt testa 
sina kunskaper om företaget och i Personality challenge tipsas användarens om produkter 
utifrån dennes personlighet. The Multimedia mix omfattar nedladdning av musik och eCards, 
samt möjligheten att se TV-reklam och spela spel. För medlemmar finns sektionen, Music 

Mixer, där användaren har möjlighet att mixa egna låtar och medlemmar kan även spara sina 
mixade låtar i ett musikbibliotek, Mix bank. En uppdatering av innehållet på webbsidan sker 
med jämna mellanrum, naturligtvis i fråga om kampanjer men även när det gäller vilka 
idrotter och idrottsmän som ges störst utrymme på webbsidan.  
 
 

Community 
 
Pepsi.com stödjer ingen interaktion mellan användare och försvårar därigenom känslan av 
grupptillhörighet 
 
 

Customization 
 
Som registrerad användare existerar möjligheten att spara låtar i Mix Bank och skicka dessa 
till vänner genom e-post.  
 
 

Communication 
 
Lisa är den virtuella representanten på webbsidan, vars uppgift är att besvara användares 
frågor och utgör därmed ett exempel på en tvåvägs kommunikation. Vid frågor som inte Lisa 
kan besvara, länkas användaren till en e-post adress och detta är exempel på en-till-en 
interaktion med möjlighet för användaren att ställa frågor. Väljer användaren att registrera sin 
e-post adress och profil skickas erbjudanden och nyheter från Pepsi. Detta utgör ett exempel 
på en-till-många kommunikation där användaren inte har möjlighet att svara. 
 
 

Connection  
 
Under sektionen Pepsi brands förekommer länkar till samtliga individuella varumärkens 
webbsidor. Dock förekommer inga länkar till Pepsis landsspecifika webbsidor. Till detta 
kommer länkar till Pepsis samarbetspartners, såsom Yahoo och Major League Baseball, MLB 
och länkar till olika kampanjsidor. 
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Commerce 
 
Även om det finns produktinformation på webbsidan, bedrivs ingen försäljning av Pepsis 
produkter. 
 

4.3.3 Pampers.com 

 

Context 
 
Pampers.com är en kombination av estetisk- och funktionellt dominant webbsida, med 
övertag för funktionen. Bilderna på förstasidan och på webbsidan i övrigt stämmer väldigt bra 
överens med det visuella temat och utgörs av barn och föräldrar eller blivande föräldrar. 
Webbsidan ställer upp en horisontell länkstruktur som delas upp i rullgardinsmenyer med mer 
detaljerad information, utifrån vilket stadium barnet eller de blivande föräldrarna befinner sig 
i; pregnancy, new baby, baby, toddler och preschooler. Denna lösning ger en bra överblick av 
webbsidans innehåll, samtidigt som navigeringen underlättas. Designen är standardiserad 
vilket medför att den inte förändras märkbart vid övergången till en annan sektion på 
webbsidan och begränsad flashgrafik bidrar till en snabb uppladdning av sidan. Logotypen är 
väl synligt och ständigt närvarande i vänstra övre hörnet och färgschemat som används på 
pampers.com är framförallt grönt, vitt och gult, det vill säga Pampers färger.  
 
 

Content 
 
Pampers.com är en informationsdominant webbsida som hushåller information och förser 
användaren med redskap för att utforska intresseområden och få svar på frågor. En stor del av 
innehållet på webbsidan är genererat av Pampers Parenting Institute (PPI) som är ett 
samarbete med organisationer såsom The National Association of Pediatric Nurse Associates 

and Practitioners (NAPNAP), The Association of Women's Health, Obstetric, and Neonatal 

Nurses (AWHONN) och Cincinnati Children’s Hospital Medical Center. Pampers samarbetar 
med företag såsom Fisher-Price, Lego, Duplo, Blockbuster, Nickelodian etc. i Gifts to Grow 
Programme där användare kan samla poäng genom att köpa Pampers produkter, fylla in koder 
på webbsidan, som sedan kan bytas mot produkter från dessa samarbetspartners. The Appeal 

mix på webbsidan grundar sig i de kognitiva och emotionella band som finns mellan föräldrar 
och deras barn. Enkla pedagogiska spel, Tv-reklam, nedladdning av barnvisor och 
målarböcker utgör exempel på the Multimedia mix. Webbsidan uppfyller kravet på att 
informationen skall vara relevant och användbar för målgruppen, samtidigt som den är 
uppdaterad.   
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Community   
 
Gruppkänslan på webbsidan är väldigt märkbar då den vänder sig till föräldrar eller framtida 
föräldrar. I Community sektionen kan användare dela med sig av tips, barnhistorier och 
föräldrafrågor, användaren bidrar på detta sätt till webbsidans innehåll med kunskap och 
information. Webbsidan är härigenom ett bra exempel på en member content webbsida där 
delar av innehållet är utvecklat av medlemmar. Emellertid erbjuder webbsidan inte någon 
användarkommunikation då användare inte kan svara eller ge varandra feedback.   
 
 

Customization  
 
Webbsidan tillhandahåller anpassade funktioner såsom en individuell bok med checklista för 
säkerhet, vaccination och utvecklingssteg. My Pampers är en tjänst tillgänglig för medlemmar 
och skräddarsys utefter den information som lämnats vid registrering. När användaren loggar 
in presenteras information relevant till barnets åldersgrupp. Användaren kan även välja att via 
e-post ta emot ett nyhetsbrev anpassat efter barnets ålder.  
 
  

Communication  
 
Pampers.com stödjer envägs kommunikation i form av FAQ och nyhetsbrev via e-post. Kan 
inte svar erhållas i FAQ sektionen finns möjlighet till tvåvägs kommunikation där användaren 
sänder frågan till kundtjänst via e-post. Begränsad tvåvägs kommunikation förekommer också 
där registrerade användare kan få frågor besvarade utav experter. Dessa svar läggs sedan ut på 
något som kan liknas vid en anslagstavla där andra användare kan ta del av både frågor och 
svar.  

 
 
Connection  
 
Pampers.com är primärt en destinationssida där innehållet är genererat av webbsidan och dess 
användare. Länkar finns emellertid till moderbolaget Procter & Gamble, varifrån användaren 
kan länka sig vidare till andra varumärken/produkter inom koncernen.  
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Commerce  
 
Det bedrivs ej någon försäljning via webbsidan, dock finns information om företagets 

produkter och hur dessa skall användas. 
 

4.3.4 Huggies.com 

    

Context 
 
På Huggies.com möts användaren initialt av länkar till de olika landsspecifika webbsidor som 
Huggies tillhandahåller. Varumärkeswebbsidan för Huggies i USA huggiesbabynetwork.com, 
utgörs av Happy & Healthy Pregnancy och Happy Baby. På huggiesbabynetwork.com 

tillämpas ett integrerat tillvägagångssätt för att skapa en funktionell webbsida som presenterar 
information och enkel grafik, vilket för med sig att webbsidan har en snabb uppladdning. 
Även limiterad flashgrafik är bidragande till att uppladdningen av webbsidan inte är långsam. 
Logotypen är permanent placerad i övre högra hörnet och likartad layout tillsammans med en 
enkel horisontell sektionsindelning bidrar till att det är enkelt att navigera. En annan 
bidragande faktor till den enkla navigeringen är att samtliga sektioner öppnas i samma 
fönster, vilket underlättar för användaren att hitta tillbaka till tidigare besökta sektioner genom 
att klicka på bakåtknappen. Sektionsindelningen utgörs av fun tools, sharing space, info 

central, products och special offers. Innehållet i var och en av dessa sektioner presenteras i en 
rullgardinsmeny. Det visuella temat på webbsidan utgörs av klara färger, lekfull grafik och 
bilder på barn. 
 
 

Content  
 
Huggiesbabynetwork.com är en informationsdominant webbsida som förser användaren med 
information och svar på frågor inom ett intresseområde, samtidigt som redskap tillhandahålls 
för att skaffa sig kunskap om detta specifika område. The Appeal Mix utgörs av kognitiva och 
emotionella aspekter som bygger på föräldrars tillgivenhet till sina barn. Expertintervjuer i 
text och ljud tillsammans med bilder på barn och föräldrar, flashgrafik, spel och möjligheten 
att se på TV-reklam online är exempel på The Multimedia Mix. Majoriteten av innehållet är 
inte tidskänsligt, dock uppdateras undersektionen Best of the Web veckovis. 
   
 

Community  
 
Message Boards är ett gratis online forum där inloggade användare delar med sig av 
erfarenheter, idéer och tips om graviditet, barn och föräldraskap. Denna interaktiva 
kommunikation stöds av en sökfunktion utefter ämne som underlättar sökningen.  
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Customization  
 
En enkel form av anpassning möter användaren efter valet av landsspecifik webbsida. Detta 
val sparas till nästa besök om användaren så önskar. I sektionen fun tools återfinns 
undersektionerna Keepsake Storybook, Activity Playhouse, och Virtual Room Creator som 
samtliga är anpassningsbara verktyg. I Keepsake Storybook kan föräldrar skapa en personlig 
urklippsbok till barnet som sedan kan skickas till släkt och vänner via e-post eller skrivas ut. 
Activity Playhouse är en sökfunktion för olika lekar som främjar barnets utveckling och i 
Virtual Room Creator kan användare utforma en egen virtuell barnkammare. Dessa 
anpassningsbara verktyg kan sedan sparas i My fun folder, en virtuell mapp på 200 MB där 
användaren på så sätt anpassar innehållet.  
 
 

Communication   
  
Som registrerad användare förekommer möjligheten att veckovis erhålla nyhetsbrev från 
Huggies via e-post eller så kan användaren ta del av det i sin My fun folder. Detta är exempel 
på envägskommunikation från webbsidan till användaren. Ett annat exempel på sådan 
kommunikation är FAQ sektionen. Om frågan inte besvaras i FAQ sektionen så kan 
användaren ta kontakt med företaget via e-post. Detta utgör exempel på 
tvåvägskommunikation och likaså questions archive, en sorts anslagstavla, där svar 
presenteras från experter på användares frågor. Ett annat exempel på tvåvägskommunikation 
är de olika enkäter där användaren kan lämna feedback angående företagets produkter och 
webbsida.    
 
 

Connection  
 
Huggiesbabynetwork.com är ett exempel på en hubsida där innehållet är en kombination av 
egengenererat och utomstående innehåll. Det utomstående innehållet inhämtas från deras sex 
samarbetspartners, och länkar finns till samtliga dessa. Vid sidan av detta finns länkar till 
moderbolaget Kimberly-Clark och till återförsäljare av Huggies produkter online, samt till 
bokhandeln Barnes & Noble som säljer experterna Sandy och Marcy Jones böcker.   
 

 
Commerce  
 
Ingen försäljning bedrivs på huggiesbabynetwork.com. Däremot finns en enkel sökfunktion, 
storelocator, som assisterar användaren att komma i kontakt med både off- och 
onlineåterförsäljare av Huggiesprodukter. 
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5 ANALYS 
 

 
I följande kapitel kommer observationen, utifrån 7 C modellen, av våra fallföretags 

webbsidor att analyseras med hjälp av Rayport och Jaworskis modell för 

varumärkesbyggande webbsidor. Vidare kommer intervjuer, uppsatsens teoretiska 

referensram samt våra egna tankar och reflektioner att appliceras på de webbsidor vi 

studerat för att på så sätt ge en bild av hur företag inom lättrörliga konsumtionsvaror 

använder sina webbsidor för att vårda och stärka sina varumärken. 

 

 
  

5.1 Skapa en positiv upplevelse för användaren 
 

För att en webbsida skall skapa en positiv upplevelse för användaren bör den enligt Aaker och 
Joachimsthaler (2000) vara lättnavigerad, tillföra värde samt vara interaktiv, anpassningsbar 
och uppdaterad.  
 
Innehållet som presenteras på cocacola.com är väldigt omfattande, vilket för med sig att 
webbsidan är indelad i många sektioner och undersektioner, där varje sektion öppnas i ett nytt 
fönster. Omfattningen av innehållet får till följd att användaren kan uppleva det problematiskt 
att hitta till specifika sektioner som tidigare besökts och ovana Internetanvändare och även 
förstagångsbesökare kan uppleva svårigheter med navigeringen. Vi upplever att webbsidan 
framförallt riktar sig till ungdomar med Internetvana vilket skulle kunna vara en förklaring till 
detta slags upplägg. Denna, till viss del, invecklade navigering kan bidra till att 
varumärkeskommunikationen stärks då användaren utsätts för exponering av varumärket 
upprepade gånger. Å andra sidan kan detta medföra irritation vilket kan resultera i att 
användaren avstår ifrån att spendera tid på webbsidan. Påtagligt användande av flashgrafik, 
som ej kan väljas bort, för med sig att webbsidan kan upplevas som långsam. Detta till trots, 
så är flashgrafiken ett estetiskt verktyg som används. På Pepsi.com är sektionsindelningen 
mer överskådlig vilket innebär att det är relativt enkelt att navigera till den sektion som 
efterfrågas. Förvisso delas varje sektion in i ett antal undersektioner men denna indelning gör 
inte navigeringen svårhanterlig. Menyn på förstasidan är genomgående synlig och identisk i 
samtliga sektioner, vilket ytterligare underlättar navigeringen. Ovanstående faktorer bidrar till 
att webbsidan minskar skälen för frustration, vad gäller navigering, bland användare. Den 
rörliga grafiken, flash, sänker inte märkbart uppladdningshastigheten då den är begränsad till 
förstasidan och ytterligare ett antal undersektioner.  
 
Pampers.com har en layout som gör det enkelt för användaren att hitta det som önskas. Den 
horisontella sektionsindelningen, logiskt uppdelad utifrån i vilket stadium barnet eller de 
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blivande föräldrarna befinner sig i gör att användare kan länkas till en sektion med specifik 
information relaterat till dem. För inloggade användare anpassas innehållet automatiskt utefter 
barnets åldersuppgifter som lämnats vid registrering. Sektionerna har vidare identiska 
undersektioner vilket förebygger förvirring. Sektionsindelningen på huggiesbabynetwork.com 

är överskådlig och navigeringen ställer inga större krav på användarens Internetvana. En enkel 
horisontell sektionsindelning bryts ned i undersektioner när användaren väljer destination på 
webbsidan. De olika sektionerna markeras tydligt med olika färger, vilket ytterligare 
underlättar navigeringen.     
 

Cocacola.com bidrar med värde genom att erbjuda användaren information, försäljning av 
kringprodukter, underhållning, samt en social upplevelse. Cokestudios virtuella värld är en del 
av den sociala upplevelsen där användare kan interagera via sitt alterego. Möjligheten till 
gruppbildning och interaktion med andra medlemmar uppfylls och användarens intresse för 
att återvända till webbsidan tillgodoses. Funktioner såsom cokestudios, games, messenger, 
musicmixer och t-shirt maker blir utvidgade produkter till varumärket, samtidigt som det är 
innehåll med funktionella fördelar. Värde skapas också genom att användaren kan uttrycka 
egna tankar genom skapande verksamhet i form av chatt och bloggar. Pepsi.com bidrar med 
värde till användaren genom att erbjuda information och underhållning. Webbsidan erbjuder 
information om företaget, produkterna och varumärkena. Samtidigt erbjuds information om 
de aktiviteter som företaget är involverade i, såsom idrottsmän de sponsrar och projekt som de 
bedriver tillsammans med samarbetspartners. Samarbetet med Yahoo, utgör exempel på 
samarbete mellan två företag med liknande målgrupp, men i olika branscher. Detta 
tillvägagångssätt är något som våra intervjupersoner lyfter fram och något som vi själva 
uppmärksammat. Danlén menar att detta förfarande i sig inte är något nytt, dock har det 
förenklats med webben och Sundén anser att denna typ av samarbete för att leverera mervärde 
kommer att öka. I music sektionen erbjuds inloggade användare att skapa egna låtar som 
sedan kan sparas och skickas till vänner. I sektionen downloads finns möjlighet att interagera 
med varumärket på flera olika sätt. Bland annat kan användaren spela spel som tydligt 
involverar varumärket eller produkten, ta del av recept med Pepsi som ingrediens och lära sig 
historien bakom produkten. Pepsi trivia ökar varumärkets exponering genom att användaren 
deltar i en frågelek. Detta är ett enkelt sätt för Pepsi att fördjupa kopplingen mellan 
användaren och varumärket, då användarens kunskap om företaget ökar. 
 
Pampers.com erbjuder i första hand användaren värde genom information. Webbsidan är en 
destinationssida för föräldrar och utgör näst intill en komplett informationskälla för nämnda 
målgrupp. Detta faktum fungerar som en motiverande faktor för föräldrar att besöka och 
återvände till webbsidan. Istället för att fokusera webbsidan kring Pampers produkter skapas 
en webbsida med information och verktyg relaterade till att vara föräldrar.  Exempel på detta 
är pedagogiska spel, kalendrar och diagram som finns för nerladdning. Pampers.com har inte 
satsat på grafiska lösningar såsom flashgrafik, utan prioriterar innehållet. Webbsidan i sig 
fungerar som en utvidgad produkt till varumärket och tillför vidare funktionellt, 
känslomässigt och självförverkligande värde. På huggiesbabynetwork.com skapas värde för 
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blivande föräldrar och föräldrar i form av information, underhållning och en social 
upplevelse. Informationsvärdet skapas delvis genom relevanta artiklar från utomstående 
webbsidor och andra källor med samma målgrupp. Artiklar läggs in i information central 

library utefter kategori och är sökbara för användarna. Övriga komponenter som skapar 
informationsvärde är produktinformation, expertintervjuer i text och ljud, store locator och 

message boards. I det totala värde som webbsidan erbjuder ingår även underhållning och 
service i form av keepsake storybook, activity playhouse, virtual room creator och online 

games & fun. Ytterligare incitament för besökaren är den sociala upplevelsen som webbsidan 
som helhet förmedlar.  
 
Coca-Cola.com utnyttjar webbens interaktivitet och användarens engagemang i 
medlemssektionen mycoke där användare till stor del styr sig själva. Anpassningsmöjlighet 
existerar då användaren kan påverka utseendet på sitt virtuella alterego, samt inreda sin 
virtuella studio efter egna preferenser. Denna möjlighet är dock begränsad vad gäller 
alternativ. Användaren erhåller poäng, decibel, i utbyte mot diverse aktiviteter som utförs på 
webbsidan och dessa poäng fungerar som betalningsmedel i den virtuella studion. Förmågan 
att anpassa webbsidan efter den individuella användaren utnyttjas inte, vilket innebär att 
webbsidan går miste om tillfället att skapa ytterligare band till användaren. Cocacola.com har 
under den tid vi har observerat webbsidan fortlöpande uppdaterats med de mest aktuella TV-
reklamerna och användarnas nyaste racinghistorier, samtidigt som nya funktioner har 
tillkommit i sektionen mycoke.  Webbens interaktivitet utnyttjas på pepsi.com i spel, Tv-
reklam, musicmixer etc. Användarens möjlighet att anpassa webbsidan är begränsade till att 
kunna spara låtar som komponerats av användaren. Webbsidan anpassas däremot inte och i 
likhet med cocacola.com drar pepsi.com inte nytta av denna möjlighet för att stärka banden 
till användaren. Vad gäller uppdatering av webbsidan märks att kampanjer uppdateras 
kontinuerligt och vi har dessutom observerat att sponsrade idrottare som lyfts fram på 
förstasidan bytas beroende på vilken sport som det är säsong för. Under den tid vi studerat 
webbsidan har idrottare inom amerikansk fotboll och baseboll haft en central roll på 
förstasidan, och för närvarande är det racerförare inom NASCAR.  
 
Pampers.com anpassar innehållet efter åldern på den inloggade användarens barn och 
webbsidan tipsar även inloggade användare om artiklar som är av intresse. Webbsidan är 
engagerande då inloggade användare kan bidra med information och kunskap utifrån egna 
erfarenheter. Pampers.com är uppdaterad till den grad som krävs, det vill säga i fråga om 
kampanjer, artiklar och undersökningar. Den anpassning som baseras på barnets ålder 
uppdateras utefter pregnancy, new baby, baby, toddler och preschooler. Innehållet uppdateras 
automatiskt när barnet passerar ett stadium. Sektionen activity playhouse på 
huggiesbabynetwork.com utnyttjar interaktiviteten som webben gör möjlig då användaren 
anpassar sin sökning efter kriterier såsom barnets ålder, syfte, deltagare, aktivitetstyp och 
varaktighet. I virtual room creator kan användaren engageras att skapa och inreda en 
personlig virtuell barnkammare. Ett annat sätt att utnyttja webben och dess unika egenskaper 
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är använda möjligheten till uppdatering av innehållet. Denna möjlighet tas till vara på i best of 

the web som kontinuerligt uppdateras med nya och relevanta artiklar.  
 
Vad som betraktas som en positiv upplevelse och vad som motiverar till besök skiljer sig 
naturligtvis åt mellan användare. En webbsida som är enkel att navigera kan vara till gagn för 
varumärken med användare som önskar få svar på specifika frågor, medan det är mindre 
viktigt för användare som surfar utan något specifikt syfte. Sett till de webbsidor som 
analyserats i denna uppsats kan urskiljas en skillnad mellan de båda produktgrupperna, men 
även inom produktgrupperna. Coca-cola har valt att använda flashgrafik som komponent i the 

multimedia mix mer omfattande än vad Pepsi har gjort vilket medför att pepsi.com är mer 
lättanvänd. Till detta skall också sägas att pepsi.com är mer lättnavigerad då snarlik layout 
används i de olika sektionerna. Båda webbsidorna använder sig av hjälpfunktioner i form av 
virtuella representanter, dock har Coca-Cola adderat en extra virtuell representant i sektionen 
mycoke, som vi anser vara den sektion som är mest svårnavigerad. Detta tolkar vi som att de 
trots allt är medvetna om navigerinsproblematiken. Då det gäller pampers.com och 
huggiesbabynetwork.com så ser vi fler likheter än skillnader då det gäller användarvänlighet. 
Vad som dock är en viktig skillnad är att pampers.com använder sig av en 
inloggningsfunktion där användaren automatiskt hänvisas till relevanta sektioner utefter 
barnets ålder. Vi ser en märkbar skillnad i navigeringen mellan de två produktklasserna, då 
användarvänligheten är högre på pampers.com och huggiesbabynetwork.com. Ett skäl till 
denna skillnad torde vara att de vänder sig till målgrupper vars besök motiveras av olika 
behov. Detta är i led med det som Martner framhåller, nämligen vad ändamålet med 
webbsidan är. När en webbsida inte sätter funktionen i centrum, kan det finnas en poäng med 
att budskapet inte är så tydligt, vilket tvingar användaren att utforska gränssnittet själv.  
 
Coca-cola.com använder verktyg som stödjer kommunikation och interaktion mellan 
användare i större utsträckning än de övriga webbsidorna. Verktygen utgörs av en virtuell 
chatt, messenger, bloggar och spel där användare möter varandra. Detta är en iögonfallande 
skillnad jämfört med pepsi.com som inte stödjer någon kommunikation eller interaktion 
mellan användare. Pampers.com stödjer inte heller någon kommunikation eller interaktion 
mellan användare, dock är det möjligt att skicka in historier, tips och råd som publiceras på 
webbsidan. På detta sätt erbjuds värde i form av användargenererat innehåll. 
Huggiesbabynetwork.com erbjuder däremot ett forum där användare kan diskutera och dela 
med sig av erfarenheter med andra användare. Vi anser att det är förvånande att framförallt 
pepsi.com, men även pampers.com inte drar fördel av möjligheten till interaktion, som är en 
av webbens mest värdeadderande egenskaper. Som vi konstaterade i ett tidigt skede av 
uppsatsen så bedriver företagen inte någon försäljning av lättrörliga konsumtionsvaror, 
emellertid skapar cocacola.com värde för användaren genom att erbjuda ett omfattande 
sortiment av kringprodukter. Huggiesbabynetwork.com skapar å sin sida värde genom 
sökfunktionen store locator. Pampers.com är den enda webbsidan som anpassas efter 
användaren, genom att presentera information relevant till barnets ålder. Anpassningen i sig är 
både enkel och smart, samtidigt som det är en bra service och ett verktyg som underlättar 
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användarens navigering. Som sagts tidigare, så under den tiden vi har observerat webbsidorna 
har kontinuerlig uppdatering skett vilket föranleder återbesök.     
 
 
 

5.2 Reflektera och stödja varumärket 
 
 
Aaker och Joachimsthaler (2000) anser att en webbsida bör stödja och reflektera de 
associationer som konsumenten förknippar med varumärket.  

 
Doyle (2002) skriver att Coca-Cola förklarar sin framgång med att de har lyckats skapa 
varumärken som kunderna kan identifiera sig med. Vi anser att denna förmåga även avspeglas 
på webbsidan som förmedlar en livsstil och en känsla av grupptillhörighet och det står tidigt 
klart för användaren att företaget är mer än en tillverkare av dryck då webbsidan koncentreras 
kring musik, sport och underhållning. Innehållet relaterat till musik på webbsidan utgörs av 
cokeFM, cokemusic och ett samarbete med freshtracksmusic.com. Coca-Colas engagemang i 
idrott avspeglas tydligt i sektionen sports där goodwillfrämjande åtgärder som sponsorskapet 
av copa coca-cola, en fotbollsturnering för ungdomar sanktionerad av FIFA lyfts fram. 
Kompanjonskapet med NASCAR har också en central roll och likaså samarbetet med ett stort 
antal racerförare samlade under projektet the coca-cola racing family. Förutom underhållning 
ovan ges användaren möjligheten att spela spel, samt designa egna t-tröjor och komponera 
egen musik och egna ringsignaler. Coca-Colas webbsida lyckas på ett framgångsrikt sätt 
skapa en känsla av att användaren befinner sig i Coca-Colas värld. Webbsidan använder alla 
de komponenter som är specifika och associeras med varumärket, den röda färgen, logotypen 
och den patenterade flaskformen. På förstasidan kombineras både ordmärket och 
figurmärkena för att tydligt markera att det är Coca-Colas webbsida som besöks. Coca-Cola 
använder inte webbsidan i första hand för att informera om sina produkter, även om sådan 
information existerar. I stället fungerar webbsidan som en samlingsplats för ungdomar där den 
sociala upplevelsen blir en utvidgad produkt. 
  
Förstasidan på pepsi.com domineras av aktuella kampanjer, sponsoraktiviteter och av 
sponsrade idrottsmän och musikartister. Pepsis band till idrott utnyttjas starkt på webbsidan 
med egna sektioner för racing, baseball, football och youth sports. Företaget har traditionellt 
använt sig av sponsring av kända artister för att stödja och reflektera varumärket. Genom att 
associeras med framstående idrottsmän och artister förstärks förtroendet för varumärket. Häri 
föreligger också en risk och de negativa aspekterna av sponsring har Pepsi i hög grad fått 
uppleva genom åren. Företagets webbsida är döpt till pepsiworld och det märks att Pepsis 
intention är att få besökaren att känna att de befinner sig i Pepsis värld. Pepsis logotyp och 
slogan it´s the cola presenteras synligt centralt på förstasidan. Av logotypens tre färger, rött, 
blått och vit så är den röda och blåa färgen mest framträdande. Av dessa tre färger så har 
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Pepsi valt att presentera webbsidan i blått. En tänkbar anledning till valet av färgschema kan 
vara att skilja sig från Coca-Cola.   

 
Varumärket Pampers stöds i hög grad av webbsidan då denna är en samlingsplats för all typ 
av information kring graviditet, barnkunskap och föräldraskap. Pampers.com stödjer med 
andra ord de associationer som vi förknippar med varumärket. Det kan tyckas motsägelsefullt, 
men webbsidan upplevs som både lekfull och allvarlig på samma gång och likaså tillitlig och 
förtroendegivande. Färgschemat på webbsidan motsvarar Pampers färger och layouten och de 
grafiska inslagen är utformade för att tilltala föräldrars känslomässiga band till sina barn.  
Även som förstagångsbesökare är det svårt att undgå vilka företaget vänder sig till, nämligen 
föräldrar och blivande föräldrar. Företaget är inte sena att använda webbsidan för att påminna 
människor om vad det är som de älskar hos sina barn. Med andra ord så utnyttjas 
tillgivenheten till våra barn på ett smart sätt för att skapa en webbsida vars mål är att bli en 
helhetslösning för målgruppen. Genom att erbjuda information och stöd kring alla aspekter av 
föräldraskap vårdas och förstärks varumärket genom tillförandet av trovärdighet och 
autenticitet. Trovärdigheten underbyggs med den information som presenteras i sektionen 
Pampers Parenting Institute (PPI). Vidare bidrar experter med sin kunskap och expertis 
genom att svara på användarens frågor, samt bidrar till innehållet i form av artiklar. På detta 
sätt stärks banden mellan användaren och Pampers, då varumärket blir en del av användarens 
livsstil. Varumärket tillförs även trovärdighet, autenticitet och en ställning som auktoritet 
inom området. Pampers uppnår även en central roll i målgruppen och användarens liv utan att 
verka påträngande då användaren själv väljer när de vill utnyttja webbsidans innehåll. 
Eftersom pampers.com inte upplevs som ett försäljningsverktyg förstärks trovärdigheten 
ytterligare.  
 
Huggiesbabynetwork.com kombinerar känslan av en seriös informationsresurs och en 
lekfullhet där föräldrar lär sig om sina barn och senare lär sig tillsammans med sina barn. I 
likhet med pampers.com försöker huggiesbabynetwork.com bli en auktoritativ 
informationskälla för samma segment. En webbsida som tillhandahåller auktoritativ 
information kan stärka sitt varumärke på tre olika sätt. Varumärket kan tillföras trovärdighet, 
banden mellan användare och varumärke kan stärkas, samtidigt som 
varumärkeskommunikationen kan effektiviseras. Huggiesbabynetwork.com förser sina 
användare med ämnesspecifika artiklar, artiklar i fokus och expertintervjuer i ljud och text i 
sektionen info central. I activity playhouse är det användarna som betygsätter de olika 
aktiviteterna, vilket ytterligare förstärker trovärdigheten på webbsidan. På samma sätt som 
pampers.com vänder sig huggiesbabynetwork.com till föräldrar och blivande föräldrar och 
drar nytta av den mänskliga naturen och människans kärlek till sina barn. På samma sätt som 
pampers.com uppfattas webbsidan inte som ett försäljningsverktyg utan mer som ett 
hjälpmedel.   
 
Vi har märkt att när det gäller pampers.com och huggiesbabynetwork.com har de det 
grundläggande målet gemensamt, det vill säga de vill vara en auktoritativ informationskälla 
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inom samma område. Detta är i paritet med deras strategi, nämligen att som Pampers 
uttrycker det att bli en go-to-site och som Huggies uppger, att bli en helhetslösning. Vi kan 
här se en likhet i Sundéns resonemang om att det handlar om att skapa ett mervärde kring sin 
kärnprodukt, då det inte längre räcker att enbart ta ansvar för produkten, utan denna måste 
sättas i ett sammanhang. Dahlén har en liknande tankegång och poängterar vikten av att skapa 
en känsla kring produkten och inte enbart fokusera på produktens konkreta aspekter.   
Pampers och Huggies tillvägagångssättet är på många sätt detsamma, dock märker vi två stora 
skillnader i sättet att bygga trovärdighet. Huggiesbabynetwork.com använder sig av ett forum 
där användare kan interagera med varandra och dela med sig av tips och erfarenheter medan 
pampers.com har sitt Pampers Parenting Institute (PPI) program där innehållet är genererat i 
samarbete med experter inom diverse områden. En klar skillnad både inom produktgrupperna 
och mellan produktgrupperna är omfattningen av sponsring. Pepsi är det företag som både 
tydligast och tidigast lyfter fram sponsorskapet på webbsidan, medan Pampers och Huggies 
inte använder sig av detta marknadsföringsverktyg på webbsidan. 
 
 

5.3 Söka efter synergier med andra kommunikationsverktyg 
 
Aaker och Joachimsthaler (2000) hävdar att det är viktigt att webbsidan samverkar med andra 
kommunikationsverktyg som utnyttjas av företaget. Det vill säga, en webbsida skall stödja 
och komplettera andra marknadsföringsaktiviteter. 
 
Som nämnts tidigare i denna uppsats är en av fördelarna med en webbsida att den kan 
presentera obegränsat med information, något som Coca-Cola till stor utsträckning drar nytta 
av.  På detta sätt kompletterar den information som presenteras på webbsidan annan reklam 
och marknadsföring. Användare har tillgång till ingående information angående Coca-Colas 
varumärken och produkter, historia, kultur etc. Det hade varit problematiskt att presentera så 
pass uttömmande information genom någon annan kommunikationskanal. Varumärket tillförs 
på detta sätt värde genom att användarens kunskap om varumärket utökas. Coca-Cola.com 
används bland annat för att stödja Coca-Colas sponsorskap inom idrott och samhälls- och 
ungdomsprogram. På detta sätt stärks de associationer som redan existerar mellan Coca-Cola 
och befintliga sponsorprogram. I sportsektionen finns undersektionen coca-cola racing 

family, där användaren informeras om NASCAR och de racerförare som varumärket för 
närvarande sponsrar. Coca-Cola anordnar även en ungdomsturnering i fotboll och har en 
undersektion med all relevant information. I sektionen Community presenteras de 
samhällsprogram som Coca-Cola är involverade i, närmare bestämt upromise och coca-cola 

youth partnership. Följden av deras engagemang är att de visar att de tar sitt samhällsansvar, 
samtidigt som det är en goodwillfrämjande åtgärd som förstärker varumärkeskulturen och 
bidrar med publicitet. Det är viktigt för Coca-Cola liksom för andra företag att den totala 
marknadsföringsinsatsen stödjer de aktiviteter som sker på webbsidan. Ett enkelt 
tillvägagångssätt är att företaget förser produkterna med webbsidans adress. Coca-Cola 
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använder även kampanjer där konsumenten samlar koder som finns på produkterna och byter 
dessa mot låtar på webbsidan. I en annan kampanj utgjordes förstapriset av en åktur med en 
av de racingförare som företaget sponsrar.  
 
På pepsi.com finns en sektion som informerar om alla Pepsis varumärken och produkter, 
emellertid är denna sektion begränsad till att presentera enbart sådan information som även är 
tryckt på produktetiketten. Följden blir att denna sektion inte förser användaren med något 
fördjupat innehåll. Däremot så erbjuds användaren både intressant och fördjupat innehåll i 
sektionerna pepsi legacy, pepsi trivia och personality challenge. Webbsidan stödjer Pepsis 
sponsring genom sektioner för racing, baseball, football och youth sports. I varje sektion 
finns information i anknytning till de idrottare de sponsrar och information om NASCAR, 
MLB och NFL. I sektionen music finns en undersektion benämnd pepsi dj division bestående 
av sex sponsrade discjockeys från olika städer i USA. I informationen som kan fås om dessa 
ingår biografi, program avseende deras uppträdande och korta intervjuer. Genom att 
presentera sådan information förhöjs värdet samtidigt som banden mellan sponsorskapet och 
varumärket stärks. I sektionen promotions presenteras aktuella kampanjer som Pepsi för 
tillfället lanserar. I ett samarbete med den amerikanska hälsokedjan Wallgreens, lanserades en 
tävling där priset var att kasta den första bollen i basebollens World Series. Pepsi har även 
utlyst en tävling i samarbete med avgasrörstillverkaren Borla och motortidning DUB, där 
vinsten utgjordes av en Ford Expedition. En tredje kampanj är go pro, ett samarbete med 
Yahoo, där konsumenter samlar koder på förpackningar som sedan registreras på webbsidan 
och löses ut mot idrottskläder. Vid registrering av koder har kunderna även chans att vinna 
resor och biljetter till olika sportevenemang som Pepsi sponsrar. Ett annat sätt som företaget 
använder för att uppmuntra besök till webbsidan är att förse produkter med adressen till 
webbsidan.   
 
Webbsidan kompletterar reklam som, i motsats till webbsidan, kan vara begränsad vad gäller 
mängden innehåll. I Pampers fall presenteras information och tips avseende användning av 
företagets produkter. Exempel på tips som stödjer övrig reklam är when to change a diaper, 

the art of diapering, waste removal etc. Ett annat sätt att stödja övrig reklam är att presentera 
bakgrunden och historiken kring varumärket på webbsidan. På det här sättet så kan övrig 
reklam stimulera intresset för varumärket, medan webbsidan kan presentera historien bakom 
företaget och varumärket. Då pampers.com har en sektion där aktuella kampanjer presenteras 
utvidgas kampanjens räckvidd och genomslagskraft. Potty power är en typ av kampanj som är 
ämnad att ge hjälp vid barnets potträning. För att uppmuntra konsumenter till besök av 
webbsidan förses företagets produkter med webbsidans adress. En annan metod är att förse 
blivande mammor med informationspaket vid 3 månaders kontrollen och att förse nyblivna 
mammor med gratis produkter när dessa lämnar sjukhuset.  

  
På Huggiesbabynetwork.com återfinns kort information om olika produkter, vidare assisterar 
product finder användaren att välja rätt produkt, samtidigt som det finns en FAQ sektion 
speciellt för produkter. Ett annat sätt där webbsidan stödjer annan reklam är möjligheten att se 
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aktuella tv-reklamer, härigenom uppstår en synergi mellan de två medierna TV och 
webbsidan. Store locator assisterar användaren att komma i kontakt med återförsäljare både 
off- och online. Huggies happy baby monthly sweepstakes utgör en form av stöd för annan 
reklam liksom huggies special mailing list där användaren kan skriva up sig på en e-postlista 
för att erhålla olika kampanjerbjudanden. Huggiesbabynetwork.com stödjer upromise savings 

for college där Huggies är ett av tio Kimberly-Clark varumärken som bidrar med en del av 
försäljningspriset till en universitetsfond för barn. Huggies happy baby monthly sweepstakes 
är även ett exempel på tillvägagångssätt för att locka besökare till webbsidan, då konsumenten 
enbart kan delta i lotteriet på webbsidan. Andra sätt som företaget använder för att locka 
besökare till webbsidan är genom tryckt reklam, kuponger och banner ads.   
 
Samtliga intervjupersoner anser att företag idag ser Internet och webben som en del i 
marknadsmixen. Sundén menar emellertid att företag har olika förhållningssätt till de 
aktiviteter som genomförs på Internet, och detta beror inte på Internet karaktär utan främst på 
företagens förändrade situation och vad de eftersträvar. Vi anser att företagen är införstådda 
med och ser Internet som en del av marknadsmixen, och vi håller med Sundén om att sättet de 
arbetar på styrs av vad företagen framförallt eftersträvar. Som nämnts tidigare så stödjer 
Pampers och Huggies inte eventuell sponsring på sina webbsidor, medan Coca-Cola och 
framförallt Pepsi är de som både mest och tydligast lyfter fram sponsring på deras respektive 
webbsidor. Den stora fördelen med denna företeelse är när företag lyckas förknippas med de 
fördelaktiga associationer som en känd person representerar. Dock finns en risk med detta 
förfarande då de associationer vi individer har till en känd person förändras och detta är något 
som ligger utanför företagets kontroll. Detta har Pepsi fått erfara i sitt sponsorskap av Michael 
Jackson och Britney Spears. Både cocacola.com och huggiesbabynetwork.com genererar 
goodwillfrämjande publicitet genom att lyfta fram sitt samhällsengagemang i upromise. Vi 
kan konstatera att företagen använder sig av olika tillvägagångssätt för att locka användare till 
webbsidan, emellertid antar vi att dessa inte är de enda sätten som används av företagen. Detta 
antagande grundar vi på att webbsidor är en del av marknadsmixen och används således i 
symbios med övriga markandsföringskanaler och på att Sahlqvist och Löfgren påpekar att det 
idag är en självklarhet att företag hänvisar till webbplatsen i både tryckt- och TV reklam, och 
därtill även på Martners resonemang angående webbsidans potential att skapa starka och 
unika associationer och förmedla komplexa budskap om företaget annonserar kring det.   
 
 

5.4 Utgöra ett hem för lojalisten 
 

Enligt Aaker & Joachimsthaler (2000) bör en webbsida ha funktioner som lockar till sig 
varumärkets lojala kunder, dock anser vi att en webbsida även bör ha funktioner som skapar 
lojala kunder utav nya användare.  
 
De funktioner som finns tillgängliga på cocacola.com bidrar alla på olika sätt till att göra 
användarens upplevelse starkare. Sektionen mycoke är det tydligaste exemplet på hur Coca-
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Cola försöker skapa ett tillhåll, att återkomma till, för både lojalister och nya användare.  
Mycoke är ett tillhåll för den grupp användare som registrerar sig på webbsidan och erbjuder 
framförallt användaren möjligheter till att interagera med andra. På detta sätt utnyttjar 
webbsidan en av webbens viktigaste egenskaper, nämligen interaktiviteten. Att låta 
registrerade medlemmar skapa egna bloggar är ett effektivt sätt att få användarna att styra sig 
själva, då de kan interagera helt oberoende och utan Coca-Colas inverkan skapas en 
grupptillhörighet som inte upplevs som framtvingad av företaget/varumärket. Ett annat bra 
exempel på hur företaget drar nytta av webbens interaktivitet och samtidigt involverar 
användaren i skapandet av webbsidans innehåll är sektionen filmfest där användare själva 
lägger in egna kortfilmer, vilket ytterligare förstärker gruppkänslan. Till detta finns ett system 
där aktiva användare belönas med poäng, eller decibel, som kan användas som 
betalningsmedel i cokestudios virtuella chattmiljö. Sammantaget handlar det om att tillgodose 
olika behov som användaren kan ha och på så sätt uppmuntra denne att återvända och i 
slutändan bli lojal. Känslan som fås är att i webbsidans strävan att tillgodose mångas behov så 
är innehållet så pass uttömmande att frågan är om användare inte riskerar att bli förvirrade och 
osäkra på vilka associationer företaget vill att varumärket skall förknippas med.  

 
Den underhållning som erbjuds på pepsi.com har en klar koppling till varumärket, där 
exempelvis spel tydligt inkluderar varumärket och produkten Pepsi. De spel som finns på 
webbsidan är av förhållandevis enkel karaktär, vilket ger en fokusering på varumärket snarare 
än avancerade spelfunktioner. Pepsi trivia är en funktion som ger användare möjligheten att 
mäta sina kunskaper angående varumärket och förstärker på så sätt dennes band till 
varumärket. På liknande sätt knyts och förstärks banden mellan användare och varumärke i 
sektionen pepsi legacy där lojalisten kan ta del av Pepsis historia genom att välja intervaller i 
tiden och se vad som har skett med varumärket genom åren. Ett intressant och annorlunda 
tillvägagångssätt att inkorporera produkten Pepsi inom andra användningsområden återfinns i 
sektionen pepsi delight där användaren kan ta del av recept med Pepsi som ingrediens. Den 
enda inloggningsfunktionen som finns på pepsi.com är i sektionen mix bank där användaren 
kan komponera egna låtar, spara och skicka dessa till vänner. Detta är en märkbar skillnad 
jämfört med cocacola.com och en än större skillnad är användningen av interaktiviteten som 
webben möjliggör. Pepsi.com stödjer nämligen ingen kommunikation mellan användare och 
går därmed miste om ett viktigt relationsskapande verktyg.  
 
Pampers.com utgör en destinationssida där användarna är lojala dels ur ett funktionsmässigt 
perspektiv, men även ur ett känslomässigt perspektiv. Webbsidan prioriterar i hög grad både 
lojalister och nya användare genom att erbjuda dem utförlig information inom åtskilliga 
aspekter av barnkunskap och föräldraskap och har på så sätt utvecklats till en utökad produkt 
till varumärket. Genom att låta användare dela med sig av tips och erfarenheter förändras 
deras roll från att vara kunder till att utgöra ambassadörer för produkterna och varumärket, då 
de till stor del blir en del av den utökade produkten, nämligen webbsidan. Pampers.com blir 
på så sätt en destinationssida för barnkunskap där hela webbsidan i sig upplevs som en utökad 
produkt. Genom att exempelvis tillhandahålla en graviditetskalender finns förutsättningen att 
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väcka intresse hos konsumenter innan de egentligen blivit del av målgruppen. På webbsidan 
kan användare även ta del av produktinformation och tips angående blöjbyten, storlek på 
blöjor, säkerhet och förvaring liksom expertråd och tips som utgör ytterligare en anledning att 
fortsätta besöka webbsidan. Som inloggad får användaren tillgång till sektionen 
mypampers.com där användare kan dela med sig av erfarenheter, läsa andras historier och 
ställa frågor till experter. När barnet blir äldre modifieras informationen utefter barnets ålder 
och tipsar om artiklar och expertråd som nu är aktuella. Sammantaget lyckas Pampers skapa 
incitament för användaren att regelbundet besöka webbsidan.  
 
Huggiesbabynetwork.com avviker från pampers.com då den inte kan betraktas som en 
destinationssida i och med att innehållet på webbsidan är en kombination av egengenererat 
och utomstående material. Sektionerna keepsake storybook, activity playhouse och virtual 

room creator är tillgängliga för alla användare, men endast registrerade medlemmar har 
möjlighet att spara dessa i my fun folder.  Liknande situation råder för sektionen message 

boards där icke-inloggade användare kan ta del av innehållet, men inte bidra till innehållet i 
sig. Då användaren som icke-medlem ej har tillgång till samtliga funktioner på webbsidan, så 
utgör dessa medlemsfunktioner ett incitament för medlemskap. Forumet i sig är en 
motiverande faktor till kontinuerliga återbesök då innehållet ständigt uppdateras. I forumet 
finns tillgång till statistik såsom vem som är inloggad för tillfället, mest populära ämne, mest 
lästa och besvarade inlägg etc. Det förekommer ingen information om företagets historia eller 
varumärket på webbsidan, dock kan användaren länkas till moderbolagets webbsida där 
sådana uppgifter finns. Att erbjuda denna information på huggiesbabynetwork.com och på så 
sätt göra den mer tillgänglig är ingen svårighet och då det är ett enkelt sätt att öka intresset 
och de känslomässiga banden till varumärket hade det varit givande.  
 
Pepsi.com skiljer sig åt gentemot de övriga webbsidorna i den mån att det inte existerar något 
betydande medlemsinnehåll eller stöd för användarkommunikation på webbsidan. Då 
webbsidan inte begränsar delar av innehållet till enbart registrerade användare och inte heller 
möjliggör interaktion mellan användare utnyttjar pepsi.com inte möjligheten till att ytterligare 
förstärka gruppkänslan. En annan nackdel med begränsat medlemsinnehåll är att användaren 
blir mindre benägen att lämna ut uppgifter till företaget, då motivationen till detta inte är hög 
vilket resulterar i att företaget lär sig mindre om sina användare. Både cocacola.com och 
huggiesbabynetwork.com tillhandahåller möjligheten för användare att kommunicera med 
varandra i realtid, medan pampers.com endast tillåter icke-interaktiv kommunikation. Genom 
att användare kan kommunicera med varandra i realtid uppstår en direktdialog som stärker 
gruppkänslan. Råd, rön och information om produkter tillhandahålls på samtliga webbsidor, 
emellertid drar huggiesbabynetwork.com detta ett steg längre genom sitt daily product 

feedback forum där användare kan dela med sig av erfarenheter av och kring olika produkter. 
En positiv aspekt av detta är att användarna tillåts att utan inblandning av företaget föra 
diskussioner kring produkterna, vilket innebär att användarna själva löser eventuella problem 
istället för att kontakta företaget samtidigt som gruppkänslan stärks då användarna assisterar 
varandra vid frågor och funderingar. Vidare ökar trovärdigheten för varumärket då företaget 
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låter användare diskutera både positiva och negativa synpunkter med andra användare. Denna 
diskussion får också den positiva följd att företaget på ett kostnadseffektivt sätt kan dra 
lärdom av kundernas åsikter. Pampers.com däremot samarbetar med experter från olika 
organisationer inom sjukvården i pampers parenting institute vilket resulterar i att 
tillförlitligheten i informationen ökar. Cocacola.com är den enda webbsidan som 
tillhandahåller en bloggfunktion där registrerade medlemmar kan bidra med egengenererat 
innehåll. Denna funktion hade kunnat utvecklas, både på cocacola.com och pepsi.com, till att 
inkludera bloggar skrivna av sponsrade idrottare och artister och på så sätt öka webbsidans 
attraktionsvärde. På liknande sätt skulle pampers.com och huggiesbabynetwork.com kunna 
inkludera bloggar skrivna av de experter som bidrar till webbsidornas innehåll.   
 
 

5.5 Differentiera med varumärkt innehåll  
 

Aaker och Joachimsthaler (2000) anser att en webbsida skall differentieras med hjälp av 
funktioner och innehåll som är både svåra och kostsamma för konkurrenter att kopiera.  
 

Sektionen mycoke har funktioner som på många sätt skulle vara problematiska för 
konkurrenter att kopiera, inte minst varumärket mycoke i sig. Även om en konkurrent skulle 
kunna kopiera innehållet rent funktionellt är varumärkesnamnet ägt av Coca-Cola och blir på 
så sätt en differentiering. Allt innehåll och alla funktioner på webbsidan är nära associerade 
med varumärket och produkten genom att något av företagets registrerade varumärken är 
genomgående innefattat i både sektioner och funktioner. Detta är ett smart och enkelt sätt för 
företaget att differentiera webbsidan. Att tillhandahålla innehåll på webbsidan som är 
genererat i samarbete med andra företag med liknande målgrupp är likaledes ett fördelaktigt 
sätt att differentiera webbsidan med varumärkt innehåll. På pepsi.com samlas en rad olika 
differentierade funktioner med varumärkt innehåll i sektionen downloads. I undersektionen 
pepsi delights tipsas användaren om recept som tillagas med produkten Pepsi som ingrediens. 
Härigenom knyter företaget produkten i den värdeadderande servicen vilket gör det 
problematiskt för konkurrenter att kopiera. Andra underhållningsfunktioner såsom pepsi 

trivia, personality challenge och de spel som finns på webbsidan involverar produkten 
och/eller varumärket vilket förstärker differentieringen. Sponsorskap och partnerskap 
genomsyrar webbsidan och ökar differentieringen ytterligare.  
 
Känslan som fås är att pampers.com försöker bli en komplett webbsida inom sitt 
intresseområde och detta är i led med vad Manning-Schaffel (2004) skriver, nämligen att 
Pampers har som mål att skapa en go-to-site. På detta sätt uppnås en differentiering med 
varumärkt innehåll. Genom pampers parenting institute har företaget ett samarbete med andra 
organisationer och detta tillvägagångssätt, att tillhandahålla en resurs för föräldrar 
tillsammans med andra trovärdiga organisationer, gör att detta innehåll i praktiken är omöjligt 
att kopiera. Samarbetet med företag med samma målgrupp, i Gifts to grow program, är även 
det en effektiv differentiering med varumärkt innehåll och därmed en värdeadderande 
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egenskap. Huggiesbabynetwork.com har enligt Cammarota i Rodgers (2005) som mål att bli 
en helhetslösning inom verksamhetsområdet. I likhet med pampers.com kan då också sägas 
att huggiesbabynetwork.com är differentierad med varumärkt innehåll. Sektionen best of the 

web är ett exempel på när företag samarbetar med andra företag med liknande målgrupper och 
differentieras på så sätt från eventuella konkurrenters likartade funktioner och tjänster. 
Forumet i sektionen Message Boards utgör ett exempel på en värdeadderande funktion där 
innehållet skapas av användarna och blir därmed i princip omöjligt att kopiera. Samtliga 
företag använder sig av innehåll genererat tillsammans med samarbetspartners med liknande  
målgrupp. Vi anser att detta samarbete stärker företagens differentiering gentemot 
konkurrenterna, samtidigt som både investeringskostnaderna sänks och varumärket exponeras 
för en bredare publik. 
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6 SLUTSATSER 
 

 
I detta avslutande kapitel kommer våra slutsatser att presenteras för att svara på vårt syfte. 
Slutsatserna kan brytas ner i två nyckelord som utgör kärnan i vårt resultat. Vidare redogörs 
för uppsatsens bidrag och förslag på vidare forskning. 
 

 
 
Fördjupa och förlänga är två ord som under arbetet med uppsatsen innehaft en central 
funktion och det är dessa två nyckelord som sammanfattar vårt resultat. Vi har konstruerat 
följande modell för att bättre åskådliggöra uppsatsens slutsatser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Sammanfattning av slutsatser     Källa: Egen konstruktion 

 
 
En grundläggande förutsättning för att företag med lättrörliga konsumtionsvaror skall kunna 
vårda och stärka sina varumärken med hjälp av webbsidor är att de erbjuder målgruppen 
någon form av utökat värde. Gemensamt för företagen är att de erbjuder användarna utökat 
värde genom att webbsidorna möjliggör en fördjupning och förlängning av marknadsföringen, 
emellertid skiljer sig tillvägagångssätten åt.  
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Vi har noterat att de två produktkategoriernas webbsidor är konstruerade utefter två skilda 
värdeadderande grunderbjudanden, närmare bestämt underhållning när det gäller 
cocacola.com och pepsi.com och information när det gäller pampers.com och 
huggiesbabynetwork.com. Detta förfarande överensstämmer med respektive webbsidas 
målgrupp. Cocacola.com och pepsi.com fördjupar och förlänger erbjudandet genom att 
underhållningen har en central roll på webbsidan, samtidigt som pampers.com och 
huggiesbabynetwork.com fördjupar och förlänger erbjudandet med information. Företrädesvis 
så använder Pampers och Huggies sina webbsidor för att fördjupa associationerna till 
varumärket genom att erbjuda funktioner relaterat till produktområdet, barnavård, medan 
Pepsi och Coca-Cola går utanför produktområdet, dryck, till att inkludera musik och sport och 
förlänger därmed associationerna till varumärket. Genom att på detta sätt erbjuda relevant 
innehåll så utvidgas varumärket.   
 
De effekter som följer av de olika webbsidornas värdeadderande erbjudanden är att 
användarna spenderar längre tid på webbsidorna och exponeras på så sätt i högre grad för 
olika typer av varumärkeskommunikation, som i slutändan förhoppningsvis uppmuntrar till 
köp av företagets produkter. Dock finns det naturligtvis en risk i detta förfarande; att 
användarna inte direkt uppmuntras till att köpa produkterna utan endast betraktar webbsidorna 
som en kostnadsfri service. Pampers och Huggies webbsidor är associerade till 
produktområdet, men inte på ett sådant vis att det förutsätter att användarna även är lojala 
kunder. På liknande sätt förutsätter inte Coca-Cola och Pepsis webbsidor att användarna 
samtidigt köper produkterna. Med andra ord är det fullt möjligt för användarna att vara kunder 
hos en konkurrent, samtidigt som de utnyttjar företagens webbsidor som en kompletterande 
resurs. Ett tillvägagångssätt vore att erbjuda de kunder som verkligen är lojala på den fysiska 
marknaden tillgång till en utökad medlemssektion genom att dessa skriver in produktkoder för 
att få tillgång till ytterligare funktioner och erbjudanden, såsom en livechat med experter en 
gång i månaden eller generösa produkterbjudanden. I rådande situation har registrerade 
användare tillgång till identiskt innehåll.  
 
Att förse användarna med råd och rön, på webbsidan, relaterat till produkten är ett sätt att 
förse varumärket med förhöjt värde. Ytterligare ett tillvägagångssätt är att låta webbsidan 
tillhandahålla information i anknytning till individer som företaget sponsrar, vilket höjer 
värdet och stärker bandet mellan sponsorskapet och varumärket. Både Coca-Cola och Pepsi 
har en tradition att sponsra framgångsrika idrottsmän och artister. Emellertid existerar en 
outnyttjad resurs där webbsidan kunde stödja denna sponsring med sektioner där sponsrade 
idrottsmän och artister kunde bidra till innehållet genom framför allt dagböcker, bloggar och 
livechatter.   
 
Vi kan konstatera att en gemensam nämnare för samtliga företag är det ingår allianser och 
partnerskap med andra organisationer och webbsidor med liknande målgrupp. Pampers.com 

fördjupar erbjudandet genom att generera innehåll tillsammans med företag, utomstående 
experter, användare och utomstående källor. Huggiesbabynetwork.com fördjupar istället 
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erbjudandet genom att tillhandahålla innehåll på sin webbsida genererat av utomstående 
experter och källor. På detta sätt tillförs erbjudandet en extra dimension då respekterade 
organisationer och experter väljer att samarbeta med företagen. Cocacola.com och pepsi.com 
förlänger erbjudandet genom samarbetet med freshtracksmusic.com respektive Yahoo. Dessa 
allianser och partnerskap bidrar följaktligen till varumärkesbyggandet då 
investeringskostnaderna reduceras samtidigt som företagen når ut till ett stort antal användare 
med liknande intresse.  
 
Pampers.com och huggiesbabynetwork.com har det gemensamt att de har för avsikt att bli en 
helhetslösning inom barnavård och denna avsikt hade varit nästintill omöjlig att uppnå utan 
webbens förmåga att presentera omfattande information. Som sakkunnig källa inom ett visst 
område så kan webbsidan stödja varumärket genom att förse varumärket med trovärdighet 
och auktoritet, och just samarbetet med andra organisationer och webbsidor är en viktig kugge 
i arbetet för att uppnå denna status. Vidare kan banden mellan användaren och varumärket 
stärkas om webbsidan utgör en del av användarens livsstil utan att verka påträngande. En 
ställning som en auktoritativ källa stärks ytterligare då webbsidan inte känns som ett 
försäljningsverktyg. Häri existerar dock ett dilemma; att på bekostnad av försäljning uppfattas 
som en tillförlitlig och trovärdig informationskälla. Men även om webbsidan i sig inte 
används som en försäljningskanal anser vi det fullt möjligt att den stödjer försäljning på den 
fysiska marknaden. Att dels knyta de fysiska produkterna till webbsidan och vice versa torde 
vara fullt möjligt utan att användarna känner sig tvingade att köpa produkterna.  
 
Som en följd av företagens strävan att bli en helhetslösning kan vi urskilja att Pampers och 
Huggies, från att enbart varit blöjtillverkare, använder sina webbsidor för att bli mer 
involverade i målgruppens liv och fungera som en resurs som löser problem. Från att vara 
starka varumärken inom lågengagemangsprodukter, blir konsekvensen således att företagens 
varumärken förstärks ytterligare och utvidgas till lågengagemangsprodukter som inbjuder till 
ett högre engagemang. På detta sätt fördjupar och förlänger företagen användarnas 
associationer från att enbart innefatta produkten, till att tillfredsställa ett större generellt 
behov. Tillfredsställelsen av detta generella behov för med sig att banden mellan användaren 
och varumärket stärks, och att bryta associationerna till varumärkena på detta sätt hade varit 
omöjligt utan webbsidorna.   
 
Vi har märkt att både Pampers och Huggies använder sina webbsidor i proaktivt syfte för att 
förlänga och fördjupa relationen med föräldrarna. Med hjälp av pampers.com och 
huggiesbabynetwork.com bearbetar de blivande föräldrar och försöker väcka ett intresse hos 
desamma innan behov för produkten har uppstått. Relationen fördjupas med andra ord genom 
att webbsidan och varumärket blir en självklar del i användarnas liv och relationen förlängs 
rent tidsmässigt, till att inte enbart bestå under den tiden barnet är i blöjstadiet. Detta förstärks 
ytterligare genom att det finns särskilda sektioner som vänder sig till blivande föräldrar på 
båda webbsidorna. Vidare har webbsidorna en möjlighet att ytterligare förlänga relationen 
genom sektioner för äldre barn och fördjupa sitt erbjudande till att utgöra en resurs för 
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familjer. Denna förlängning har till en viss del redan genomförts och vore då endast en 
förstärkning av ett steg som redan tagits. Utan webbsidan hade detta proaktiva arbete varit 
mycket mer komplicerat och inte i närheten lika kostnadseffektivt. Resultatet av det proaktiva 
arbetet bidrar till varumärkesbyggandet då en förlängning av kundlivscykeln kan 
åstadkommas.   
 
Gemensamt för varumärkena är att de använder webbsidorna för att fördjupa och förlänga 
marknadsföringskampanjer. Genom webbsidan kan ett stort antal människor nås, samtidigt 
som komplexa budskap kan förmedlas, vilket både förlänger och fördjupar kampanjen. Med 
hjälp av webbsidorna stöds butiks- och media baserade kampanjer då webbsidan blir ett medel 
att involvera spel och andra funktioner som bygger på användarnas aktivitet. På detta sätt ökar 
både kampanjens räckvidd och genomslagskraft vilket leder till en förstärkning av 
varumärket. Likaså används övrig reklam till att stimulera intresset för varumärket, parallellt 
med webbsidans möjlighet att tillhandahålla mer djupgående historier bakom företaget och 
varumärket, vilket medför en förstärkning av relationen mellan varumärket och användaren. 
Webbsidan möjliggör även en individualisering av budskapet då olika saker kan 
kommuniceras till olika människor, samtidigt som användaren tillåts att själv skapa och 
engagera sig. Sammantaget blir konsekvensen att varumärkesbyggandet effektiviseras då 
användarna, genom att webbsidorna reflekterar och stödjer varumärket, upplever att de 
befinner sig i varumärkets värld.  
 

6.2 Studiens bidrag 
 
Vi anser att vårt bidrag är att vi har åskådliggjort hur företag inom lättrörliga 
konsumtionsvaror använder sig av webbsidor som marknadsföringsverktyg och trots 
skillnader urskiljer vi likheter i företagens grundtanke med webbsidorna. Vi hoppas även 
genom denna uppsats ha väckt ett intresse för de möjligheter som existerar för företag att 
utnyttja sina webbsidor i varumärkesbyggande syfte. 
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har som konstaterat avgränsat oss till att studera och analysera företagens webbsidor, vilka 
endast utgör en komponent i Aaker och Joachimsthalers modell Brand Building on the Web. 

Skulle vara intressant att applicera hela denna modellen, för att se hur företag använder sig av 
Internet/Webben för att vårda och stärka sina varumärken. En annan intressant aspekt är att på 
djupet undersöka möjligheterna till försäljning, över webbsidorna, för företag inom lättrörliga 
konsumtionsvaror. Likaså skulle det vara intressant att fördjupa sig i ämnet med utgångspunkt 
från frågorna vad är nästa steg för dessa företag? vad ser de om fem år? Slutligen skall sägas 
att det kanske mest naturliga torde vara att jämföra företagens amerikanska 
varumärkeswebbsidor med deras varumärkeswebbsidor i andra länder för att exempelvis 
studera synergier och dra lärdom av varandra. 
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Bilaga 2: Förstasida och sidöversikt cocacola.com  
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Bilaga 3: Förstasida och sidöversikt pepsi.com 
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Bilaga 4: Förstasida och sidöversikt pampers.com 
 



 87 

Bilaga 5: Förstasida och sidöversikt huggiesbabynetwork.com 
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Bilaga 6: Intervjuguide 
 
 
Ses Internet som en separat del i marknadsmixen? 
 
Ses Internet/Webben som en marknadsförings- och kommunikationskanal eller ser 
företag inom lättrörliga konsumtionsvaror Internet/Webben som en försäljningskanal? 
 
Vad är fördelarna med Internetmarknadsföring gentemot traditionell 
marknadsföring? 
 
Hur använder företag inom lättrörliga konsumtionsvaror Internet/Webben vid 
varumärkesbyggande och hur integreras Internet/Webben med traditionell 
marknadsföring?   
 
Hur har Internet/Webben påverkat betydelsen av varumärken inom lättrörliga 
konsumtionsvaror? 
 
Upplever företag inom lättrörliga konsumtionsvaror att Internet/Webben bidrar 
positivt till varumärket? 
 
Går det att se några trender i användningen av Internet/Webben i varumärkesbyggande 
och relationen till kunden? Hur ser framtiden ut? 
 
Största hindret? 
 
Hur skiljer sig företagens, inom lättrörliga konsumtionsvaror, användning av 
Internet/Webben idag jämfört med för fem år sedan?  
 
 


