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Förord: 

 

Jag vill börja med att tacka min handledare Susanne Åberg för samarbetet under 

skrivningsprocessen och mina opponenter för era goda råd och värdefulla kommentarer. 

Dessutom vill jag tacka mina respondenter för deras positiva tillmötesgående och sprudlande 

intresse.  

Slutligen vill jag tacka Pete Van Dorn för en mycket intressant intervju. 

 

Paris 2014-08-08 

 

Olof Vestling 
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Sammanfattning: 

I dagens samhälle används en mängd metoder och verktyg för att nå kunder och eftersom 

konkurrensen är knivskarp är det extra viktigt att skapa personliga relationer till sina kunder. 

Syftet med denna uppsats är att studera bitcoin, en virtuell valuta, som ett verktyg för att skapa, 

underhålla och fördjupa dessa relationer. Bitcoin accepteras idag som betalningsmedel av en 

mängd olika företag och det är därför intressant att undersöka varför de gör detta. Genom att 

utföra en enkätstudie och intervjuer kan det konstateras att användningen av bitcoin bland 

företag har ökat stadigt det senaste halvåret. Det visar sig också att företagen använder sig av 

bitcoin som marknadsföringsverktyg på två olika sätt; dels som ett betalningsalternativ inom 

traditionell butikshandel men också som en belöning inom ett lojalitetsprogram. Det kan 

konstateras att företagen använt bitcoin som ett verktyg för att komma i kontakt med nya kunder 

och för att utmärka sig inom sin bransch. Dock använder företagen inte bitcoin som ett verktyg 

för att bygga långvariga relationer. Därför är slutsatsen att bitcoin inte används på ett 

relationsmarknadsföringsmässigt sätt och således inte heller leder till några förstärkta 

kundrelationer.  

Nyckelord: bitcoin, kärnkunder, relationsmarknadsföring, lojalitetsprogram 
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1. Introduktion 

För ganska exakt fem år sedan introducerades något som kan komma att revolutionera 

människors sätt att se på pengar och betalningar. Det är en vattendelare och något som kan 

förändra vedertagna metoder och synsätt på hur handel bedrivs på nationella men också på 

företagsekonomiska nivåer. Är vi på väg mot ett paradigmskifte? 

 

Det som orsakat all denna uppståndelse och fortsätter att skapa rubriker är bitcoin. Bitcoin är ett 

betalningssystem och valuta som utgörs av ett peer-to-peer-nätverk där pengar skapas och 

överföringar kontrolleras med hjälp av matematiska algoritmer (Bitcoin.se, 2011). Det som 

skiljer bitcoin mot världens övriga valutor är att den är helt decentraliserad och inte har någon 

koppling till myndigheter, politiska agendor och centrala utfärdare (Barber, Boyen, Shi, & Uzun, 

2012). 

 

Bitcoinanvändarna är än så länge relativt anonyma och det är inte förrän de senaste månaderna 

som användningen tagit ordentlig fart inom kommersiell handel (Van Dorn, 2014). Samtidigt 

som anonyma betalningsmetoder växer fram blir företag allt mer övertygade om betydelsen av 

att bygga personliga relationer till sina kunder (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004). Kan det vara 

så att bitcoin används av företagen för att bygga djupare relationer till nya eller redan 

existerande kunder? Genom att undersöka bitcoinvärlden har det visat sig att allt flera företag 

erbjuder möjligheten att betala med bitcoin och utifrån detta är det intressant att studera huruvida 

bitcoin används som ett verktyg för att skapa och bygga relationer mellan kund och företag. 

Eftersom innovationen hittills har studerats ur ett tekniskt perspektiv, där säkerhet, kryptering 

och anonymitet har stått i fokus kommer en studie ur ett företagsekonomiskt perspektiv ge svar 

på frågor som de studierna inte berört. Är företagarnas användning av bitcoin ett enkelt knep för 

att locka nya kunder eller bygger företagen långvariga relationer med hjälp av bitcoin? 

1.1 Problematisering 

Idag används en mängd olika metoder och verktyg för att nå kunder och bygga relationer till 

dessa. Eftersom allt fler företag konkurrerar om samma kunder blir dessa verktygs egenskaper 

allt viktigare. Dessa verktygs egenskaper kan leda till att företagen binder relationer till kunder 

de annars inte hade kunnat nå.  
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Syftet med uppsatsen är just att problematisera detta område. De frågor och resonemang som 

kommer diskuteras i denna uppsats är i största utsträckning relaterad till förståelsen för 

relationsmarknadsföring. Överensstämmer företagens användning av bitcoin med 

relationsmarknadsföringens idéer kring hur man skapar ett konkurrenskraftigt företag? 

 

Bitcoin är idag det “yttersta skiktet” av de virtuella valutorna samt den mest djuprotade rent 

tekniskt och potentialmässigt. Det finns ett starkt behov av denna typ av kartläggning då antalet 

företag som använder sig av bitcoin ökar snabbt samtidigt som att antalet publikationer kring 

ämnet är oförändrat lågt (DiVA, 2014). 

1.2 Syfte 

Denna studie har som mål att studera hur bitcoin används av företag idag.  

I studien framkommer följande fråga: 

Hur används bitcoin som relationsmarknadsföringsverktyg av företag idag och vilken inställning 

har de till användningen av valutan? 

1.3 Avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är inte att reda ut nätverket av aktörer runt innovationen bitcoin utan 

snarare att fokusera på att jämföra hur bitcoin används bland olika företag som 

marknadsföringmedel.  

Uppsatsen kommer inte ha som mål att studera stora multinationella företag utan fokus kommer 

ligga på små eller medelstora entreprenörer så som caféer, restauranger och andra företag som 

har valt att använda sig av bitcoin. Dessa avgränsningar har gjorts för att det finns en mycket 

begränsad mängd större företag som använder sig av bitcoin på detta sätt.   

2. Teori 

Denna del kommer inledningsvis behandla relationsmarknadsföringsteori. Därefter beskrivs 

verktyget lojalitetprogram som är en form av relationsmarknadsföring. Teorin kring 

lojalitetsprogram är viktig för att förstå relationsmarknadsföring men också för att konkretisera 

hur bitcoin egentligen fungerar inom det relationsmarknadsföringsmässiga sammanhanget. I den 

avslutande analysmodellen visas relationsmarknadsföringens faser upp samt hur 
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lojalitetsprogrammets kännetecken kopplas till dessa. Bitcoin kan på så vis åskådas utifrån en 

analysmodell där viktiga egenskaper för lojalitetsprogrammet definierar fasernas karaktär. 

Genom att för samman teorierna kring lojalitetsprogram i relationsmarknadsföringens faser 

uppnås en konkret beskrivning av vad som är viktigt inom respektive fas. Denna analysmodell 

kommer att ligga som grund för hur empirin analyseras, kategoriseras samt diskuteras. 

2.1 Relationsmarknadsföring 

För tjugo år sedan var relationsmarknadsföring ett nytt begrepp i Sverige men numera är 

begreppet centralt i många företags marknadsföringsstrategier. I och med Internet och 

informationssamhällets framväxt är det idag enklare för företag att nå kunder men det har även 

lett till att företag drunknar i informationsflödet. Kunderna är numera mer medvetna, har tillgång 

till mer information och fler valmöjligheter än tidigare. I och med att samhället utvecklats på 

detta sätt har även kundernas möjlighet och önskan om att hävda sin personlighet och oberoende 

genom sina val blivit allt tydligare (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004). Det har även blivit 

viktigare för kunder att få ett allt mer personligt bemötande och som resultat av detta måste 

företag tillämpa marknadsföring på ett annat sätt än vad man gjort tidigare för att kunna 

åstadkomma ett konkurrenskraftigt företag (Grönroos, 1999). 

Relationsmarknadsföringen skiljer sig från en klassisk marknadsföringslitteratur på det sättet att 

den bl.a. har en annan syn på värdeskapande. Inom relationsmarknadsföringen vill man satsa på 

att bygga relationer till sina kärnkunder som är mest troliga att man kan ha en långvarig relation 

med (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004). Blomqvist et al. (2004) definierar ett företags 

kärnkunder som de mest lönsamma och lojala kunderna som företaget värderar som mest 

betydelsefulla.  

 

Relationsmarknadsföring kännetecknas alltså av att värdeskapandet ses ur kundens perspektiv 

och relationen mellan kund och företag ofta ses som en central del i kundens totala 

värdeupplevelse (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004). Det är alltså långvariga relationer mellan 

kund och företag och inte enskilda transaktioner som är i fokus och kunderna är inte anonyma på 

det sätt som de är i traditionell marknadsföringsstrategi (Grönroos, 1999). Ur detta perspektiv är 

inte det största målet att skapa intresse och få avsättning för produkterna företaget säljer utan 

snarare att bygga långvariga relationer. Detta beror på att de produkter företaget säljer inte 
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nödvändigtvis är den avgörande faktorn när en kund väljer en leverantör. Företagen som väljer 

att använda sig av en relationmarknadsföringsstrategi värderar alltså att utveckla dessa relationer 

högt eftersom detta på sikt leder till lojala kunder och således en större chans att överleva när 

globalisering och konkurrens blir mer påtagligt (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004). Detta arbete 

sker genom att företag och kund kommunicerar i tre stycken faser. I den första fasen sker en 

initial kontakt med en kund, denna interaktion är det första steget inom relationskapandet och 

krävs för att en relation ska uppstå. Den andra fasen innebär att företaget måste förstärka 

relationer med sina befintliga kunder för att det ska finnas en ömsesidig önskan om att 

upprätthålla relationen. I den tredje och sista fasen skall företaget utöka och fördjupa relationen 

till kunden för att förstärka den och göra den ännu mer fruktbar (Grönroos, 2000). 

2.2 Modell av ett lojalitetsprogram 

Det finns en tydlig koppling mellan lojalitetsprogram och relationsmarknadsföringens teorier 

kring företags förhållningssätt till sina kunder. Relationsmarknadsföringens grundtankar är att 

företagen skall behålla sina kunder genom att upprätta en relation till dessa och på så vis skapa 

en stabil långvarig relation. Som ett verktyg för detta finns mängder av olika former av 

lojalitetsprogram och Blomqvist et al. (2004) visar i Figur 1 hur medlemskapet bör se ut för att 

maximera resultaten av programmen. Innan kunder kan delta i programmet finns ett antal 

kriterier som kunden bör uppfylla. Dessa ska baseras på strategiska mål gällande lönsamhet men 

även kundlojalitet. Detta är mycket viktigt eftersom lojalitetsprogram är dyra att driva men också 

svåra att ”göra sig av med” när man väl börjat använda dem. Det är också viktigt för 

lojalitetsprogrammets funktion att företaget kan välja ut de kunder som är mest troliga att bli 

lojala, lönsamma och aktiva kunder. Ifall kriterierna för medlemskap är korrekt utformade lyckas 

företagaren sortera bort de kunder som är benägna att byta leverantör eller få dem att ändra sitt 

beteende. Att kunden deltar aktivt och är engagerad är alltså en mycket viktig del i 

lojalitetsprogrammets utformning (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004).  

 

Ytterligare en viktig egenskap är att programmet bör förutsätta att kunden agerar på ett visst sätt 

för att få fortsätta delta i programmet. Detta beteende kan t.ex. vara att kunden förväntas handla 

för en viss summa pengar, eller med en viss intensitet för att ta del av förmåner (Blomqvist, 

Dahl, & Haeger, 2004). Dessa förmåner leder till att ett utträdeshinder uppstår vilket gör att 
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kundens möjliga vinst när den byter leverantör inte motsvarar de förmåner programmet i sin tur 

kan erbjuder om kunden stannar i relationen. Förmånerna är representerade i form av monetära 

belöningar så som rabatter, värdetillägg och kuponger eller icke-monetära belöningar så som 

extra service eller andra aspekter där sociala band med företaget eller andra kunder (Blomqvist, 

Dahl, & Haeger, 2004) .  

 

Figur 1: Modell över lojalitetsprogrammens funktion (Källa: Blomqvist, R., Dahl, J., & Haeger, T. 

(2004)) 

 

Blomqvist et al. (2004) menar att utträdeshinder som ett resultat av en långvarig aktiv relation 

stärker relationen mellan företag och kund. Monetära förmåner som inte har någon koppling till 

hur pass långvarig relationen varit blir dock bara en form av rabattkanal istället för en 

relationsbyggare (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004). 
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2.3 Teoretisk analysmodell – Den relationsbyggande processen 

För att ett verktyg ska anses bygga långvariga relationer mellan kund och företag krävs alltså att 

verktyget uppfyller ett visst antal krav och har vissa egenskaper. Dessa krav kan appliceras och 

användas för att analysera huruvida verktyg används på ett effektivt och bra sätt. Genom att föra 

samman teorierna kring lojalitetsprogram i Grönroos (2000) tre faser har en analytisk modell 

kunnat tas fram.  

 

Figur 2: Analysmodell 

 

I Figur 2 syns ett flöde från det att företaget skapar en initial kontakt med kunden till det att en 

djup långvarig relation skapats. I de tre olika faserna beskrivs och kategoriseras bl.a. 

lojalitetsprogrammets funktion för att förtydliga relationsmarknadsföringens funktion på ett mer 

praktiskt sätt. Dessutom bäddas viktiga koncept in så som ”fokus på kärnkund”, ”sträva efter 

långvarig relation” och ”individuellt kundfokus” in i faserna för att tydliggöra kännetecken för 
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relationsmarknadsföringen. Genom att analysera bitcoin utifrån de tre faserna i denna modell 

kan en uppfattning skapas huruvida verktyget används på ett lämpligt och effektivt sätt. 

 

Under fas 1 är det viktigt att företaget når och väljer ut de kunder som de är mest troligt att få en 

långvarig relation tillsammans med. Här är det viktigt att fokusera på sina kärnkunder och ha 

klart för sig vilka kunder det egentligen är man vill nå ut till (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004). 

 

Under fas 2 bör man som företag försöka uppmuntra kunden till ett aktivt beteende i relationen. 

Detta kan uppmuntras genom exempelvis monetära eller sociala belöningar. På så vis skapas en 

relation där kunden är engagerad och villig att ingå en långvarig relation med företaget 

(Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004).. 

 

Under fas 3 är det återigen viktigt att fokusera på sina kärnkunder. Detta eftersom man vill 

fördjupa relationen ytterligare till dessa. Genom att som i fas 2 erbjuda belöningar kan man i 

detta stadie skapa hinder som gör att kunder inte vill lämna relationen(Blomqvist, Dahl, & 

Haeger, 2004). 

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras först det vetenskapliga angreppsättet. Därefter beskrivs de metodiska 

val som har utförts under författarprocessen samt motiven till varför just dessa val har 

genomförts. Diskussionen är uppdelad i resonemang kring kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod, urval samt på vilket sätt den praktiska informationsinhämtningen har skett. 

Slutligen diskuteras studiens reliabilitet och validitet för att avslutningsvis ta upp kritik mot 

ovanstående metodiska val.   

3.1 Vetenskaplig ansats 

Jag har valt att använda mig av en abduktiv metodisk ansats, som enligt Patel & Davidsson 

(2011) beskrivs som ett mellanting mellan de två metodiska ansatserna induktiv och deduktiv.  

Jag har valt denna angreppsmetod eftersom jag vill undersöka hur vissa teoretiska påståenden 

överensstämmer med verkligheten jag studerar. Eftersom en stor del av mitt arbete bestod av att 
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få ut mer information om användningen av bitcoin förenklade metoden mitt arbete och skapade 

också en bättre teoretisk referensram  i slutändan (Patel & Davidson, 2011).  

 

Mitt arbete gick tillväga på det sättet att jag skapade mig en uppfattning om 

relationsmarknadsföring genom att läsa in mig på teorin för att sedan studera verkligheten 

genom min enkätstudie och mina intervjuer. Jag utvecklade alltså en teoretisk referensram som 

jag prövade parallellt med mitt empiriska arbete. Detta för att säkerställa att mina modeller och 

referensramar var lämpliga för att analysera mina empiriska resultat (Patel & Davidson, 2011). 

3.2 Metodval 

Syftet med denna uppsats är att studera hur bitcoin används av företag idag. För att besvara 

frågeställningen har jag valt att använda mig av den abduktiva ansatsen. Eftersom jag ville 

undersöka Pointshound.coms unika lojalitetsprogram var en kvalitativ insamlingsmetod mest 

lämplig. Denna metod var dock inte lämplig när jag ville få en bredare uppfattning om mindre 

aktörers användning av bitcoin. Därför kompletterade jag min studie med en kvantitativ 

insamlingsmetod för att studera dessa företag.  

3.2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Bitcoin är ett område som är relativt outforskat. Det finns därför behov av att använda en 

kvalitativ metod för att fylla de luckor som den kvantitativa insamlingsmetoden skapar. Den 

kvalitativa forskningsmetoden är lämplig att använda när man vill få svar på frågor och få 

information om fenomen som man inte hade förutsett eller tänkt på när man började sin 

forskning (Jacobsen, 2002). Med den kvalitativa forskningsmetoden får jag möjligheten att få 

bygga vidare på respondenternas svar och gå djupare in på de frågorna jag finner intressant. Den 

kvalitativa studien består av intervjuer som beskrivs i detalj under 3.4 Intervjuer. 

3.2.2 Kvantitativ forskningsmetod 

Eftersom jag är intresserad av att ta reda på hur bitcoin används som ett 

relationsmarknadsföringsverktyg har jag valt att framställa en hypotes som senare skall bekräftas 

i mina respondenters svar. Jag har valt att dela ut en kvantitativ enkät för att samla in dessa svar 

som jag beskriver i detalj under 3.5 Enkät. I motsats till den kvalitativ forskningsmetoden som 

kännetecknas av ord är kvantitativ data generellt representerad i siffror och statistik (Saunders, 
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Lewis, & Thornhill, 2009).  

3.3 Urval 

Jag valde att använda mig av ett s.k. snöbollsurval när jag valde ut respondenterna till min 

kvalitativa studie. Snöbollsurvalet är vanligt att använda när det är svårt att identifiera vilka 

personer man vill intervjua. Jag följde således Saunders et al. (2009) tillvägagångsätt och 

började med att intervjua Magnus Nordmark. Intervjun med honom gav nya infallsvinklar på hur 

jag skulle undersöka innovationen bitcoin. Genom intervjun med Nordmark fick jag nya idéer 

om vilka personer som skulle vara intressanta och fler respondenter inkluderades i studien (Se 

Tabell 1) (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

 

NAMN TITEL TYP DATUM 

Magnus Nordmark Bitcoin-entusiast Telefonintervju 13 februari 2014 

Pete Van Dorn VD & Grundare 

Pointshound.com 

Telefonintervju 21 april 2014 

Anton Nilsson Pressansvarig 

Webhallen.se 

Mailintervju 7 april 2014 

Tabell 1: Intervjuade personer 

 

Nordmark rekomenderade mig att titta närmare på företaget Pointshound.com vilket ledde till att 

jag valde att kontakta deras grundare Pete Van Dorn. Dessutom informerade Nordmark mig om 

att företaget Webhallen AB hade börjat acceptera bitcoin. Detta var intressant för studien och 

därför kontaktade jag deras pressansvarige för att genomföra en mailintervju med honom.  

Enkätrespondenterna har hämtats från websidan bitcoin.se.  

3.4 Intervjuer 

Intervjuerna har varit ostrukturerade med öppna frågor för att kunna maximera möjligheterna att 

gå in på djupet i de frågorna (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  Jag har valt att utforma 

intervjufrågorna med ord som ”vad”, ”hur” och ”varför” för att låta respondenterna ge 

genomförliga och beskrivande svar (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Den ostrukturerade 

intervjuformen och de öppna frågorna passar bra ihop då det ger mig som intervjuare flexibilitet. 

Respondenterna drar nytta av detta på det sättet att de får större frihet att besvara frågorna på det 
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sättet de själva vill (Bryman & Bell, 2007). 

 

Båda intervjuerna har genomförts med hjälp av kommunikationsverktyget Skype. Anledningen 

till att denna metod användes var för att respondenterna befunnit sig i olika länder. 

Telefonintervjuerna var därför ett bra alternativ till att genomföra intervjuerna face-to-face 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Under min första intervju med Magnus Nordmark 

upplevde jag hur extremt svårt det kan vara att genomföra en intervju via telefon och samtidigt ta 

anteckningar (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Efter intervjun fick jag kontakta Nordmark 

igen för att få namnet på ett företag som jag missat skriva upp. Därför frågade jag mitt andra 

intervjuobjekt ifall det var ok att jag spelade in intervjun. Van Dorn godkände detta och det var 

senare ett extremt användbart hjälpmedel som jag hade stor nytta av. Innan jag genomförde 

intervjun med Van Dorn läste jag igenom Saunders et al. (2009) tankar kring vad man bör tänka 

på när man genomför telefonintervjuer. Detta kan t.ex. vara att man skall försöka hålla nere 

samtalstakten. Dessutom försökte jag föra en dialog med Van Dorn en tid innan själva 

intervjutillfället för att visa min trovärdighet och kompetens samt intervjuns betydelse för min 

studie (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). På detta sätt kunde jag kompensera för några av de 

baksidor en telefonintervju har i jämförelse med ifall den skulle genomförts ansikte mot ansikte 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 

3.4.1 Operationalisering intervjuer 

Intervjun med Nordmark bestod inte av några operationaliserade begrepp utan den var snarare en 

vägledande intervju som jag beskriver utförligare under 3.6 Urval. 

I mina intervjuer med Van Dorn och Nilsson är frågorna tydligt kopplade till Blomqvist et al. 

(2004) och Grönroos (2000) idéer om vilka egenskaper lojalitetsprogram bör ha samt vad som 

kännetecknar en god relationsmarknadsföring. Bl.a. så använder jag mig av Grönroos (2000) 

olika processer som operationaliserade begrepp.  

3.5 Analys av kvalitativa data 

När jag sökte efter respondenter för mina kvalitativa intervjuer användes som jag beskriver i 3.3 

Urval, ett snöbollsurval. Eftersom det fanns få aktörer på marknaden inom detta område var det 

av högsta vikt att jag lyckats få tag på de respondenter som jag var intresserad av att intervjua.  

Av de personer jag initialt kontaktade valde endast ett företag att avböja. De kvalitativa 
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intervjuerna som genomfördes och som presenteras i denna uppsats är alltså högst relevanta samt 

de mest aktuella inom området och bör därför ses som mycket tillförlitliga.  

3.6 Enkät 

Enkäten är uppdelad i två delar där den första innehåller kvalitativa frågor och den andra  

kvantitativa påståenden. Den delades ut genom verktyget Google Drive till företagare som tar 

betalt med bitcoin. Anledningen till att jag valde att använda mig av denna utdelningsmetod 

berodde på att den är ett bra alternativ när företagen man vill intervjua finns utspridda 

geografiskt. Dessutom skulle distributionssättet säkerställa att insamlingen gick snabbt och 

effektivt till eftersom insamlingssättet passade respondenterna (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009).  

Innan enkäten delades ut skickades ett email ut till företagarna för att fråga om de var 

intresserade av att delta i min studie. I detta email beskrev jag studiens syfte och varför jag 

tyckte att det var viktigt att de skulle delta. Jag skrev en tydlig titel för att göra fånga deras 

intresse och förklarade även bakgrunden till min studie. Att skriva ett väl genomtänkt email för 

att informera respondenterna om syftet kändes viktigt eftersom forskning har visat att detta kan 

leda till att man får bättre svarsfrekvens (Dillman, 2007).  

 

Efter att ha tagit del av olika författares teorier valde jag att följa ett par förhållningsregler när 

jag konstruerade mina frågor. Jag försökte undvika ”svaga” och otydliga termer som kan 

försvåra för respondenten att förstå frågorna. Dessa termer kan t.ex. vara ibland, många, 

vanligtvis etc. Utöver dessa termer försökte jag undvika avancerade termer så som strategisk och 

kundlojalitet eftersom respondenten kan uppleva dessa som en aning abstrakta. 

Efter att jag skrivit mina frågor kontrollerade jag att flera frågor inte täckte samma område och 

såg över formuleringar och stavning för att säkerställa att de  skulle ge ett intressant och 

användbart resultat (Greener, 2008). T.ex. så tog jag bort frågan: ”Bitcoin är ett verktyg vi 

använder oss av för att koncentrera våra marknadsföringsinsatser till kunder som vi störst 

förutsättningar att skapa värde tillsammans med”. Anledning till att jag gjorde detta var dels för 

att frågan var konstigt formulerad men också för att frågan täckte samma område som: ”Bitcoin 

är ett verktyg vi använder oss av för att skapa relationer med kunder vi värdesätter extra högt”. 
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3.6.1 Operationalisering enkät 

Enkätens frågor kretsar kring företagens syn på bitcoin ur ett relationmarknadsföringsperspektiv 

och hur deras användning överensstämmer med bl.a. Blomqvist et al. (2004) och Grönroos 

(2000) syn på hur relationsmarknadsföring bör gå till. Jag använder bl.a. Grönroos (2000) 

processer och andra viktiga kärnbudskap inom relationsmarknadsföringen så som 

kärnkundsfokus och strävan efter långvariga relationer som operationaliserade begrepp. 

3.7 Analys av kvantitativ data 
Företagen har i enkäten fått ge uttryck för deras inställning till bitcoin och deras användning av 

den. Jag kontaktade 20st företag och av dessa företag valde 13st att delta i studien. Detta 

resulterar i en svarsfrekvens på 65 %. Saunders et al. (2009) menar att man kan räkna med en 

svarsfrekvens på mellan 10- 30 % på en enkät som distribueras över nätet och mellan 50-70 % 

på en som genomförs via telefon och därför anser jag att 65 % bör anses vara en bra 

svarsfrekvens.  

3.8 Reliabilitet och validitet 
Under både 3.5 Intervjuer och 3.6 Enkät argumenterar jag hur jag gått tillväga när jag samlat in 

mina data. Jag har gjort dessa val för att kunna säkerställa en uppsats med hög reliabilitet och 

validitet. Nedan ska jag förklara ytterligare hur detta påverkar studiens tillförlitlighet och 

säkerställer att jag mätt det jag ämnat mäta. 

 

När jag har kontaktat företagen har jag försäkrat mig om att det är en person som är insatt i 

bitcoin och marknadsföring som har besvarat min enkät. Mina respondenter har också visat 

positiv inställning och nyfikenhet vilket tyder det på att de har varit måna om att besvara studien 

och ta sig tid att tänka igenom respektive fråga. Saunders et al. (2009) menar att detta är viktigt 

för att säkertställa en hög reliabilitet.  

 

Enkätens distributionssätt säkerställer att det med hög sannolikhet är rätt person som besvarat 

enkäten. Dessutom innebär det att svaren inte blir förvrängda eller feltolkade. Att frågorna 

utöver detta var lättförstådda och enkelt formulerade ökar studiens validitet ytterligare.  
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3.9 Metodkritik 
Studien inkluderar respondenter från olika branscher med olika behov och inställningar och 

därför finns det en utbredd variation i respondenternas svar. Så här i efterhand hade det varit 

intressant att endast frågat företag vars kärnkunder var intresserade av bitcoin. En studie med 

detta urval hade gett en tydligare bild över företagens syn på användningen av bitcoin som ett 

relationsmarknadsföringsverktyg. Hade jag dessutom inkluderat fler respondenter hade studien 

gett ett ännu mer trovärdigt resultat. Det går även att kritisera den deduktiva ansatsen jag använt 

då jag inte har kunnat gå på djupet med respektive respondent. Om jag hade använt mig av en 

ren induktiv ansats med fokusgrupper eller fler kvalitativa intervjuer hade mina resultat 

möjligtvis blivit annorlunda och mer generaliserbara (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

 

Eftersom det finns så pass få publicerade vetenskapliga artiklar resulterar detta i att jag fått 

förlita mig extra mycket till mina intervjuer och enkäter. För att illustrerar detta så finns det t.ex. 

fyra stycken studentuppsatser som på något sätt rör bitcoin publicerade på DiVA (DiVA, 2014). 

Två av dessa blev uppladdade i april 2014 vilket talar för att ämnet minst sagt är nytt men också 

aktuellt. Denna brist på sekundära källor har också lett till att jag behövt använda mig av källor 

från bl.a. Wikipedia. 

4. Empiri 
I detta kapitel beskrivs bitcoins funktion samt på vilka sätt företag använder bitcoin idag. Denna 

marknadsföring sker på två olika sätt. Dels genom att företaget erbjuder bitcoin som en 

betalningstjänst i traditionell handel så som i butiker, caféer etc. och den andra där bitcoin 

existerar som en form av belöning inom ett lojalitetsprogram.  

4.1 Krypto-valutors historia 
De virtuella valutor som skapat mest uppmärksamhet och varit mest omnämnda medialt är de 

s.k. kryptovalutorna. Valutornas transaktionssäkerhet bygger på en teknik som kallas public-key 

kryptering och det är från detta som de fått sitt namn. Det var först på 1980-talet som 

användningen av dessa valutor tog fart ordentligt. I David Chaums (1983) uppsats som 

publicerades i Advances in cryptology proceedings of crypto efterfrågade Chaum ett system där 

användarna kunde genomföra anonyma betalningar på ett säkert och snabbt sätt. Det var i denna 

uppsats som de grundläggande koncepten för krypto-valutor formades. I uppsatsen förespråkar 
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Chaum (1983) ett anonymt kryptografiskt betalningssystem där möjligheterna att ta reda på 

information om en transaktion är mycket begränsade. Han menar också att pengar ska överföras 

direkt mellan aktörer utan att gå igenom någon central aktör (Chaum, 1983). Knappt tio år 

senare startade han företaget DigiCash, världens första anonyma elektroniska valuta (Keen, 

Mougayar, & Torregrossa, 1998).  

4.2 Bitcoin 
Den största av de decentraliserade virtuella valutorna i dagsläget är bitcoin som har ett börsvärde 

på över 6 miljarder dollar (Coinmarketcap, 2014). Som tidigare nämnt är bitcoin ingen 

fundamental innovation i vare sig teknisk eller ekonomisk bemärkelse. Det som skiljer den mot 

liknande virtuella valutor är att den nu accepteras som betalningsmedel av företag och att den 

har ett större börsvärde än någon annan kryptografisk valuta (Coinmarketcap, 2014).  

 

Bitcoin är en virtuell valuta som är oberoende av centrala administratörer eller utgivare vilket 

innebär att pengar överförs direkt mellan aktörer i nätverket precis som Chaum (1983) beskrev 

(Bitcoin Wiki, 2014). Detta leder till väldigt låga överföringskostnader och snabba transaktioner 

eftersom transaktionen säkerställs genom att datorer inom bitcoin-nätverket kontrollerar dess 

giltighet. När en dator kontrollerar en transaktion finns det en möjlighet att den tjänar bitcoin, 

detta kallas ”mining” och det är på detta sätt som nya bitcoin skapas. Antalet bitcoin är dock 

begränsade och allt efter som man närmar sig detta maxantal blir det svårare att finna nya bitcoin 

(Bitcoin, 2011). 

I Figur 3 syns hur en transaktion mellan två bitcoin-plånböcker går till. A skickar 1.2 bitcoin till 

B. A signerar transaktionen med sitt lösenord, en s.k. privat nyckel. Nu undersöker bitcoin-

nätverket ifall transaktionen är giltig. När detta är genomfört verifierar B transaktionen med As 

publika nyckel för att färdigställa transaktionen. Samtliga transaktioner inkluderas i block som i 

sin tur används för att senare verifiera nya transaktioners giltighet. T.ex. när B vill betala något 

med den bitcoin hon fick från A vid ett senare tillfälle (Bitcoin, 2011).  
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      A         B 

 

Figur 3: Modell över bitcoin-transaktion (Källa: Bitcoin (2009-2014)) 

4.3 Bitcoin som betalningstjänst i traditionell handel 
På samma sätt som att privatpersoner kan överföra pengar sinsemellan finns det även möjlighet 

för företag att ta betalt med bitcoin. Idag finns det betydligt större möjligheter att spendera sina 

bitcoin än vad det var för bara ett par månader sedan och det finns idag en mängd olika aktörer 

som accepterar bitcoin så som caféer, restauranger och återförsäljare av produkter. Det går t.ex. 

att köpa produkter hos en av Sveriges ledande återförsäljare för hemelektronik men också att 

köpa tjänster som att klippa sig hos en enskild frisörsalong (Nordmark, 2014). Användningen 

blir mer utbredd för varje dag och fler och fler företag annonserar att de planerar att börja ta 

betalt med bitcoin i framtiden. De flesta företag som accepterar bitcoin idag är mindre aktörer 

med färre än tio anställda och majoriteten har använt bitcoin mindre än ett halvår (Enkät). 

4.3.1 Enkätresultat 
Nedan beskrivs resultaten från enkätstudien och deras inställning till 

relationsmarknadsföringsnormer. Det finns en mycket tydlig spridning av respondenternas syn 

på deras kunders krav. Endast två av företagen instämmer helt på att deras kunder värderar 

valmöjligheter och anpassade betalningslösningar (Figur 4). 
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Figur 4: Svarsfrekvens över företagens syn på deras kunders krav (Källa: Enkät) 

 

Åtta av företagen i studien instämmer helt eller delvis helt i att det är viktigt för dem att deras 

kunder vill ha en personlig relation med dem (Figur 5).  

 

Figur 5: Svarsfrekvens över företagens inställning till relationen med sina kunder (Källa: Enkät) 

Ett något oväntat resultat är det att tio av företagen inte använder bitcoin som ett verktyg för att 

skapa långvariga relationer (Figur 6).  
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Figur 6: Svarsfrekvens över företagens inställning till bitcoin som relationsbyggare (Källa: Enkät) 

 

Ett tydligt resultat är att bitcoin används som ett verktyg för att sticka ut ur mängden bland 

konkurrerande företag. En majoritet av företagen anser att detta ”stämmer mycket bra” och 

endast ett företag anser att det ”stämmer mycket dåligt” (Figur 7). 

 

Figur 7: Svarsfrekvens över företagens inställning till bitcoin som verktyg för att sticka ut ur mängden 

(Källa: Enkät) 

På samma sätt som att bitcoin används för att utmärka sig på marknaden följer också att bitcoin 

används som ett verktyg för att upprätta relationer till nya kunder. På denna fråga ställde sig 11st 

företag positiva till påståendet (Figur 8).  
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stämmer 
ganska dåligt  
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Figur 8: Svarsfrekvens över företagens inställning till bitcoin som relationsskapare (Källa: Enkät) 

 

Däremot används bitcoin inte till att stärka relationer med existerande kunder. En övertygande 

majoritet av företagen menar att detta inte alls stämmer och inget företag menar att det ”stämmer 

mycket bra” (Figur 9).  

 

Figur 9: Svarsfrekvens över företagens inställning till bitcoin som relationsförbättrare (Källa: Enkät) 

 

När det återkommer till att skapa relationer med nya kunder som företagen värderar extra högt 

ser vi en relativt tydlig normalfördelning (Figur 10).    
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stämmer 
ganska dåligt  
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Figur 10: Svarsfrekvens över företagens inställning till bitcoin som sorteringsverktyg (Källa: Enkät) 

 

På frågan huruvida bitcoin är ett verktyg som riktats till företagets kärnkunder har 5st av 

företagen svarat att det ”stämmer varken bra eller dåligt”. Utöver dessa är resten av företagen 

lika fördelad på de två olika sidorna om denna (Figur 11).  

 

Figur 11: Svarsfrekvens över företagens inställning till bitcoins koppling till deras kärnkunder (Källa: 

Enkät) 
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påståendet ”stämmer mycket bra” och endast ett företag anser att det ”stämmer ganska 

dåligt”(Figur 12). 

 

Figur 12: Svarsfrekvens över företagens inställning till bitcoin som kontaktverktyg(Källa: Enkät) 

4.3.2 Varför använder företagen sig av bitcoin? 

Eftersom fler aktörer väljer att acceptera bitcoin är det intressant att fråga sig varför de gör detta. 

Är det för att aktörerna ser bitcoin som vilken valuta som helst eller är det ett 

marknadsföringknep för att attrahera nya kunder? Svaren från enkätstudien visar att företagen 

har olika agendor men det företagen har gemensamt är att de valt att testa bitcoin för att de var 

nyfikna av tekniken och ville vara tidigt ute med ett nytt betalningsmedel. Flera av företagarna 

hade själva använt eller investerat i bitcoin i ett tidigt skede och tyckte att det vore intressant att 

se vilket intresse det fanns bland deras kunder.  En stor del av företagarna är själva ”early-

adopters” d.v.s. personer som tidigt tar till sig ny teknik och en respondent skriver: 
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anledningen till varför de implementerade betalningsmöjligheten. Företagen drevs istället av 

tanken att kunna intressera fler kunder om bitcoin eller att locka personer som redan är 

intresserade av bitcoin att handla hos dem. Flera företagare nämner det finns kunder som 

värdesätter att betala med bitcoin och att acceptera det och anpassa sig är ett sätt att attrahera 

dessa kunder.  

 

“Många av våra kunder är early-adopters inom teknologi och trender. Om många av våra 

kunder har följt bitcoins borde det logiskt finnas många som följer bitcoins som har potential att 

bli våra kunder.” (Enkät) 

 

Företagarna menar att bitcoin är en möjlighet för de att attrahera kunder. På Webhallen AB 

bekräftar man just detta och menar att bitcoin kan vara ett bra sätt att sticka ut ur mängden i 

konkurrensen. Anton Nilsson skriver i en mailkorrespondens att tekniskt intresserade kunder får 

ett bra incitament att handla hos Webhallen AB då de accepterar bitcoin och att många kunder 

tillkommit till företaget efter de lanserade bitcoin (Nilsson, 2014). 

Endast ett fåtal av de tillfrågade företagen medger att det fanns en ren marknadsföringsstrategi 

bakom användandet av bitcoin. En majoritet av företagen menar snarare att det var faktumet att 

de inte hade något att förlora på att implementera bitcoin som ledde till att de vågade ge sig in på 

marknaden och börja ta betalt med bitcoin. Webhallen medger i en mailkorrespondens att: 

 

“… Inte så mycket strategi. Vi kollade upp implementeringstid (i princip lika med noll), avgifter, 

risker och sen körde vi bara. Det ligger rätt i tiden, vi har rätt kunder, det var superlätt att 

implementera och vi förstod att det skulle skapa buzz. Plus att vi tyckte det var en kul grej” 

(Nilsson, 2014) 

4.4 Bitcoin som en belöning i ett lojalitetsprogram 

Enligt Europeiska Centralbanken benämns lojalitetsprogram för att vara virtuella valutor 

(European Central Bank, 2012). Detta stämmer visserligen, men det finns även ett annat faktum 

att belysa. Istället för att se konceptet virtuella valutor utifrån perspektivet att det är all handel 

som sker med andra monetära medel än våra traditionella valutor vill jag belysa hur virtuella 

valutor, som bitcoin, kan användas som mer än bara en valuta. Låt oss titta på Pointshound.com. 
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Den San Fransisco-baserade resesajten Pointshound.com säljer hotellreservationer på nätet och 

riktar sig till kunder som reser ofta och bokar hotell ett par gånger i månaden. Pointshound.coms 

strategi var att attrahera nya kunder genom att erbjuda ett lojalitetsprogram där kunderna själva 

får välja på vilket sätt de vill bli belönade. Som en del av denna strategi fanns möjligheten att få 

belöningar i form av bitcoin. Enligt Van Dorn, VD och grundare av Pointshound.com var 

förhoppningen att denna satsning också skulle leda till att deras kundbas utökades (Van Dorn, 

2014).  

Eftersom kunder som ofta bokar hotell är mycket engagerade i sina lojalitetsprogram fann 

Pointshound.com att dessa valmöjligheter skulle leda till att ännu fler kunder valde 

Pointshound.com före andra konkurrenter så som t.ex. Booking.com. Van Dorn (2014) menar att 

dessa typer av kunder är extremt måna och medvetna om sitt beteende och nästan fanatiskt 

engagerade i de olika lojalitetsprogrammen som t.ex. flygbolagen eller andra företag erbjuder 

och att detta är en grupp man verkligen vill attrahera (Van Dorn, 2014).  

Under slutet av 2013 började ledningen på Pointshound.com intressera sig mer för bitcoin och 

Van Dorn uppmärksammade fler och fler artiklar kring ämnet. Han noterade att bitcoin påminde 

mycket om frequent-flyer miles och liknande lojalitetspoäng samt att bitcoin-anhängarna liknade 

de typer av kunder som var engagerade i deras lojalitetsprogram. Han menade att bitcoin-

användarna hade stor tilltro till bitcoin och hade ett liknande driv till att tillskansa sig mer av 

bitcoin på samma sätt som personerna som samlade frequent-flyer miles var måna om att 

maximera sina intäkter och förvaltning av frequent-flyer miles (Van Dorn, 2014).  

Under julhelgen 2013 fick Van Dorn och hans kollegor idén att de skulle implementera bitcoin i 

deras belöningssystem och behandla den som vilken lojalitetspoäng som helst. Förutom att 

erbjuda något unikt till sina kärnkunder var de också nyfikna på om bitcoin skulle attrahera en 

ny typ kunder till företaget. Tidigare hade Pointshound.coms kärnkund varit en person som reste 

mycket i jobbet och bokade ett antal nätter på hotell varje månad. Med denna satsning hade man 

två önskningar, den första var att kunder som inte reser så mycket och därför inte har samma 

incitament att samla vanliga frequent-flyer miles skulle bli intresserade av Pointshound.com. 

Den andra var att se ifall det var möjligt att skapa intresse för bitcoin bland de kunder som redan 

hade väldigt många frequent-flyer miles (Van Dorn, 2014). I en annan intervju säger Van Dorn; 
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”The guy that flies 200,000 miles a year with American AAdvantage probably isn’t looking for 

that many more AAdvantage points. Maybe he’ll choose to earn bitcoin instead, we’re not sure” 

(Desmarais, 2014) 

Van Dorn menar att bitcoin varit en stor succé hittills och att lanseringen lett till att 

Pointshound.com fått stor uppmärksamhet i media men också i mer tekniskt nischade 

publikationer och tidskrifter. Som ett resultat av detta har de inte bara fått en mängd nya kunder, 

de har på bara ett par månader också fått en tydlig nisch i en bransch där det annars är väldigt 

svårt att utmärka sig. Van Dorn menar att man med hjälp av bitcoin kunnat nå en större publik 

än deras traditionella kundbas som mest består av återkommande frequent-flyerprogram 

entusiaster (Van Dorn, 2014).   

 

Figur 13: Skärmavbild från pointshound.com (Källa: Pointshound (2014)) 

 

Van Dorn menar att förutom att företaget sticker ut ur mängden så attraherar företaget också 

personer som annars inte hade haft några incitament att handla hos de tidigare. Kunderna som 

valt att handla med bitcoin är inte deras kärnkunder utan istället menar han att bitcoin attraherar 

en yngre mer tekniskt intresserad publik som redan är insatta i valutan och som inte reser så 

mycket. Detta kan mycket väl vara anledningen till varför de inte anslutit sig till programmen 

tidigare då de alltså inte hade haft någon nytta av att delta i ett traditionellt lojalitetsprogram 

tidigare (Van Dorn, 2014). 

I Figur 13 syns hur belöningssystemet fungerar. Vid en bokning på Grand Hôtel i Stockholm  

skulle kunden få 0,1331 bitcoin per bokad natt och det är mycket enkelt och tydligt för kunden 

att förstå vad för belöning han eller hon får genom att genomföra köpet.  

Vid intervjutillfället har Pointshound.com använt bitcoin i drygt 3,5 månader och Van Dorn  

är mycket nyfiken på hur framtiden kommer se ut. Antalet kunder som använder bitcoin är färre  

än många av de övriga lojalitetsprogrammen men Van Dorn är optimistisk och tror att de  
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som väljer att få belöningar i bitcoin kommer öka stadigt allt eftersom nya kunder strömmar in  

till företaget. Trots att endast 5 % av Pointshound.coms kunder än så länge väljer att få 

belöningar i bitcoin så ser Van Dorn mycket positiva effekter av lanseringen. De kunder som 

valt att få belöningar i bitcoin är lojala och genomför återkommande inköp i betydligt högre grad 

än övriga kunder (Van Dorn, 2014).  

 

På samma sätt som respondenterna i enkätstudien instämmer Van Dorn att det var extremt  

enkelt att börja använda bitcoin som belöning. De köper sina bitcoin från ett företag som heter  

Coinbase och har sedan algoritmer som beräknar hur många bitcoin de ska ge ut som  

belöning vid respektive köp. Det är betydligt enklare att ge bitcoin som  

belöning än en frequent-flyer miles tack vare peer-to-peer tekniken som gör att kunden endast 

behöver uppge sin plånboksadress utan några problem med att sätta sig in i krångliga regler, 

interfaces och processer som tar lång tid att behandla (Van Dorn, 2014). 

 

I framtiden tror Van Dorn att det största användningsområdet för bitcoin kommer vara som 

betalningsmedel. Han konstaterar att Pointshound.com är tidigt ute och att det är svårt att sia om 

framtiden. Han menar dock att eftersom det finns så pass många lojalitetsprogram där ute redan 

så är det lätt att förlora kunder som bara ser programmet som ett i mängden. Han tror också att 

kunder kommer uppskatta att företag anpassar sig till bitcoin och liknande system istället för att 

tvinga kunderna att anpassa sig och sätta sig in i nya lojalitetspoäng (Van Dorn, 2014).  

5. Analys 

I denna del analyseras och åskådas det empiriska resultat utifrån den valda teoretiska 

referensramen. Analysen är utformad efter 2.3 Teoretisk analysmodell – Den relationsbyggande 

processen och strävar efter att svara på hur företagens användning av bitcoin överensstämmer 

med relationsmarknadsföringsteorier samt visa på hur bitcoin fungerar utifrån denna modell. 

Bitcoin kommer alltså undersökas utifrån denna modells tre faser och finna samband mellan 

företagens användning och nyckelvärden inom respektive fas. 

 

5.1 Fas 1 - Skapande av kontakt 

Syftet med en relationsmarknadsföring är att skapa en relation till sina kunder. Som ett första 

steg i denna process är det därför nödvändigt att upprätta en kontakt med befintliga men också 
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nya kunder. Genom att studera den kvantitativa enkäten framgår det tydligt att de olika företagen 

finns inom olika branscher, konkurrenssituationer och att de haft olika agendor med sin 

användning av bitcoin. På frågan som tar upp huruvida företaget anser att deras kunder tycker att 

det är viktigt med många valmöjligheter och anpassade betalningslösningar finns en stor 

spridning vilket bekräftar detta (Enkät). 

 

I fas 1 är en mycket viktig funktion att man kommer i kontakt med sina kärnkunder. Dessvärre 

visar enkätföretagens användning på att de inte adresserar dessa med bitcoin. Istället riktar sig en 

majoritet av företagen mot kunder som tidigare inte varit intresserade av att handla hos de  

(Enkät). Denna aspekt är viktigt att poängtera eftersom det är just kärnkunderna som man kan 

skapa långvariga relationer tillsammans med (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004). 

Dessutom saknade de flesta av företagen en strategi bakom lanseringen av bitcoin. Nilsson 

(2014) på Webhallen AB menar att eftersom det var så enkelt att implementera bitcoin var det ett 

snabbt taget beslut utan någon vidare strategi som bakgrund.  

 

Pointshound.com har på samma sätt som enkätföretagen en vilja för att locka kunder. Dessa 

kunder upplever förmånerna som tillräckliga för att delta aktivt i relationen med företaget men 

de är dessvärre, precis som för majoriteten av enkätföretagen inte en del av det företagets 

kärnkunder. Genom att ha studerat empirin syns här ett tydligt och utmärkande drag. Bitcoin 

används visserligen för att attrahera och locka nya kunder men dessa är nödvändigtvis inte en del 

av företagets kärnkunder. Detta måste anses problematiskt eftersom de bör fokusera på sina 

befintliga kunder i fas 1. Så många som tio av de tretton företagen anser att de använder bitcoin 

som ett verktyg för att komma i kontakt med nya kunder (Enkät). Mönstret bekräftas av 

Webhallens försäljning där de flesta ordrarna som betalats med bitcoin kommer från nya kunder 

(Nilsson, 2014).  

5.2  Fas 2 - Förstärkning av kundrelationer 

Nästa steg i den relationsbyggande processen är att förstärka sina kundrelationer. Enkätsvaren 

visar dock på att denna fas är svagare än den kontaktskapande fasen.  

I enkäten visar det sig att flera av företagen inte anser att personliga relationer till sina kunder är 

viktiga för dem. Majoriteten av företagen har visserligen en positiv eller neutral inställning till 
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detta påstående men det är inte någon övertygande representation på en så fundamental 

grundprincip för relationsmarknadsföringen (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004). 

Ytterligare ett exempel på bristfälligt samband mellan företagens inställning och 

relationsmarknadsföringens principer är att en majoritet av företagen ser sig kraftigt negativa till 

att de skulle använda bitcoin för att behålla relationer med deras existerande kunder (Enkät). 

Det verkar alltså som att de som saknar engagemang inom fas 2 är enkätföretagen. 

Bitcoinanvändarna är en engagerad grupp som strävar efter att både tillskansa sig men också att 

spendera sina bitcoin men eftersom kunderna inte uppmanas att delta aktivt i relationen skapas 

här en glipa som är svår att fylla upp. Pointshound.com delar engagemanget tillsammans med 

sina kunder. Deras lojalitetsprogram är ämnat för att locka bitcoinanvändare och de är också 

mycket måna om att göra detta och göra dessa till långvariga kunder. Lojalitetsprogrammet är 

uppbyggt på det sättet att man blir belönad när man genomför inköp. På så vis skapas incitament 

för kunden att upprätthålla en aktiv relation med företaget. Relationen blir allt eftersom starkare 

och utformningen överensstämmer med Blomqvists et al. (2004) andra punkt i 

lojalitetsprogrammets funktion där kunden förväntas delta aktivt i relationen för att kunna dra 

nytta av förmåner.  Dessutom erbjuder Pointshound.com en unik tjänst, med en speciell belöning 

som ger ett mervärde för kunden som ingen annan gör. Detta förstärker det ömsesidiga 

engagemanget i relationen mellan företag och kund ytterligare. På så vis skapas en ännu starkare 

relation mellan kund och Pointshound.com. Att Pointshound.com lyckats förstärka relationer till 

bitcoinanvändare bekräftas bl.a. av att dessa kunder är mer återkommande än deras övriga 

kunder (Van Dorn, 2014). 

5.3  Fas 3 - Fördjupning av kundrelationer 

När relationen till kunderna har förstärkts är nästa steg att fördjupa relationen ytterligare 

(Grönroos, 2000). I denna fas eftersträvas en ännu mer fruktbar relation för att maximera värdet 

av relationen. Dessvärre instämmer endast ett av enkätföretagen helt på påståendet att bitcoin är 

ett verktyg för att fördjupa relationen med deras existerande kunder (Enkät). 

Utöver detta går det också att notera att företagen inte använder bitcoin för att bygga långvariga 

relationer i någon större utsträckning. Eftersom kärnkund-fokuset i stort sett obefintligt bland 

många av företagen samt den måttliga strävan efter fördjupade relationer till sina kunder 
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bekräftar detta att enkätföretagens användning inte resulterar i några fördjupade kundrelationer i 

det långa loppet.  

 

Pointshound.coms användning överensstämmer å andra sidan tydligare med 

relationsmarknadsföringens ståndpunkter. Eftersom bitcoinanvändarna är mycket engagerade i 

att samla bitcoins leder detta till att en form av hinder byggs upp precis som Blomqvist et al. 

(2004) beskriver. På så vis skapas en fördjupad relation som kunden helst undviker att lämna. 

Det bör dock höjas ett varningens finger. Monetära belöningar som dessa kan resultera i att 

programmet blir en form av ”rabattkanal” utan att det egentligen bygger upp några långvariga 

relationer. På så vis finns det en risk att Pointshound.com inte lyckas maximera potentialen av 

relationen (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004). 

6. Slutsats 

Det finns två stycken sätt att använda bitcoin som relationsmaknadsföringsmedel idag. Det första 

sättet är att erbjuda bitcoin som en betalningstjänst i traditionell handel så som fysiska butiker 

men också e-handelsföretag. Det andra sättet är att erbjuda bitcoin som belöning inom ett 

lojalitetsprogram. Dessa två sätt påminner om varandra och det finns både likheter och stora 

skillnader mellan hur de använder bitcoin som marknadsföringsmedel.  

 

Bland de mest anmärkningsvärda resultaten i analysen finns skillnaderna mellan enkätföretagens 

användning av bitcoin och hur man skapar långvariga relationer till kunder enligt teorin. 

Problemen är utspridda över hela den relationsbyggande processen men en övergripande svaghet 

ligger i att enkätföretagens syfte med bitcoin i fas 1 &  2 varken är att bygga långvariga 

relationer eller att fördjupa och stärka deras existerande relationer. Dessutom anser inte 

enkäteföretagen att personliga relationer till sina kunder är viktigt för dem. Det bristande 

relationsmarknadsföringsmässiga engagemanget och avsaknaden av aktivitetskrav känntecknar 

de tre faserna men särskilt fas 2.  

Ytterligare ett problem ligger i att företagen använder bitcoin som ett verktyg för att utmärka sig 

i sin bransch för att skapa konkurrensmässiga fördelar istället för att fokusera sina 

marknadsföringsinsatser på sina kärnkunder. Visserligen lyckas enkätföretagen locka kunder 

men i fas 1 är dessa kunder inte ultimata att fokusera på utifrån ett 
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relationsmarknadsföringsperspektiv. Slutsatsen är således att enkätföretagen inte använder 

bitcoin som relationsmarknadsföringsverktyg i någon större utsträckning. 

 

Ett företag som använt sig av bitcoin på en aning mer lämpligt sätt är Pointshound.com. 

Dessvärre syns några av bitcoins svagheter som relationsbyggare vid deras användning också. 

Det har visserligen varit en marknadsföringssuccé att lansera bitcoin för företaget på det sättet att 

det attraherat många nya kunder till företaget (Van Dorn, 2014). Men eftersom programmet inte 

ger några icke-monetära belöningar eller större utträdeshinder i fas 3 premierar programmet inte 

långvariga relationer (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004). Hade programmet gjort detta hade det 

funnits betydligt större möjligeter att maximera potentialen av programmet. Dessutom saknas ett 

kärnkundsfokus i de tre faserna vilket gör att man förlorar kunder som man annars hade haft 

störst möjlighet att skapa en långvarig relation med. 

 

Eftersom samtliga företags användning saknar kärnkundsfokus, engagemang och brist på 

långvarigt perspektiv är det svårt att hävda att bitcoin skapar, vårdar eller fördjupar relationer i 

någon större grad. Pointshound.com lojalitetsprogram är det som har störst förutsättningar för att 

kunna kallas för ett relationsmarknadsföringsverktyg. Dessvärre saknar lojalitetsprogrammet 

som tidigare nämnt kraftiga utträdeshinder i fas 3 och därför dras slutsatsen att bitcoin inte 

används som ett relationsmarknadsföringsverktyg i detta fall heller. 

6.1 Begränsningar och förslag till framtida forskning 
För framtida forskning vore det intressant att undersöka kunders intresse av bitcoin som 

belöning inom ett lojalitetsprogram. Dessutom hade det varit intressant att undersöka det Van 

Dorn (2014) nämnde om bitcoinanvändarnas lojalitet. Är det verkligen så att dessa användare är 

mer lojala än andra kunder? Ytterligare ett intressant angreppssätt vore att genomföra en mer 

specificerad undersökning av användningen av bitcoin inom en specifik bransch, t.ex. inom IT-

branschen. 
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Bilagor: 
 

Mailkorrespondens med Anton Nilsson på Webhallen 7 april 2014 
 

Vad var det för strategiska idéer som fick er att börja acceptera bitcoin som betalningsmedel? 

 

- Inte så mycket strategi. Vi kollade upp implementeringstid (i princip lika med noll), avgifter, 

risker och sen körde vi bara. 

Det ligger rätt i tiden, vi har rätt kunder, det var superlätt att implementera och vi förstod att det 

skulle skapa buzz. Plus att vi tyckte det var en kul grej. 

 

  

 

Hade kunder uttryckt önskemål om att betala med bitcoin innan ni valde att erbjuda den 

möjligheten? 

 

- I viss mån, det rör sig dock om en handfull kunder bara. 

 

  

 

Vilka kunder vill ni attrahera med detta betalningsalternativ?  

 

- Framförallt tekniskt intresserade kunder som kanske tidigare inte testat att handla hos oss men 
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hos våra konkurrenter men som i och med detta fick ett bra incitament att göra det. 

Sett ur det perspektivet har det fungerat väldigt väl ser vi, en merpart av ordrarna är från nya 

kunder. 

 

  

 

Hur många kunder har betalat med bitcoin hittills? 

 

- Några hundra ordrar än så länge, drygt hundra unika kunder. 

 

 

 

Hur pass smidigt är det att ta betalt med bitcoin för er?  

 

- Extremt smidigt. Både implementeringstid och själva den dagliga driften är extremt enkel och 

billig. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor till Pete Van Dorn 21 april 2014, VD och grundare 

Pointshound.com 
 

Why did you start using bitcoin as a part of your loyalty program? 

 

Is there an underlying marketing strategy behind this decision? Can you please describe this 

strategy and why you see bitcoin as a part of it. 

 

Did your customers request bitcoin rewards before you started giving out bitcoin? 

 

What types of customers do you want to attract with bitcoin? 

 

How many people have chosen to get their reward in bitcoin so far? 

 

Do you consider that the use of bitcoin has been successful so far? 

 

Can you please describe the implementation of bitcoin in your loyalty program? Was it quick, 

did you have any problems etc.? 

 

What are your customer’s reactions regarding you giving out rewards in bitcoin? 
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Do you think that your customers are more loyal to you than to your competitors? 

 

Do you think bitcoin will be part of more loyalty programs in the future? 

 
 

Intervjufrågor till Magnus Nordmark 20 januari 2014, bitcoin-entusiast 
 

Kan du berätta om vad bitcoin är för något? 

 

Hur kan man använda bitcoin idag? 

 

Vilka användningsområden ser du för bitcoin i framtiden? 

 

Vilken anser du är den mest intressant utvecklingen relaterat till bitcoin just nu? 
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