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Titel: Framgångsfaktorer i e-handelssektorn 

Bakgrund: Under de senaste decennierna har internet blivit en stor del av vårt arbetsliv och 

i vår vardag. E-handeln är ett fenomen som blivit allt mer populärt hos dagens konsumenter 

och det finns många aktörer representerade på denna marknad. Den globala marknad som 

internet och e-handeln erbjuder leder också till en förändrad konkurrens och ett helt annat 

klimat som företag att vista sig i. Vi har med bakgrund av detta intresserat oss för vilka 

framgångsfaktorer som kan utrönas hos framgångsrika e-handelsföretag.  

 

Forskningsfråga: För denna uppsats lyder forskningsfrågan som följande; Vilka 

framgångsfaktorer är, ur ett marknadsperspektiv, relevanta för företag i e-handelssektorn?  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att klarlägga olika marknadsrelaterade faktorer som är 

betydelsefulla för framgångsrika e-handelsföretag i deras utveckling. Vidare är ambitionen 

att analysera och klarlägga eventuella kopplingar mellan e-handelsföretags 

relationsbyggande, servicelogik och värdeskapande. 

 

Metod: En kvalitativ forskningsmetod har antagits i denna uppsats. Vi har intervjuat fem 

personer från framgångsrika e-handelsföretag, en person som arbetar som konsult till e-

handelsföretag samt genomfört fyra kundintervjuer med kunder som frekvent handlar över 

internet.  

 

Resultat, slutsatser: För att besvara först delen av syftet har vi presenterat de 

marknadsrelaterade faktorerna som identifierats vara betydelsefulla för framgångsrika e-

handelsföretag. Vi  har identifierat sju faktorer som har en direkt eller indirekt påverkan på 

e-handelsföretag och dess framgång, dessa är tillgänglighet, sortiment, synlighet, 

information, virtuell plattform, leverans och tid. Vidare har vi presenterat de kopplingar vi 

funnit mellan e-handelsföretags relationsbyggande, servicelogik och värdeskapande där 

olika inslag pekats ut som framgångsfaktorer. Forskningsfrågan har slutligen besvarats 

genom att presentera en modell över de identifierade framgångsfaktorerna och 

marknadsrelaterade faktorerna som tillsammans ses som en ständig process och ett 

ömsesidigt beroende. 

 

Nyckelord: E-handel, framgångsfaktorer, kundrelationer, servicelogik, värdeskapande 



 
 

ABSTRACT 

The customer behavior is constantly changing along with the development of new technical 

improvements. Together with knowledge and higher demands the physical store has 

received a viral competitor. Purpose: The purpose of this study is to examine the 

phenomenon e-commerce and how it has developed in recent years. The study will focus on 

identifying different success factors relevant for this field of interest. Furthermore the 

purpose is to analyze how relationships, service and value in the e-commerce sector and 

how they are connected to each other. Method: The research has a qualitative approach in 

order to interpret and create a greater understanding of the subject. Analysis: Ten 

interviews have been made, five of which where with representatives from different e-

businesses, four with frequent e-commerce customers and one with a business who is 

considered a special adviser. Together with theoretical resources the interviews resulted in 

the basis for our analysis. Results: The analysis will show seven different factors that direct 

or indirect affects e-businesses. In addition we have developed a model to show how the 

three factors relationships, service and value are connected and how they constantly are 

affected by different elements.   

 

Keywords: E-commerce, success factors, relationships, service, value 
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1. INLEDNING 
 

I det inledande kapitlet presenterar vi bakgrunden till varför vi valt att studera detta ämne. 

Vi presenterar befintlig teori om hur det ser ut på denna marknad idag samt hur dess 

utveckling historiskt sett har sett ut. Vi ämnar att etablera en insyn i hur komplext denna 

marknad är vilket sedan leder oss in på att presentera den problemformulering, syfte och 

forskningsfråga som vi slutligen kommit fram till. Avslutningsvis kommer en presentation 

om vilka avgränsningar som finns i detta arbete. 

 

1.1 BAKGRUND 

Internet kan liknas vid en gigantisk mötesplats där människor delar information, uttrycker 

åsikter och håller kontakt med sina medmänniskor. Utbudet av internetsidor är enormt och 

vad konsumenten än söker, kan han eller hon finna det på internet. Idag går det även att på 

denna plattform uträtta viktiga bankärenden, hålla möten med sin chef eller anställda 

samtidigt som konsumenter till och med kan handla mat som de sedan kan få hemkörd. 

Kontentan av detta är enligt oss att större delen av livet går att sköta via internet med hjälp 

av alla de tjänster och varor som erbjuds på denna marknad. Du behöver inte längre gå till 

banken för att föra över pengar eller gå till H&M för att köpa den där nya tröjan du spanat 

in. Detta kan du, genom dagens teknologi och tillväxt av internet, göra hemma. Något som 

verkar passar dagens kund. 

 

Molenaar (2010) menar att vetenskapen och förståelse kring shopping är ett ämne som 

förundrat forskare under lång tid. Han fortsätter med att det finns ett stort utbud av litteratur 

om just shopping, kundens beteende men även om konsumenters förändrade mönster i var 

de shoppar. På internet hamnar kunden i centrum, och Sarkar (2008) menar att kunden är en 

sensationssökande varelse som söker en helhetsupplevelse. Molenaar (2010) framhäver 

även att det är kunden själv som beslutar om vilken sida han eller hon ska surfa in på vilket 

betyder att på internet är det kunden som har makten. 

 



 
2 

 

Deitel et al. (2001) framhåller hur den fysiska kontakten mellan människor minskat och 

sker numer i allt större utsträckning via en dator, vilket enligt Chaffey et al. (2009) gör att 

det traditionella servicelandskapets gränser suddas ut. Fill (2006) påpekar att fenomenet e-

handel har på senare år expanderat och tillväxten på marknaden är stor och kontinuerlig, 

något som även understryks av Deitel et al. (2001). Möjligheterna som uppstått genom 

internet är oändliga och enligt en rapport sammanställd av Statistiska Centralbyrån (SCB 

2012) används internet av uppemot sex och en halv miljon svenskar. Detta är statistik från 

2011 som representerar både män och kvinnor mellan åldrarna 16 till 74 år. SCB (2012) 

menar även att är de unga användarna överrepresenterade när det gäller e-handel då de 

utgör den största gruppen som köper varor och tjänster över internet. Ytterligare en 

undersökning, denna utförd av HUI reasearch (2011), visar på hur e-handelssektorn omsatte 

27.7 miljarder kronor år 2011, en ökning med 10,6% från föregående år. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att e-handeln berör en enormt stor grupp människor som 

rör sig ute på internet och utnyttjar de tjänster som erbjuds. Allt flera internationella 

författare som inkluderar Ford et al. (2006), Meerman Scott (2010) samt Chaffey et al. 

(2009) betonar vikten av att interagera med kunden, ge möjligheten att anpassa service samt 

kunna erbjuda kunden ett större utbud av produkter och tjänster för att skapa ett 

framgångsrikt e-handelsföretag. 

 

Meerman Scott (2010) påpekar att de gamla reglerna för marknadsföring inte längre kan 

anses som effektiva. Internet är enligt författaren en plattform som har ändrat dessa regler 

och för att lyckas inom e-handelssektorn måste företag istället tillgodose den nya kundens 

behov. Konsumenten framställs som mer krävande och mindre lojal än tidigare menar 

O’Connor och Galvin (2001). Vidare hävdar Deitel et al. (2001) att ett e-handelsföretag 

måste uppfatta men också tillgodose kunders behov för att bli framgångsrikt. Vikten av 

relationer med kunder och skapandet av värde blir därför något som har en central roll för 

företag som verkar på den virtuella marknaden som internet utgör. E-handelsföretag har 

därför en stor anledning att arbeta med relationer och service på ett effektivt och ingående 

sätt. Detta leder oss in på det ämne vi har valt i denna uppsats, det vill säga betydelsen av 

kundrelationer, servicelogik och värdeskapande i e-handelsföretag. 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

E-handelsmarknaden har snabbt fått en större betydelse och en stor del av de nya företagen 

har växt fram i den virtuella världen framhåller Underhill (2009). O´Connor och Galvin 

(2001) menar att många kunder även har fått en ekonomiskt tillväxt, samtidigt som de har 

mindre tid till att göra det de vill, vilket leder till att internet har blivit ett lämpligt och 

bekvämt verktyg att handel. Det har visat sig att ett växande antal konsumenter väljer att 

köpa varor över internet.  

 

Molenaar (2010) framhåller att dagens konsument har höga ambitioner och en större 

medvetenhet, något som har resulterat i en ny form av handelsval. På grund av att e-

handelsmarknaden är relativt ny menar Underhill (2009) att förtroendet för hanteringen av 

kundens pengar inte infunnit sig hos alla. Detta gör att den virtuella marknaden i vissa fall 

bortprioriteras av kunder, även om det de söker finns tillgängligt. Grönroos (2008a) 

påpekar att det finns en växande grupp som förlitar sig på den nya typen av handel och ser 

den som ett attraktivt köpforum. Orsaker som framhålls är bland annat tillgängligheten när 

konsumenter sitter hemma vid datorn och den möjlighet till bred översikt som ges 

(Underhill 2009). Genom utvecklingen av IT-samhället och den hårdnade konkurrensen 

finns det ett intresse av att se vilka framgångsfaktorer som är identifierbara i sektorn.  

 

Åkerman (2004) menar att e-handelsföretag tidigare fokuserat på teknik och innehåll samt 

att försöka bygga ett varumärke. Den totala avsaknaden av något som kan kallas bra service 

anser han är orsaken till att e-handelsföretag går dåligt, eller till och med går i konkurs. 

Vidare framhåller Deitel et al. (2001) att, för att bli ett framgångsrikt e-handelsföretag 

måste de uppfatta men också tillgodose kunders behov. Vilket gör det viktigt att inse att det 

har uppstått en ny form av tillgänglighet, hastighet och interaktivitet med företagsmantrat 

”Any time, any place” som fokus (Wickström et al. 1998, s.14). De nya livsstilarna har 

enligt O’Connor och Galvin (2001) och  Meerman Scott (2010) bidragit till att individer 

blivit mer sofistikerade och krävande i sin konsumentroll, de har högre krav på både 

produkten och servicen än tidigare och är mer benägna att överge relationen med det 

företag som inte lever upp till förväntningarna. Wickström et al. (1998) trycker även på att 

livsstilar har förändrats vilket resulterat i att konsumenter inte längre är en passiv mottagare 
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utan också, i enlighet med Vargo och Lusch (2006) en aktiv medaktör som besitter god 

kunskap och har lätt att samla information om produkter. Tillsammans med Underhill 

(2006) menar Chaffey et al. (2009) att konsumenter idag har större möjlighet att samla 

information om produkter via exempelvis olika diskussionsforum och sökmotorer där andra 

konsumenter eller företag recenserat och betygsatt olika tjänster och varor. 

 

De “gamla reglerna för marknadsföring” framhåller Meerman Scott (2010) inte längre är 

effektiva för företag. Företag har idag gått från ett perspektiv med fokus på 

transaktionsmarknadsföring till ett nytt synsätt som benämns relationsmarknadsföring där 

relationer, lärande, dialoger och värdeskapande hamnar i fokus (Wickström et al. 1998). 

Detta framhävs även av Åkerman (2004) som menar att e-handelsföretag måste arbeta med 

relationsmarknadsföring och anta ett serviceperspektiv för att överleva på e-

handelsmarknaden. Vargo och Lusch (2004) har vidare benämnt service som en 

grundläggande förutsättning för samtliga utbyten på marknaden. De menar att denna syn 

bör ha en central roll i verksamheten vilket understöds utav Grönroos (2008a) som vidare 

diskuterar att företag som inte tillämpar en servicelogik, det vill säga inte har ett 

serviceperspektiv på sin verksamhet, kommer tillstå sig problem. 

 

Genom den allt större betydelsen för företag att finnas representerade på e-

handelsmarknaden, förändringen i konsumenters livsstilar och med ett starkt fokus på 

relationsmarknadsföring bör nya perspektiv och faktorer rörande servicelogik, 

relationsbyggande och värdeskapande beaktas. För att skapa en stabil framtid för ett företag 

i e-handelssektorn menar Chaffey et al. (2009) att långsiktiga och värdefulla kundrelationer 

är viktiga. Eftersom relationen mellan kund och e-handelsföretag inte innehåller en fysisk 

kontakt förloras många av de aspekter som enligt Grönroos (2008a) anses viktiga i 

värdeskapandet för kunden. Vargo och Lusch (2008) fastställer genom sina teorier att 

kunden alltid är medskapare av värde. Detta betonar även Wickström et al. (1998) som 

menar att företag och kund interagerar och kommunicerar för att kunden själv ska skapa 

värde. Grönroos (2008a) diskuterar att en relation mellan kund och företag alltså är en 

förutsättning för kundens värdeskapande. I förhållande till detta diskuterar Vargo och 

Lusch (2004) att service finns som en grund i alla utbyte på marknaden. Grönroos (2008a) 
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menar vidare att alla varor som erbjuds över internet måste utformas som ett tjänstepaket 

för att det ska vara möjligt att addera värdehöjande komponenter till kunden. Med bakgrund 

av denna diskussion är det enligt  Deitel et al. (2001) viktigt att som aktör på e-

handelsmarknaden vara innovativ och ambitiös för att lyckas skapa ett framstående e-

handelsföretag. 

1.3 PROBLEMFORMULERING OCH FORSKNINGSFRÅGA 
Som tidigare belysts växer e-handeln ständigt och blir allt mer populärt bland alla 

åldersgrupper i samhället. Det är en ny plattform där en möjlighet för konsumenten att 

sköta vardagens alla sysslor erbjuds. Dagens kund går att identifiera som mer krävande och 

mindre lojal vilket påverkar stora delar av e-handelsföretag och bör beaktas därefter. Att 

den fysiska kontakten mellan köpare och säljare har minskat har resulterat i att det virtuella 

servicelandskapet måste erbjuda utvecklade och underlättande tillvägagångssätt för att på 

en ny marknad kunna skapa värde och relationer. Relationsmarknadsföring pekas i 

samband med detta också ut som en viktigt inriktning för e-handelsföretag eftersom den 

krävande kunden förväntar sig mer än utbytet av vara mot pengar.  

 

Flertalet författare har betonat vikten av att värdera relationer mellan kund och verksamhet, 

där fokus ska ligga på ett utvecklat värdeskapande och en genomgående servicelogik i 

marknadens interaktioner. Konsumenternas nya livsstilar tillsammans med de utvecklade 

perspektiven på relationer, service och värdeskapande ställer höga krav på e-

handelsföretagen. För att bli ett framgångsrikt e-handelsföretag måste därför effektiva 

strategier utvecklas och beaktas. 

 

E-handelssektorn är en aktuell bransch som ger nya perspektiv på marknadsföringsämnet 

samt öppnar för en intressant diskussion. Genom att studera relationer, servicelogik och 

värdeskapande menar vi att e-handelsektorn grundligare kan tydliggöras. Grundat i denna 

tankegång har vi formulerat en övergripande forskningsfråga: 
 

 

Vilka framgångsfaktorer är, ur ett marknadsperspektiv, relevanta för företag i e-

handelssektorn? 
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1.4 SYFTE 

Syftet är att klarlägga olika marknadsrelaterade faktorer som är betydelsefulla för 

framgångsrika e-handelsföretag i deras utveckling. Vidare är vår ambition att analysera och 

klarlägga eventuella kopplingar mellan e-handelsföretags relationsbyggande, servicelogik 

och värdeskapande. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR  

Denna uppsats är en studie om konsumentvaror på internet. Det som studerats är alltså 

enbart i business to consumer- sektorn.  

 

Vi har valt att ge vår uppsats ett företagsorienterat perspektiv där interaktionen mellan 

företag och konsument kommer stå i centrum. Denna avgränsning har valts att göras för att 

få en förståelse för e-handelsföretags syn på relationsbyggande, servicelogik och 

värdeskapande. 

 

Ett kriterium vid val av företag har varit att inte fler än två fysiska butiker får drivas, det vill 

säga att företaget inte får finns representerade i mer än två städer. Denna begränsning har 

gjorts då vi inser att flertalet e-handelsföretag som startat på internet även utvidgar sig 

genom att öppna en fysisk butik. Begränsningen med maximalt två butiker i hela Sverige 

anser vi inte utgör en så stor påverkan på hur de kontaktade företagen ser på e-

handelssektorn. 
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2. METOD 

 

I metodkapitlet presenterar vi de metoder och ansatser som använts i detta arbete. Detta 

görs genom att först ge en teoretisk inblick i vilken företagsekonomisk metod vi valt att 

arbeta efter samt en motivering och argumentering för dess relevans och lämplighet i vår 

uppsats. Vi kommer även presentera informationsinsamlingen i form av våra 

intervjupersoner och andra respondenter samt hur kunskapsprocessen har gått till. 

 

2.1 KVALITATIV FORSKNINGSMETOD 

Enligt Widerberg (2002) handlar kvalitet om karaktären och det speciella hos det man 

studerar. Därmed passar kvalitativ metod när man ska klarlägga kopplingar och 

karaktärsdrag hos det fenomen man studerar vilket argumenterar för vårt val av metod. 

Denna uppsats har för avsikt att kartlägga och klarlägga kopplingar mellan servicelogik, 

kundrelationer och värdeskapande hos framgångsrika e-handelsföretag. Vi har därför 

beslutat att angripa vårt ämne genom kvalitativ forskningsmetod eftersom vi anser det vara 

det mest lämpade alternativet. En kvalitativ forskningsmetod innebär enligt Patel och 

Davidsson (2003) att man analyserar och tolkar ”mjuk data” som till exempel kvalitativa 

intervjuer. Fejes och Thornberg (2009) menar att inom kvalitativ forskningsmetod 

fokuserar forskaren på och analysera orddata, som kontrast till kvantitativ forskningsmetod 

där forskaren fokuserar och analyserar sifferdata. Detta förstärks även av Bryman och Bell 

(2005) som menar att tonvikten läggs på ord, det vill säga kvalitet, framför siffror, 

kvantitet. I och med att vi ska se samband och kopplingar hos olika e-handelsföretag anser 

vi det mest lämpligt och relevant att använda oss av intervjuer med de berörda parterna. De 

fortsätter med att förklara att kvalitativ forskningsmetod innebär att forskaren använder sig 

av data som framkommit genom intervjuer och berättelser om vardagen för att på så sätt 

analysera fram en förståelse för det ämne som undersöks (Fejes & Thornberg 2009). Det är 

även viktigt att belysa enligt Bryman (1997) att forskaren inom ramen för kvalitativ metod 

använder sig deltagande observationer och djupgående ostrukturerade kvalitativa intervjuer. 

 



 
8 

 

För att lyckas uppfylla den kvalitativa ansats som valts, menar Bryman och Bell (2005) att 

data ska samlas in tills en teoretisk mättnad uppnåtts och kopplingar och slutsatser kan 

skapas. Genom att använda en grundad teori kommer den teori som samlas in systematiskt 

analyseras och skapa nya ingångar till analys (Strauss & Corbin 1998. i Bryman & Bell 

2005). Som syftet presenterar är det främst kopplingar som kan göras mellan användandet 

och uppfattningen av de tre ämnena; relationsbyggande, servicelogik och värdeskapande. 

Genom en e-handelsfokuserad koppling mellan dessa kommer en intressant diskussion 

kunna föras och vi kommer kunna besvara vårt syfte på ett ingående sätt. 

2.2 INFORMATIONSINSAMLING 

2.2.1 PRIMÄRDATA  

Vid insamling av primära källor i form av empirisk data har ett antal intervjuer utföras. 

Dessa har gjorts med lämpliga personer i ett antal framgångsrika e-handelsföretag. 

Denscombe (2009) förklarar att de personer som blir utvalda av forskaren att intervjuas, har 

blivit det med bakgrund av att de har någon speciell titel i ett företag alternativt en sådan 

position som kan leda till att denna kan ge speciell information. Författaren fortsätter dock 

förklara att beroende av vilken inriktning forskaren har så väljs intervjupersonerna ut på 

olika sätt. I fallet för denna uppsats handlar det om att gå på djupet av ett speciellt fenomen, 

vilket innebär att valen av e-handelsföretag har varit relativt medvetna. Detta kan liknas vid 

det Repstad (2007) benämner för strategiskt urval då vi medvetet valt e-handelsföretag som 

enligt oss besitter en viss relevant kunskap i ämnet. Vi har därmed valt att kontakta ett antal 

e-handelsföretag som vi anser är framgångsrika och har möjlighet att ge oss deras åsikter 

och tankar av sektorn på ett generellt plan samt få information om vilken vikt de lägger på 

marknadsrelaterade faktorer med fokus på relationer, värdeskapande och servicelogik.  

 

Vi har valt att genomföra intervjuer med representanter från sex e-handelsföretag med 

varierande produktinriktning som vi hoppats ha intressant information att delge oss. För att 

komma i kontakt med potentiella intervjupersoner har flertalet företag kontaktats via mail 

där vi presenterat oss själva samt det forskningsarbete vi har som mål att utföra. Det är i sin 

tur de e-handelsföretag som tillfrågats val att välja ut intervjuperson, detta i enlighet med 

det Bryman och Bell (2005) menar är bekvämlighetsurval. De fortsätter med att förklara att 
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vid bekvämlighetsurval står frågan om representativiteten av urvalet inte i fokus på grund 

av att intervjuer utförs på djupet. Författarna påpekar vidare att valet, eller avsaknaden av 

valet, av intervjuperson helt enkelt kan vara styrt av den organisationen som kontaktas. I 

och med att vi använt oss av strategiskt urval vid val av e-handelsföretag som anses som 

representativa så väger det upp det faktum att vi inte själva valt intervjupersonen i fråga.  

 

Vi har även valt att kontakta möjliga intervjupersoner som kan anses vara sakkunniga. Det 

företag som valts ut att fylla denna plats är e-butik.se. E-butik.se tillhandahåller en 

egenutvecklad användarvänlig e-handelslösning med fullt fokus på e-handel, vilket enligt 

egen utsago gjort dem expert på detta område. Genom intervju med en av företagets 

medarbetare kommer vi få en större insikt i e-handel som fenomen vilket öppnar för nya 

möjligheter i sammanställning av resterande insamlad empiri och teori. Detta urval har även 

gjorts i enlighet med det Bryman och Bell (2005) benämner som bekvämlighetsurval.  

 

Vi har även genomfört fyra intervjuer med frekventa e-handelskunder. Dessa har limiterats 

till yngre vuxna mellan 19 och 23 år vilka åldrar faller i den grupp SCB (2012) benämner 

vara mest aktiva e-handelskunder. Vi har valt att inkludera denna grupp av intervjupersoner 

för att få ett kundperspektiv på sektorn och på det sättet förstärka vår uppsats med mer 

insamlad relevant empiri. 

2.2.2 KVALITATIVA INTERVJUER 

Vi har valt att utforma våra intervjuer efter den teori och de kriterierna som finns gällande 

kvalitativa intervjuer. Seymour (1992) skriver att kvalitativa intervjuer en form av samtal 

mellan intervjuaren och respondenten. Enligt Widerberg (2002) innebär kvalitativa 

intervjuer att upplägget på intervjun inte är standardiserat eller har färdigskrivna frågor. 

Detta för att intervjupersoner, kontext och relation mellan intervjuaren och intervjupersonen 

skiftar och fokus ligger på att skapa unika samtal med den personen som står i fokus. Detta 

förstärks även av Bryman (1997) som menar att ostrukturerade intervjuer innebär att 

forskaren i sig inte deltar ”aktivt” i intervjun utan låter respondenten svara med egna ord, 

egna tankar och att denne tar upp egna åsikter som inte är färgat av forskarens tankar och 

åsikter. Darmer och Freytag (1992) menar i likhet med tidigare författare att den 
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nästkommande frågan i en kvalitativ intervju till stor del är beroende på svaret på den 

föregående frågan. Detta resonemang argumenterar också Fejes och Thornberg (2009) för 

då de poängterar att alla individer uppfattar och förstår sin omvärld på olika sätt. De 

fortsätter med att skriva hur det därför är viktigt att frågorna inte är riktade utan att de ställs 

mer som en fråga där respondentens svar ska spegla dennes personliga förståelse av 

fenomenet. 

 

För att få en ingående men ändå öppen intervju har vi valt att utföra vad Bryman och Bell 

(2005) benämner som en semi-strukturerad intervju. Denna typ av intervju är fokuserad på 

att ge intervjupersonen friheten att tala kring ett antal specifika ämnen och forma svaren på 

sitt eget sätt. Fejes och Thornberg (2009) kallar detta tillvägagångssätt för tematiska och 

halvstrukturerade intervjuer som de menar innebär att intervjuaren och respondenten pratar 

kring olika teman. Detta kan liknas vid en av Darmer och Freytag (1992) benämning på 

fokuserade intervjuer där forskaren har en samling teman och ämnen som ska beröras under 

intervjun. Författarna fortsätter med att förklara att forskaren ska upprätta en intervjuguide 

där de olika ämnen som ska diskuteras med respondenten finns nedskrivna. Det är därefter 

forskarens uppgift att se till att alla ämnen som finns i guiden tas upp och diskuteras. 

Jacobsen (2002) skriver också om vikten av att ha en öppen intervju och utföra den i form 

av ett samtal mellan intervjuare och intervjuad. Vi har därför upprättat intervjuguider (se 

Bilaga 1, 2 och 3) där vi sammanfattat ett antal ämnen och teman som vi anser är relevanta 

att beröra under intervjuerna, det är även dessa som är grunden till den diskussion med 

intervjupersoner som utförts. Vår intervjustruktur har i enlighet med den befintliga teorin 

om kvalitativa intervjuer som presenterats varit flexibel och baserad på intervjupersonernas 

uppfattningar och förståelse för de frågor vi ställer, detta för att inte hindra dem från att 

beröra de punkter som de anser vara viktigast inom ämnet. Vi hade även som avsikt att inte 

vara bundna av denna guide utan låta intervjupersonen styra fokuset, vilket är något som 

Bryman & Bell (2005) förespråkar. Genom detta begränsas inte intervjupersonen utan har 

friheten att diskutera utan begränsningar. 
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Genomförandet av intervjuer 

Med fem intervjupersoner på de e-handelsföretag som valts utfördes telefonintervjuer, detta 

främst på grund av tidsbrist från deras sida då de inte haft möjlighet att ta emot besök. 

Genom att göra en telefonintervju begränsas tolkningsmöjligheten av intervjupersonens 

kroppsspråk vilket kan ses som en svaghet enligt Jacobsen (2002). Dock påpekar Jacobsen 

(2002) att en besöksintervju ofta tar längre tid än en telefonintervju, både i planering och 

utförande. Detta kan bidra till att intervjuerna ger stora datamängder som blir svåra för 

intervjuaren att behandla och sammanfatta. Därför har vi för att både underlätta och 

respektera för de e-handelsföretag vi kontaktat valt att göra telefonintervjuer. Enligt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) samt Bryman och Bell (2005) är några fördelarna 

med en telefonintervju att de går fort att genomföra, många ställer upp på att delta, det 

kostar lite att genomföra samt att intervjuaren kan följa upp de frågor som respondenten tar 

upp.  

 

Eftersom de flesta e-handelsföretag som kontaktats har sina lager och kontor på många 

olika ställen runt om i Sverige har det betytt att det även varit svårt för oss att göra ett 

personligt besök. Bryman och Bell (2005) argumenterar också för ytterligare en fördel med 

att ha telefonintervjuer som är att respondenten inte svarar på ett sätt som den tror att 

intervjuaren vill höra. De menar närmare bestämt att genom telefonintervjuer så påverkas 

inte den intervjuade av olika faktorer hos intervjuaren som bland annat kön, ålder, etnicitet, 

och intervjuarens fysiska närvaro. För närmare presentation av intervjupersoner, se bilaga 

4. De personer som vi genomfört telefonintervjuer med är: 

 Olof Belfrage, Marknadsansvarig på Stayhard.se 

 Carin Carlberg, VD på KyssJohanna.se 

 Kalle Bodestig, Marknadsansvarig och delägare av Mandeldesign.se 

 Kajsa Knapp, Delägare  av CoolStuff AB 

 Anders Gränsmark, Partneransvarig på E-butik.se 

Vi har även genomfört en personlig intervju med  

 Ola Gustafsson, VD på patroner.se.  
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Den personliga intervjun har gjorts med samma inriktning som de via telefon, det vill säga, 

enligt kriterierna för kvalitativa intervjuer och har varit utformade som semi-strukturerade 

intervjuer. Fokus har därför varit på öppna frågor och möjlighet för intervjupersonen att 

styra intervjun på egen hand genom att diskutera det han eller hon anser är viktigt att 

poängtera. 

 

Vi har även genomfört fyra korta personliga intervjuer med yngre vuxna som frekvent 

handlar över internet. Intervjupersonerna tillhör den grupp som statistiskt sett använder 

internet mest, ungdomar mellan 16-24 år. I denna åldersgrupp handlade åtta av tio varor 

och produkter via internet enligt mätningar från SCB (2012). Dessa intervjuer har även de 

genomförts som semi-strukturerade intervjuer och i enlighet med kriterier för kvalitativa 

intervjuer. Vi har valt att referera till dessa intervjuer som en samlad grupp för att det inte 

ska ta för stor plats i uppsatsen då kundperspektivet inte ska stå i fokus. Anledningen att vi 

valt att genomföra dem är för att vi anser att det förstärker vår uppsats ytterligare.  

 

Svenning (2003) menar att det finns många kvaliteter i en personlig intervju. I enlighet med 

Bryman och Bell (2005) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) tar Svenning (2003) 

upp att en fördel med personlig intervjuer är att intervjuaren kan uppfatta ansiktsuttryck och 

kroppsspråk vid framförandet av en fråga. Detta kan vara viktiga element i analysarbetet av 

empirin och tolkningen av informationen som framkommit genom intervjun. Ytterligare en 

fördel med en personlig intervju är att det skapas ett förtroende för intervjupersonen att 

fysiskt träffa personen som intervjuar (Eriksson & Wiedersheim 2008). I kontrast med 

telefonintervjuer kan den intervjuade enligt Svenning (2003) dock påverkas av 

intervjuarens ålder, kön samt etnicitet vid en fysisk träff. Detta kan leda till att intervjuaren 

omedvetet styr respondenten genom kroppsspråk och andra omedvetna handlingar. 

 

Vi har spelat in samtliga intervjuer för att i efterhand kunna gå tillbaka för att analysera och 

kontrollera vad som sagts under intervjun. Bryman och Bell (2005) menar att om en 

kvalitativ analys ska genomföras krävs en fullständig redogörelse för en analys. Innan 

intervjun ägde rum frågade vi samtliga intervjupersoner om det gick bra att vi spelade in 

samtalet. Bryman och Bell (2005) påpekar att det finns risker att spela in en intervju 
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eftersom det kan hämma och kontrollera intervjupersonen och få denna att känna sig 

obekväm. 

2.2.3 SEKUNDÄRDATA 

Vid val av sekundärdata har vi valt att använda oss av pålitliga författare och andra säkra 

källor i form av olika vetenskapliga artiklar. Den litteratur vi använt oss av finns tillgänglig 

på Kalmars universitetsbibliotek. De artiklar vi har använt oss av i denna uppsats går att 

finna via Linnéuniversitetets virtuella bibliotekskataloger, då främst BSP, Business Source 

Premier. Vi har försökt att inte använda oss av internetkällor eftersom det kan vara svårt att 

identifiera om källan är tillförlitlig. Vi har dock använt oss av statistik från Statistiska 

Centralbyrån, vilket vi anser är en trovärdig källa. 

2.3 KUNSKAPSPROCESSEN 

Ämnet e-handel är något som länge intresserat oss. Vi har båda handlat över internet och 

anser det vara ett bra och enkelt substitut till den traditionell handel. Vi undersökte innan 

uppsatsskrivandets start olika ex-jobb som fanns presenterade hos Linnéuniversitetet och 

upptäckte att många företag ville ha hjälp med att utvecklas på internet. Efter ett möte med 

ett företag började vi fundera över vad som egentligen utgör framgångsfaktorer i samband 

med e-handel. Detta bidrog till att vi i samband med närliggande studier om servicelogik, 

värdeskapande och kundrelationer började reflektera över vikten av dessa för att nå en 

virtuell framgång. Vi tyckte oss kunna se en marknad som är på stadig uppgång och vi såg 

ett tillfälle att ta reda på hur framgångsrika e-handelsföretag ansåg om dessa 

marknadsrelaterade faktorer. Till slut hade vi diskuterat oss fram till ett eget uppsatsämne 

där vi vill undersöka vilka framgångsfaktorer som finns hos e-handelsföretag. 

 

Kjær Jensen (1995) menar att vid kvalitativa metoder så är forskaren mätinstrumentet. 

Även Denscombe (2009) har samma åsikt och menar vidare att forskarens uppgift är att 

tolka  insamlad data. Kjær Jensen (1995) fortsätter med att trycka på att datainsamlingen 

och analysen är tätt sammanvävda på grund av tolkningsprocessen. Det är därför svårt att 

bedöma den kvalitet som finns hos de olika delarna som undersökts. Denscombe (2009) 

menar att forskarens bakgrund, värderingar, identitet och övertygelser naturligt kommer 

färga av sig på tolkningen av den data som framkommit. Detta innebär att de tolkningar och 
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analyser som kommer göras av det insamlade material presenteras helt enligt oss själva och 

genom vår gemensamma tolkningsprocess.  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) förklarar att teori och praktik ständigt är i samspel 

med varandra. De menar vidare att empirin ligger till grund för teorier och modeller, och 

dessa verktyg är väsentliga för att kunna förklara, analysera och diskutera runt de 

samhällsförhållande som framkommit genom empirin. Enligt Patel och Davidsson (2003) 

är forskarens uppgift att på ett lämpligt sätt relatera teori och empiri till varandra. Vidare 

förklaras att det finns tre olika förhållningssätt till hur detta ska göras. Dessa är induktion 

och deduktion samt blandningen av dessa två vilket benämns abduktion. 

 

Vi började att studera e-handelssektorn i stort där vi bland annat fördjupade oss i e-

marknaden genom att studera den litteratur som fanns att hämta kring detta. På grund av att 

e-handel är ett relativt nytt begrepp så är den litteratur vi använt oss av aktuell och 

uppdaterad förutom på de områden där det varit relevant att benämna äldre 

ursprungsbregerpp. Därefter kontaktade vi de e-handelsföretag vi ansåg vara lämpliga för 

vårt arbete. Vi har i vårt arbete med uppsatsen pendlat mellan att vara induktiva och 

deduktiva, vilket Patel och Davidsson (2003) benämner som abduktion. Vi var till en början 

deduktiva då vi studerade viss litteratur för att få oss en teoretisk förståelse av ämnet och 

för att kunna upprätta våra intervjuguider på ett lämpligt sätt. Vi har dock strävat efter att 

vara så induktiva som möjligt i enlighet med Fejes och Thornberg (2009) som menar att en 

induktiv ansats handlar om att forskaren drar slutsatser utifrån ett antal enskilda fall. Även 

Ryen (2004) framhåller att en induktiv ansats innebär att forskaren drar slutsatser från 

empiri till generella samband. Detta är en lämplig ansats i vårt arbete då vi ska studera ett 

flertal olika e-handelsföretag och genom detta använda befintlig teori för att dra kopplingar 

och slutsatser utifrån detta. Bryman och Bell (2005) menar också att en kvalitativ 

forskningsmetodik också är induktiv till sin natur vilket stärker vårt val av både 

forskningsmetod och ansats för att på bästa sätt kunna uppnå ett bra resultat. Detta befästs 

även av Ryen (2004) som även hon menar att med en kvalitativ metod så brukar det 

vanligtvis även innebära att en induktiv ansats antas. Vi har med bakgrund av detta försökt 
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vara så induktiva som möjligt men eftersom vi hade en viss teoretisk förståelse i början 

ledde det till ett växelspel mellan induktion och deduktion, vilket framhålls som abduktion. 

2.4 VETENSKAPLIGA KRITERIER 

Eftersom vi har utfört ett arbete i enlighet med kvalitativ forskningsmetod anses det enligt 

Bryman och Bell (2005) svårt att replikera en undersökning, det vill säga att genomföra en 

undersökning på exakt samma sätt. Eftersom varje intervjusituation är unik på grund av att 

den är icke standardiserad vid kvalitativa undersökningar så kommer nästkommande 

undersökning inom samma ämne få ett helt annat svar. Fejes och Thornberg (2009) menar 

att när ett ämne angrips genom induktiv ansats kan det ske tillfälligheter och undantag som 

uppstått och som påverkat slutresultatet. Förlängningen av detta innebär att forskare i 

framtiden kan komma fram till andra slutsatser då en induktiv slutledning inte är bindande. 

Vilket Ryen (2004) även menar då denna typen av forskning inte generera entydiga svar 

och slutsatser vid samma typ av forskningsämne. 

 

För att kunna uppskatta hur trovärdig en uppsats är används inom kvalitativ 

forskningsmetod validitet som ett viktigt begrepp. Merriam (2009) menar att i en kvalitativ 

undersökning så måste författaren på ett tydligt sätt övertyga läsaren och visa att 

författarnas resultat i form av slutsatsen är relevant. Merriam (2009) fortsätter med att 

förklara att trovärdighet är en viktigt begrepp inom kvalitativ forskningsmetod, vilket kan 

likställas med Patel och Davidssons (2003) definiering av validitet. Svenning (2003) menar 

att det är lättast att uppnå validitet när en kvalitativ forskningsmetod antas. Validitet 

innebär kortfattat att lyckats mäta det som från början var avsett att mäta (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2008; Svenning 2003; Repstad 2007). Detta kan även liknas vid det som 

Repstad (2007) benämner närhet som innebär att man inom kvalitativa studier på ett nära 

håll studerar det fenomen man avsett att studera. Han fortsätter med att förklarar att man 

inom kvalitativa studier går på djupet, vilket innebär att forskaren studerar det som 

undersöks med närhet. Vi har i vår studie fokuserat på att lägga en god teoretisk grund som 

ger läsaren kunskap om det valda ämnet. Vidare har vi analyserat de intervjuer som gjorts 

och ställt dem mot varandra och den insamlade teorin, något som resulterat i ett relevant 

och trovärdigt resultat. Samtliga intervjuer har varit semi-strukturerade för att vi ska kunna 

ha en djupare diskussion med respondenten och för att kunna beröra nyckelområden som vi 
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anser är viktiga att beröra för att kunna besvara vårt syfte. Eftersom vi haft detta 

förhållningssätt så anser vi att vi lyckats komma nära det ämnet vi studerat genom våra 

intervjupersoner.  

 

Svenning (2003) menar att det även är viktigt att ha en så hög tillförlitlighet i mätningar 

som möjligt. Detta benämner han som reliabilitet, något som anger hur tillförlitlig en 

uppsats och dess innehåll är. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) framställer att 

reliabilitet innebär att forskaren skall få tillförlitliga och stabila svar från intervjuerna. 

Repstad (2007) menar att reliabilitet kan likställas till ordet pålitlighet. Fokus är på att se 

hur väl forskningsfrågorna och syftet stämmer överens med den information som använts 

att dra slutsatser genom, alltså hur väl forskaren har svarat på den forskningsfråga som 

upprättats. Thagaard (1998) menar att författare genom sin uppsats ska kunna övertyga den 

kritiska läsaren om att forskningen har utförts på ett förtroendeingivande sätt.  

2.5 METODKRITIK 

Valen av e-handelsföretag skulle kunna kritiseras eftersom vi inte lagt någon kraft eller vikt 

i att analysera deras ekonomiska situation djupare utan har främst fokuserat på 

marknadsaspekter vid valet av intervjuföretag. Samtliga företag vi har intervjuat har dock 

ökat i både antalet kunder och ökat sin omsättning sen starten. Valet av e-handelsföretagen 

har även färgats av våra egna åsikter och uppfattningar om vad som är framgångsrikt. De 

valda företagen har varit kända för oss under en längre tid. De finns också representerade 

genom olika marknadskanaler såsom reklam i tidningar, på internet och liknande. Företagen 

drivs inte enbart som en hobbyverksamhet utan de är heltidsarbeten i samtliga fall.  

 

Vi kan rikta kritik mot vårt beslut att se kundintervjuerna som en samlad grupp. Eftersom vi 

enbart har intervjuat fyra personer går det inte framställa en kollektiv slutsats som gör alla 

sektorns konsumenters röst hörd. I och med att vi använder kvalitativ forskningsmetod kan 

vi inte heller generalisera vad som sagts och har därför vid vissa tillfällen lyft fram åsikter 

som endast delar av gruppen haft.   
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3. TEORI 
 

I detta kapitel presenterar vi den teori som anses relevant och lämplig för vår uppsats. De 

olika nyckelområdena som är viktiga och som kommer utgöra kärnan i uppsatsen är den 

nya livsstilen, servicelogik, e-handelssektorn, relationer och värdeskapande. Vi kommer 

även i slutet av varje underrubrik motivera och argumentera för områdets relevans i vår 

uppsats. Syftet är att ge oss och läsaren en inblick i hur den befintliga teorin ser på och 

definierar våra valda nyckelområden. 

 

3.1 DEN NYA LIVSSTILEN 

För att kunna besvara vår forskningsfråga och syfte anser vi att det är av stor vikt att förstå 

varför e-handel har blivit populärt och i vissa fall ett substitut till traditionell handel. Med 

bakgrund i detta anser vi att en teoretisk förklaring till konsumenternas förändrade 

livsstilar bör hamna i fokus. Därmed har vi valt att göra en teoretisk presentation av ”den  

nya livsstilen”. 

 

Molenaar (2010) uppmärksammar hur ett modernt liv utvecklats. Det är baserat på nya 

former av köpbeteende som äger rum på nya tider och nya platser än tidigare. 

Fortsättningsvis påpekar författaren på att de tidpunkter då handel är mest attraktivt är 

under kvällar och helger, något som inte är möjligt i de flesta fysiska butiker. Att ägna sig 

åt handel är inte längre begränsat, utan kan ske vid laptopen under dygnets alla timmar 

enligt Molenaar (2010). Ekström (2010) framhåller att en ny social aspekt har uppkommit i 

och med e-handel, hon diskuterar att fokus ligger på konsumtion istället för köpet i sig då 

den nya kunden värdesätter kvalitet över kvantitet. Enligt Schmitt (2003) är det den totala 

kundupplevelsen som är den nya ansatsen att arbeta för och åter igen nämns helheten av ett 

produkt- eller servicepaket som det mest eftertraktade av kunder. 

 

Schmitt (2003) menar att stället för att se till produkters funktioner och 

problemlösningsmöjligheter spelar känslor och intuitioner en stor roll vilket bidragit till att 

agerandet har blivit mer impulsbaserade understryker Schmitt (2003) och Molenaar (2010). 
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Impulsagerandet kan kopplas till Sarkars (2008) teorier om att kunden är en 

sensationssökande varelse, ständigt öppen för upplevelser. Han menar vidare att kunder ofta 

stiger in i olika köpforum utan intentioner till köp, men genom att vistas tillsammans med 

ett produktutbud fästa sig vid en viss vara. Ekström (2010) visar däremot att kunder är 

ständigt informationssökande gällande varor och tjänster, detta dels för att marknaden 

kräver det genom att vara i ständig utveckling. Den ständigt utvecklande marknaden är, 

enligt Ford et al. (2006), baserad på kundens krav och företags tillgodoseende av dessa 

krav. Vidare menar författarna att ha en hög omsättning av produkter på marknaden är en 

nödvändighet för företag som vill hålla sig aktuella. Meerman Scott (2010) förklarar vidare 

att en specifik inriktning är viktig på den utvecklade marknaden där det finns många aktörer 

med god kunskap.  

 

Ekström (2010) utvecklar kundens behov av kunskap genom att diskutera faktumet att 

dagens kund spenderar mycket tid att ta beslut samt uppmärksamma flertalet valmöjligheter 

på marknaden. Samtidigt menar Molenaar (2010) att den nutida konsumenten har en 

upptagen livsstil men är även mer medveten och har högre ambitioner, något som resulterar 

i en ny form av handelsval. Schmitt (2003) framhåller att kunder idag har en stor möjlighet 

att välja av det väldiga utbud som marknaden kan erbjuda. Detta betyder enligt författaren 

att kunden har möjlighet att välja vilket företag som ska förse denne med vald produkt eller 

tjänst, samtidigt som kunden har samma möjlighet att byta företag om dilemma skulle 

uppstå. Molenaar (2010) diskuterar vikten av tid genom att peka på kundens tidsbrist i 

samband med traditionell handel. Han menar vidare att den teknologi som finns tillgänglig 

idag hjälper denna ekvation genom att samla informationssökning och handel på samma 

ställe, internet. Vad som dock är en stor del i produkt- och tjänsteval förklaras av Molenaar 

(2010) genom att kunden håller sig med ett företag som passar den livsstil som innehas. 

Han fortsätter framhålla att eftersom dagens kund värdesätter att företag och varor speglar 

identitet och personlighet, baserar därför delvis köpbeslut på detta. Även Ford et al. (2006) 

och Schmitt (2003) är överens om detta påstående och menar att en produkt eller tjänsts 

funktion och bidrag till problemlösning endast har en bråkdels betydelse i ett köpbeslut i 

förhållande till den identitet produkten eller tjänsten speglar. 
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För att tillfredsställa kundens behov menar Scullin et al. (2004) att kommunikation och 

demonstration av produkter är viktig. Vidare pekar de på hur en kund, beroende på 

produkttyp, antingen gör ett aktivt eller mer passivt beslut i köpprocessen. Molenaar (2010) 

menar i enlighet med Ekström (2010) att kunder blivit mer medvetna och krävande och 

förväntar sig en upplevelse i interaktionen med del valda e-handelsföretaget. Ford et al. 

(2006) påstår att dagens kund även förväntar sig teknologi i sin vardag, något som därför 

blir en central del i företags tillhandahållande av varor och tjänster. Scullin et al. (2004) och 

Schmitt (2003) betonar även att företag förväntas delge information innan kunden frågar 

om den samtidigt som de förväntas att arbeta med ett ständigt kundfokus, något som bidrar 

till samt stärker en medveten och engagerad kund. Maklan et al. (2008) menar vidare att 

kunden inte längre är en passiv agent i köpsammanhang, utan skapar sin egen upplevelse. 

 

Som tidigare påpekats av Ekström (2010) anser även Schmitt (2003) är en av de mer 

betydelsefulla faktorer för kunder idag att de förväntar sig en upplevelse i samband med 

köp. Ford et al. (2006) menar även att kunden förutsätter att företag förstår dem samt har 

möjlighet att erbjuda dem en delvis skräddarsydd lösning. Författarna menar vidare att det 

är den personliga vinsten som är målet med ett köp. För att nå bästa resultat, menar 

Ekström (2010), att det även krävs att en kund gör ett aktivt val att välja bort produkter och 

tjänster. Genom att välja bort formas kundens livsstil ytterligare och behovet av kunskap 

blir tydligare. Molenaar (2010) menar vidare att orsaken till att kunder intresserar sig för 

produkter eller företag i sig är attraktion, inte behov. Samtidigt bidrar innehavet av kunskap 

till att kunden har en mer global medvetenhet av tjänst- och produktutbud betonar Ford et 

al. (2006).  

 

Molenaar (2010) framhåller att eftersom den medvetna kunden ofta har en hög kunskap 

gällande pris blir den globala marknaden ytterligare intressant. Ford et al. (2006) menar 

vidare att allt i dagens samhälle är globalt och att en enorm marknad öppnats upp i samband 

med utvecklingen av teknologi och kunskapen hos kunder, men också företag. Det nya 

perspektivet på kundbeteende öppnar även, enligt Ford et al. (2006), upp för en mer 

mångkulturell marknad med ett tydligt fokus. Molenaar (2010) visar på detsamma genom 

att argumentera för att ett köp på den virtuella marknaden endast är “ett klick bort” 
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samtidigt som konkurrenterna finns över hela världen. Den globala marknaden tillgodoser 

även enligt Ekström (2010) och Ford et al. (2006) kundens intresse av social interaktion 

och ett behov att kommunikation, att finnas i en interaktiv och föränderlig värld är något 

som passar den nya kunden. Även Meerman Scott (2010) värdesätter interaktion till den 

utsträckning att en vardaglig one way marketing är något som inte passar det nya 

angreppssättet som kunder förväntar sig. 

 

Det är viktigt att förstå att marknaden förändrats och internet har blivit ett vanligt inslag i 

kunders vardag. Molenaar (2010) samt Maklan et al. (2008) förklarar att en naturlig följd av 

detta är att företag inte längre har något alternativ, utan måste anpassa sin verksamhet till 

att finnas representerade på internet. Enligt Scullin et al. (2004) tillgodoses kundens 

informationsbehov ständigt genom internet, där webbsidor är uppbyggda med stora 

mängder produktinformation för att få kunden medveten om produkten utan att behöva vara 

i fysisk kontakt med den. Molenaar (2010), tillsammans med Scullin et al. (2004) menar att 

genom detta kan företaget sägas ha ett försprång då de kan göra ett urval av den 

information som ska delges den individuella kunden. Att inneha personlig data gällande 

sina kunder menar Maklan et al. (2008) och Scullin et al. (2004) är en möjlighet att komma 

kunden närmre, en aspekt i livsstilen hos dagens kund som tillfredsställs. 

3.2 SERVICELOGIK 

Eftersom vi i vår uppsats ämnar att analysera och klarlägga eventuella kopplingar mellan 

e-handelsföretags servicelogik så anser vi att en teoretisk referensram kring servicelogik 

bör presenteras. De områden vi bland annat valt att gå in på är definition av 

tjänstepaketet, Service Dominant Logic, servicelogik samt serviceprocesser. 

 

Vargo och Lusch (2004) menar att marknaden genomgått ett större paradigmskifte under de 

senaste decennierna, där ett tydligt fokus har flyttats från varan eller tjänsten i sig till den 

lösning som det faktiskt resulterat i. Författarna menar därmed att konsumenten införskaffar 

sig mer än produkten, de erhåller ett helt tjänstepaket. Grönroos (2008a) framhåller även att 

utöver vanliga tjänster som kan klassificeras som service finns det fakturerbara dolda 

tjänster som istället kan bidra till ett företags konkurrensfördelar. De dolda tjänsterna 
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identifieras av författaren som en del av det totala tjänsteerbjudandet och möjliggör för 

värdeskapande processer hos kunden. Detta innebär fortsättningsvis enligt Grönroos 

(2008a) att företag kan lägga till olika tjänster i form av fysiska varor och tilläggstjänster 

till sin kärnprodukt för att öka sin konkurrenskraftighet. Gummesson (2008) menar även 

han att ett nytt synsätt vuxit fram, där varor och tjänster inte kan skiljas åt totalt. Vidare 

hävdar han att varor alltid kommer tillhands genom olika aktiviteter, som kan kallas för 

tjänster eller service.  

 

Vargo och Lusch (2004) diskuterar förhållningssättet Service-Dominant Logic och menar 

att till tjänstepaketet räknas kunskap och service samt det produkten i sig förväntas stå till 

tjänst med. Detta utvecklas sedan vidare av Lusch et al. (2007) där de argumenterar för att 

principen med Service-Dominant Logic inte innebär att företag lägger till något fysiskt 

attribut på en produkt. De menar att det handlar om att hela företaget måste anta ett 

förhållningssätt där individer och organisationer kan ses som en sammanvävd enhet som 

uppstått genom social interaktion. De menar vidare att kunskap är en viktig parameter och 

ett stort konkurrenskraftigt medel som värdesätts högt och måste förmedlas genom den 

service som företaget erbjuder sina kunder. Grönroos (2008a) framhåller hur företag med 

en övergripande servicelogik kan använda sig av tjänstepaket för att förmedla detta.  

 

Grönroos (2008a) diskuterar att konsumtion och produktion till viss mån sammanfaller då 

kunden aktivt medverkar i den serie processerna och aktiviteterna som uppstår. Genom 

dessa processer ser Ballantyne och Varey (2008) att kunden bestämmer men också skapar 

värdet, något som är en ny nivå av interaktion på marknaden. Vargo och Lusch (2004) 

menar vidare att den service som erbjuds tillsammans med produktinköpet inte längre är 

något som särskiljer företag, utan istället ses som en självklarhet. Istället påpekar Vargo 

och Lusch (2008) att service är grunden i alla sociala och ekonomiska utbyten. Grönroos 

(2008a) visar även på detta och menar att det överensstämmer med att företag som 

tillhandahåller produkter måste omvandla sin verksamhet till en tjänsteinriktad verksamhet. 

Fortsättningsvis framhäver han att detta är ett sätt att visa lika mycket teknisk som social 

kompetens vilket har utvecklats till att bli ett krav på marknaden. Den forskning Vargo och 

Lusch (2004) framställt i ämnet utmynnar i det begrepp som tidigare i uppsatsen benämnts, 
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Service-Dominant Logic. Ballantyne och Varey (2008) skriver om hur detta förhållningssätt 

blivit ett väl accepterat begrepp som uppskattas på grund av sitt helhetsperspektiv på 

marknaden.  

 

Vidare definieras av Grönroos (2008a) ytterligare ett begrepp, servicelogik, som ett verktyg 

som företag använder för att underlätta och möjliggöra för värdeskapande i kundernas 

dagliga processer och aktiviteter. Han fortsätter att hävda hur företag som antagit ett 

serviceperspektiv i sin verksamhet har insett vikten av att ge ett övergripande unikt och 

utökat erbjudande som kompletterar själva kärnprodukten eller kärntjänsten. I sin tur menar 

Vargo och Lusch (2008) hur service bör ses som pålagd kunskap. Vargo och Lusch (2004) 

benämner i linje med Grönroos (2008a) argument att tillgångar i form av exempelvis ett 

produkterbjudande inte finns utan det skapas, vilket i sin tur utgör ett ramverk för 

servicelogikens framväxt. Edvardsson et al. (2005) menar dock att service bör ses som ett 

perspektiv för kundens värdeskapande och inte som ett fristående företagserbjudande, som 

han menar tidigare varit fallet. Vargo och Lusch (2004) påpekar att fokus inte bör läggas 

vid att service är en unik inriktning, även om det särskiljer vissa aktörer på marknaden. 

Istället bör Service- Dominant Logic enligt författarna ses som något som kan adapteras på 

alla former av marknadserbjudande och användas som en konkurrensfördel med kunskap 

och värdeskapande i fokus.  

 

3.4 RELATIONER 

För att kunna göra en relevant jämförelse hos olika e-handelsföretag gällande 

kundrelationer så anser vi att det är viktigt att ha en teoretisk bakgrund till detta för att öka 

vår och läsarens förståelse för begreppet relationer. Vi kommer både presentera teori om 

kundrelationer, relationsmarknadsföring men även vilka fördelar det finns för en kund att 

ingå i en relation med ett företag. 

 

Företag med ett serviceperspektiv i sin verksamhet kommer behöva anta ett 

kundrelationsperspektiv för att lyckas menar Grönroos (2008a). Relationsmarknadsföring 

innebär att företaget väljer att fokusera på relationer istället för transaktionerna av varor och 

tjänster. Det inte är utbytet av själva varan som ska konstruera marknadsföringen utan att 
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utbytet äger rum genom en relation mellan företaget och kunderna (Grönroos 2008a). 

Christopher et al. (2002) påvisar vidare att relationer på senare tid blivit det centrala 

motivet för en verksamhet att drivas. Ford et al. (2006) menar att det inte längre finns ett 

val för huruvida ett företag vill ha relationer eller inte, utan de finns, enligt Gummesson 

(2008) som en del av den mänskliga naturen. Att tillfredställa sina kunder menar 

Christopher et al. (2002) är en nödvändighet, men även ett kritiskt inslag vid upprättandet 

av kundrelationer. Grönroos (2008a) menar i sin tur att det är oerhört viktigt att som företag 

förstå relationsmarknadsföring för att kunna driva en framgångsrik verksamhet på dagens 

konkurrenskraftiga marknad. Enligt Gummesson (2008) så ska relationsmarknadsföring ses 

som ”plus sum game”, vilket innebär att det ska skapas ett ömsesidigt värde parterna 

emellan. Han menar vidare att om relationen är meningsfull för båda parterna så kommer 

det ligga i bådas intresse att den upprätthålls och utvecklas. Grönroos (2008a) påpekar att 

det är av största intresse för företag som konkurrerar genom olika tjänsteerbjudanden att 

ägna sig åt relationsmarknadsföring och samla information om kunder. Fortsättningsvis 

förklarar han att det är viktigt att anta en syn där kundens värde ska ses som ett led i hur 

relationen med företaget ser ut.  

 

En framgångsrik relation benämns av Christopher et al. (2002) som två aktörers utbyte av 

värde. Ford et at. (2006) identifierar även ett antal huvudfaktorer i skapandet av relationer 

där behovet av den andra parten får en central betydelse. De menar vidare att en relation 

handlar om att uppfylla de erbjudande om problemlösning som är lovat. Christopher et al. 

(2002) framställer att en kundrelation bör ses som ett ömsesidigt beroende, där den ena har 

något att ge den andra. Att vara en del av en relation betyder, enligt Ford et al. (2006), att 

åta sig ett engagemang som bidrar till en ständig inverkan på den andra parten. Att arbeta 

med denna form av engagemang och ömsesidig belåtenhet är något som har gjort relationen 

till en central punkt, både i den fysiska och virtuella marknaden (Grönroos 2008a). Han 

menar vidare att marknadsföraren bör lägga fokus på interaktionen som uppstår mellan 

företag och kund och ser den senare som en så kallad relationspartner, vare sig om utbytet 

är kontinuerliga eller sporadiska. Detta understryker även Gummesson (2008) som menar 

att företag bör se kunder som partners som medverkar och skapar tillsammans med 

företaget istället för en motliggande part. Alla relationer bör ses som en tillgång för 
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verksamheten (Ford et al. 2006). Enligt Grönroos (2008a) råder en stor konkurrens om 

kunderna på marknaden. I samband med detta påstår Kandampully et al. (2001) och 

Grönroos (2008a) att behålla de kunder som redan finns är viktigare än någonsin. Dagens 

kund är dock mer informerade och kunniga än tidigare och kräver därför mer av relationen 

för att ha anledning att stanna i den (Kandampully et al. 2001). 

 

Idag befinner sig en majoritet av alla företag i en situation där arbetet med att behålla de 

redan befintliga kunderna är särskilt viktigt, då det visat sig vara nästintill lönsammare med 

befintliga kunder än att skaffa nya (Grönroos 2008a). Gwinner et al. (1998) påpekar att med 

lojala kunder så kommer företagets kostnader att minska som ett resultat av goda 

kundrelationer, då nöjda och lojala kunder kommer kräva mindre service. Grönroos (2008a) 

betonar att tjänsteföretag ständigt måste skapa relationer med sina kunder på grund av den 

hårda konkurrensen som finns på marknaden och att dessa relationer bör ses som lärande 

relationer. Han fortsätter med att förklara att tjänsteproduktivitet är ett viktigt begrepp i 

detta sammanhang att vara medveten om då den är beroende av hur en kundrelation artar 

sig.  

 

Christopher et al. (2002) menar att det inte går att förutspå vilka behov och mål dagens 

kund kommer ha i framtiden utifrån ett traditionellt marknadsföringsperspektiv. Grönroos 

(2008a) och Craig och Jutla (2001) understryker dock att en nyckelfaktor för att lyckas med 

kundrelationer är att lära känna dem. Detta innebär att företag måste försöka ta reda på hur 

kundernas processbehov ser ut på ett långsiktigt plan samt vilka önskemål som finns. Även 

Christopher et al. (2002) och Gummesson (2008) påpekar att det krävs en djupare förståelse 

i vad som tillfredsställer kunder och även inse att det finns individuella skillnader som bör 

beaktas för att generera en skräddarsydd service och möjliggöra för värdeskapande 

processer. Även Craig och Jutla (2001) diskuterar att det är extremt viktigt att på ett korrekt 

sätt förstå vad företagets kunder är ute efter och vilka behov de har för att kunna utforma en 

marknadsföring som kommer attrahera dem. 

 

Grönroos (2008a) framhåller att en relation med ett företag kan framträda som en möjlighet 

att avgränsa de valmöjligheter som finns. Det kan även framträda som ett snabbare sätt för 
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kunden att uppnå individuella mål såsom bland annat bekvämlighet, självkänsla, lönsamhet, 

själva relationsskapandet och kostnadsminskning som han eller hon tidigare övervägt vid 

valet av företag att köpa varor eller tjänster ifrån. Gwinner et al. (1998) menar att de 

viktigaste inslagen i en kundrelation samt vilka orsaker det finns till upprättandet av 

relationer med företaget är i inbördes ordning säkerhet, sociala fördelar samt särskilda 

förmåner. Säkerhet innebär minskad oro och tillförlitlighet för företaget. Författarna 

fortsätter med att förklara att de sociala fördelarna karaktäriseras av en känsla av att bli 

igenkänd av personalen samt att detta kan utvecklas till en vänskap mellan kund och 

personal. Detta kan liknas vid det som Derfler (2001) diskuterar där han menar att de bästa 

e-handelsföretagen lyckas göra köpprocessen så personlig som möjligt där återvändande 

kunder bör bli igenkända av företaget. Gwinner et al. (1998) fortsätter med att presentera att 

de särskilda förmånerna innebär att kunden känner sig lite mer värd än andra kunder, det 

vill säga att de får lite förmånliga priser samt olika tilläggstjänster. 

3.5 VÄRDESKAPANDE 

Värdeskapande är ett intressant begrepp som har en stor del i denna uppsats. Att förstå hur 

värde uppstår för en kund vid en interaktion med ett e-handelsföretag har vi valt ut relevant 

litteratur som ska öka vår förståelse för hur denna process ser ut.  

 

Värde sägs vara centralt i kunders beslutande processer enligt Ekström (2010) och 

Christopher et al. (2002). Kandampully et al. (2001) betonar även att det är en av de 

viktigaste delarna i att skapa kundtillfredsställelse. Zeithaml (1988) menar även att värde är 

baserat på kundens uppfattade bedömning av det som levereras i förhållande till det som 

uppoffras. Detta gör värdeskapande till en komplex och invecklad term att förstå men också 

att studera (Wilson & Jantrania 1993, i Grönroos 2008a). Även om värde länge setts som en 

central aspekt i ekonomiskt relaterade aktiviteter är det först på senare tid som värdeutbytet 

blivit identifierat som en process som kräver olika komponenters, exempelvis kundens och 

företagets engagemang och interaktion för att skapa värde enligt Christopher et al. (2002). 

Grönroos (2008a) menar även han att värde inte längre ses som inbyggt i en produkt som 

producerats, utan istället är något som upplevs genom interaktioner i vardagliga processer 

och aktiviteter. Ballantyne och Varey (2008) framhåller, med stöd från Vargo och Lusch 



 
26 

 

(2008), hur konsumenten inte upplever något värde av endast produkten utan måste få sätta 

den i bruk för att uppskatta den. Lusch et al. (2010) hävdar att för att skapa en produkt med 

värdeskapande förutsättningar måste ett företag integrera ett antal stöttande faktorer såsom 

information, kompetens och användningsmöjlighet. Lusch et al. (2010), Christopher et al. 

(2002) och Grönroos (2008a) menar samtidigt att ett företag endast kan möjliggöra för 

värdeskapandet genom olika processer. Denna utveckling betyder även att det uppstår 

svårigheter i att uppskatta värde, eftersom ett tydligt fokus ligger på den personliga 

uppfattningen understryker Zeithaml (1988).  

 

Lusch et al. (2010) poängterar att kunden är den enda som kan komma åt värdet i en 

produkt eller tjänst, och att det alltid sker genom att kunden agerar medaktör. Vargo och 

Lusch (2006;2008) diskuterar även de hur företaget och konsumenten måste samarbeta för 

att skapa värde av en produkt eller tjänst, vilket benämns som co-creation. Processen 

startas i samband med ett köp där kunden har en viktig roll att skapa något som får dem att 

känna sig mer tillfredsställd än innan köpet påpekar Grönroos (2008a). Även Bitner (1992) 

diskuterar kundens medverkan i processer, då främst i koppling med värdeskapande. Det 

går dock att påstå att det nya synsättet på kundens involverande på marknaden är uppbyggt 

av processer som sedan utmynnar i ett egenskapande av värde och upplevelse (Vargo & 

Lusch 2004; Bitner 1992; Grönroos 2008a). Lusch et al. (2010)  påstår att företag bör sträva 

efter att ständigt hålla sig uppdaterad på information om sina kunder, detta för att skapa de 

bästa förutsättningarna för kunden att agera medaktör.  

 

Eftersom varje kund söker värde menar Christopher et al. (2002) på att en kund är 

målinriktad och söker den bästa lösningen på sitt problem för att uppnå värde. Även 

Grönroos (2008b) lägger tonvikten på att kunder har ett personligt mål med inköp av olika 

former och menar att ett köp genomförs för att kunderna vill skapa ett eget värde. 

Christopher et al. (2002) fortsätter med att det finns flertalet olika aspekter att diskutera i 

skapandet av kundvärde men att det är viktigt att förstå att beslut är personliga avgöranden 

som ser olika ut för alla kunder. Även Zeithaml (1988) framhåller att värde uppfattas 

subjektivt och är ett resultat av personliga åsikter och erfarenheter. En produkt köps inte 

endast för att uppfylla en praktiskt behov utan även för att skapa ett mer personligt värde 
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genom användandet av den poängterar Grönroos (2008b). Vargo och Lusch (2004) hävdar 

att då marknaden tagit ett mer individuellt fokus blir varje kunds specifika preferenser 

viktiga. Med tanke på detta framhäver Grönroos (2008b) är varje produkt eller tjänst är ett 

sätt för företag att tillhandahålla kunden med en möjlighet till personlig tillfredsställelse. 

 

Ekström (2010) påstår att människor guidas av olika värden i sin vardag, vilket uttrycks 

genom olika aktiviteter, intressen och åsikter. Hon framhåller fortsättningsvis hur värde bör 

ses som en bred psykologisk konstruktion som bli viktig i var kunds beslutsprocess 

eftersom den reflekterar det som influerar men också motiverar kunden. Då människan är 

en föränderlig varelse utvecklas ständigt den personliga livsstilen, och de olika värdena 

tillsammans. På grund av detta påpekar Christopher et al. (2002) att alla kunder inte kan 

behandlas lika utan måste bemötas på olika sätt för att lyckas tillgodose de egenskaper 

kunder värderar. Zeithaml (1988) anser även han att värde är som en ytterst personlig 

företeelse som involverar fler komponenter, något som tillsammans med Grönroos (2002) 

och Christopher et al. (2002) blir en central aspekt i det gemensamma skapandet av värde.  

 

I begreppet relationsmarknadsföring får som tidigare nämnt värde ett stort fokus 

tillsammans med vikten av att skapa och upprätthålla relationer med sina kunder och ska 

därför ses som en vital del för företaget påstår Christopher et al. (2002). Ford et al. (2006) 

framhäver att en relation till leverantören blir därför en viktig grundpelare i utvecklingen av 

värde och är något som bör anses eftersträvansvärt. Författarna menar vidare att det är 

främst ett nutida värde som skapas genom interaktionen mellan kund och företag men det 

finns även utrymme för en utveckling och framtida värde i exempelvis en relation. Det är 

därför, enligt Kandampully et al. (2001) viktigt för organisationer att vara väl medvetna om 

värdeleveransens betydelse 
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3.3 E-HANDELSSEKTORN 

Vår inriktning i denna uppsats är e-handelssektorn och de företag som är verksamma på 

denna marknad. Därför anser vi att en bredare teoretisk förståelse för den litteraturen som 

finns tillgänglig i detta ämne bör presenteras. Vi kommer även här beröra det virtuella 

servicelandskapet då detta har en central roll hos e-handelsföretag. 

3.3.1 ERBJUDER NYA OCH EFTERTRAKTADE MÖJLIGHETER 

Koernig (2003) anför att företags användning av internet som ett verktyg för förvaring och 

organisation har bidragit till att företag idag valt att använda den virtuella världen som sitt 

främsta fokus. Han fortsätter med att detta resulterat i att kunden inte längre är i behov av 

att besöka en fysisk butik för att samla information eller för att genomföra sina köp. 

Ekström (2010) hävdar att den tekniska utrustningen som utvecklats under de senaste 

decennierna är något som revolutionerat företags möjligheter. Molenaar (2010) nämner 

dock att utveckling inte alltid är uppskattat, men att internet är ett tydligt exempel på en 

utveckling som människor en gång tvingats acceptera och idag troligtvis inte kan leva utan. 

Enligt Craig och Jutla (2001) finns det olika huvudkoncept för att lyckas med sin 

verksamhet på internet. Författarna förklarar att det finns en princip som innebär att företag 

som verkar på denna marknad måste fokusera på kundorientering och att detta bör ses som 

en inneboende egenskap i fenomenet att göra affärer över internet. Detta innebär att företag 

ska finnas representerade och vara förberedd på att göra affärer på kundernas villkor och 

enligt deras önskemål (Craig & Jutla 2001). 

 

Wilson et al. (2008) påpekar att internet kan ses som ett enda stort serviceverktyg samtidigt 

som Grönroos (2008a) benämner e-handel som en serviceprocess som ökar tjänstekvalitén 

för kunden. Den nya typen av köpforum ger också en ny och förbättrad plattform för 

service, kommunikation och information (Lusch et al. 2010). Grönroos (2008a) förklarar att 

genom framväxten av internet och e-handel så har möjligheterna att skapa ytterligare 

attraktiva tjänster för konsumenten ökat. Internet kan även ses som ett relationsverktyg som 

inbjuder företag att utveckla tjänster och erbjudanden som gör det möjligt för kunderna att 

interagera med företaget, vilket innebär att de båda inblandade parterna ömsesidig kan 

bygga en relation. Även Derfler (2001) menar att lösningen på att bygga goda och 
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bestående relationer med sina kunder går att åstadkomma med hjälp av internet. Craig och 

Jutla (2001) fortsätter att framhålla vikten av kundens värdeskapande och presenterat att 

värde hos kunden inte är något konkret och allmänt utan en individuell parameter som inte 

går att förutspå. Denna ökade användning av internet har hjälp till att individualisera 

marknaden samtidigt som helt nya möjligheter för handel kan erbjudas påpekar Ford et al. 

(2006) och Ekström (2010). Möjligheten till en individuellt inriktad marknad blir 

nödvändigt enligt Meerman Scott (2010) och Ford et al. (2006) eftersom kunden har 

uppmärksammat nya möjligheter att få en personlig relation som resulterar i anpassad 

service. 

 

Med den nya tekniken menar Meerman Scott (2010) att nya regler, nya förutsättningar och 

ett nytt servicelandskap framställs. Enligt Molenaar (2010) är teknologin den främsta 

orsaken till att den nutida handeln är snabb och enkel. Ford et al. (2006) menar att dagens 

kunder förväntar sig en fungerande teknologi och kräver detta för att handla med ett 

företag. Genom att inte erbjuda rätt teknologi kan en hel verksamhet skadas och kundens 

värdeskapande förhindras. Craig och Jutla (2001) betonar även att dagens konsumenter är 

mer medvetna och har lätt att nå information om vilka olika alternativ som finns 

tillgängliga det är alltså extra viktigt för företag på e-handelsmarknaden att vara 

kundorienterade. Gummesson (2008) för en diskussion kring hur samtliga parter bör vara 

aktiva och ta ansvar, vilket resulterat i att företaget måste möjliggöra för kunden att 

interagera och aktivera sig i företaget. Han fortsätter att diskutera hur detta kan lösas genom 

olika internetbaserade lösningar där kunderna både kan interagera och kommunicera med 

företaget och andra kunder. Detta ger kunderna mer makt samtidigt som det ger företaget 

mer information om vad deras kunders önskemål och krav är för tillfället (Gummesson 

2008). 

3.3.2 Virtuellt servicelandskap 

Bitner (1992) var tidig med att diskutera vikten av ett kontrollerat och välutvecklat 

servicelandskap för att påverka både kunder och anställda. Hon menar att servicelandskapet 

är platsen för interaktion mellan två parter samt där köpupplevelsen sker. Chaffey et al. 

(2009) och Meerman Scott (2010) framhäver att genom att vara synlig och tillgänglig på 
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den virtuella marknadsplatsen ökar chansen att upptäckas samt nyttjas av kunder. Chaffey 

et al. (2009) anser därför att det är viktigt för företag i e-handelssektorn att förstå sitt 

köpforum. Servicelandskapet anpassas för att skapa en upplevelse av besöket samtidigt som 

det beskriver graden av agerande och interaktion som förväntas av kunden (Bitner 1992). 

Molenaar (2010) visar även på att det virtuella servicelandskapet inte bara har möjlighet att 

erbjuda information om sitt företag men också produkterna i sig, de har även en möjlighet 

att arbeta med kundmedvetenhet. Genom att engagera sig i, och känna vid sin kund får 

denna en känsla av välkomnande, något som Molenaar (2010) menar är en fördel för det 

virtuella servicelandskapet.  

 

Interaktion menar Ford et al. (2006) och Ekström (2010) är en stor del av den nya 

marknaden och den utvecklade kunden, vilket även förespråkas av Molenaar (2010) och 

Meerman Scott (2010). Internets påverkan på detta fenomen har blivit enormt genom att 

integrera marknad, kunder och leverantörer och att ha en ständig kommunikation (Molenaar 

2010). Ford et al. (2006) menar att den interaktivitet som internet erbjuder ger kunden en 

möjlighet att själva utvecklas, något som ligger i linje med Molenaars (2010) åsikter om att 

shopping fått en ny roll som social mötesplats där kunskap utbytes. Genom att på egen hand 

ha tillgång till flera e-handelsföretags hela sortiment på samma gång samt kunna bläddra 

mellan dessa blir en process som bidrar till ett socialt samspel tillsammans med 

kunskapsbyggande enligt Ford et al. (2006) och Molenaar (2010). Att i ett virtuellt 

servicelandskap kunna möjliggöra för detta blir till en stor del av upplevelsen och en 

möjlighet för kunden att informeras samt utvecklas (Ford et al. 2006). 

 

Det nya servicelandskapet skiljer sig från det traditionella landskapet på flera olika sätt 

enligt Koernig (2003). Mest framträdande är oförmågan att komma i fysisk kontakt med de 

varor och tjänster som förskaffas. Han fortsätter med att förklara att detta pressar e-

handelsföretag att på ett informativt och målande sätt försöka presentera en fysisk produkt 

till kunden för att sedan få denne att känna ett behov av varan. Meerman Scott (2010) 

menar även att de beskrivningar som publiceras tydligt speglar ett företags ståndpunkt och 

dess intentioner. Koernig (2003) menar vidare att genom att göra tjänsten eller produkten 

mer greppbar, exempelvis genom texter och bilder, ges företaget mer trovärdighet. De 
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visuella aspekterna, såsom färger, design och bilder är ytterligare något som förstärker och 

hjälper att bygga upp ett förtroende till ett företag. Förtroende och riskreduktion blir alltså 

något som blir en viktig del i företagets uppbyggnad och fokus enligt Koernig (2003)  och 

Chaffey et al. (2009). 

 

Harris och Goode (2010) betonar att utseendet på en virtuell plattform är en av de viktigare 

delar som en kund utvärderar då denne kommer i kontakt med ett nytt företag. Han 

fortsätter med att förklara hur om utseendet inte är attraktivt minskar kundens intresse för 

en framtida relation. Meerman Scott (2010) pekar även på hur viktigt det är att ha en god 

struktur i sitt servicelandskap för att skapa ett flöde och öka användbarheten. Både 

Meerman Scott (2010) och Harris och Goode (2010) anser att designen och den visuella 

utformningen är viktigt i skapandet av en e-butik eftersom det är den enda visuella kontakt 

som är möjlig med företaget. Den upplevelse som levereras i samband med en interaktion 

blir även den som avgör om kunden kommer tillbaka eller inte fortsätter Meerman Scott 

(2010) förklara. Harris och Goode (2010) anser att utöver hur attraktiv en hemsida är så 

bidrar även det virtuella servicelandskapet till kunders förtroende och tillit, detta då det 

visuella ofta speglar ett företags struktur, organisationsfunktion och relevans. Detta 

påverkar enligt författarna hur köpbeteendet hos en kund fungerar och hur intentionerna till 

att utföra ett köp utvecklas.  

 

För att få en kunds intresse och förtroende genom ett väl uppbyggt servicelandskap är det 

även viktigt att finnas tillgängliga för kunden enligt Chaffey et al. (2009). Genom att ha en 

tydlig inriktning samtidigt som denna presenteras väl tillsammans med olika sökmotorer 

blir varor synliga för de kunder som söker den. Samtidigt menar Meerman Scott (2010) att 

det är viktigt att leverera den information och den historia som huvudkunden önskar att 

höra. Genom detta blir vikten av en nischad marknad tyngre poängterar Meerman Scott 

(2010). Något som enligt Chaffey et al. (2009) kan anses som en vital del på den breda 

marknaden som finns på internet. Författarna fortsätter med att en anpassning till sin 

främsta målgrupp och att styra sin verksamhet efter deras behov och önskemål blir ett tvång 

för företag då det alltid finns någon konkurrent som kan erbjuda samma produkt, men med 

andra förutsättningar. 
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4. ANALYS: EMPIRI OCH TEORI 

 

I detta kapitel kommer vi presentera den information vi erhållit genom de genomförda 

intervjuerna med utvalda e-handelsföretag. Detta kommer vi att göra genom att analysera 

och identifiera kopplingar mellan insamlad empiri och de valda teoretiska 

referensramarna. Detta kapitel kommer därmed vara färgat av våra intervjupersoners 

åsikter och tankar om e-handel och dess framgång. För att kunna stärka och föra en 

diskussion kring den framkomna empirin så har vi valt att även ta in information vi erhållit 

genom våra kundintervjuer. Vi kommer även tydliggöra de resonemang som förs med hjälp 

av exempel från de intervjuade e-handelsföretagen. De personer vars tankar och åsikter 

som kommer presenteras i detta kapitel är: 

 

 Olof Belfrage, Marknadsansvarig på Stayhard.se 

 Carin Carlberg, VD på KyssJohanna.se 

  Kalle Bodestig, Grundare av Mandeldesign.se 

 Kajsa Knapp, Co-Founder på CoolStuff AB 

 Anders Gränsmark, Partneransvarig på E-butik.se      

 Ola Gustafsson, VD på patroner.se 

 Kundintervjuer; 19-23 år 

 

4.1 E-HANDEL 

I och med att den digitala framväxten ökat innebär det att många människor spenderar stor 

del av sin dag tillsammans med digitala verktyg. Knapp menar i linje med detta att det är en 

naturlig följd att stora delar av handeln integrerats i den virtuella världen. Vidare menar hon 

att denna utveckling ger försäljare en helt ny förutsättning. Som Molenaar (2010) påpekar 

har den nya kunden ett stort behov av att kunna nyttja tjänster på personligt anpassade tider. 

I dagens samhälle är en shoppingdag inte något som högprioriteras enligt Carlberg. 

Gränsmark förklarar i enlighet med Molenaar (2010) att fenomenet e-handel ligger rätt i 

tiden för den typ av bekväma och upptagna samhälle som råder nu. Detta påpekas även av 

Underhill (2009) som menar att e-handelsmarknadens har fått en allt större betydelse i 
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dagens samhälle. Gustafsson poängterar att det är viktigt att ha i åtanke att e-handel inte 

utgör någon bransch, utan att det istället bör ses som en försäljningskanal som olika 

branscher använder sig utav.  

 

Gustafsson anser att det med hjälp av internet har det blivit snabbt och enkelt att handla 

produkter. Belfrage påpekar att dagens kunder uppskattar hastigheten, närheten och den 

lättillgänglighet som internet och e-handeln kan erbjuda dem. Övriga intervjupersoner 

håller med och härleder även lättillgängligheten som en orsak till e-handelns popularitet 

samtidigt som det har blivit mer bekvämt för konsumenter att handla över internet. Som 

Molenaar (2010) framhåller har dagens kunder en mer upptagen livsstil vilket innebär att de 

möjligheter e-handeln kan erbjuda är något som attraherar och underlättar för samhällets 

allt mer upptagna människor. Den ökade populariteten att handla varor på internet är alltså i 

enlighet med ovanstående resonemang den möjlighet som uppstått där konsumenterna kan 

beställa hem produkter under till exempel deras arbetslunch eller hemma i soffan. Detta 

fenomen kan ha sin grund i det resonemang Wilson et al. (2008) betonar att internet kan ses 

som ett enda stort serviceverktyg som underlättar för konsumenternas shopping i deras så 

annars upptagna vardag. 

 

Även Knapp tror att tidsaspekten spelar en stor roll vilket har bidragit till att konsumenterna 

optimerar sin tid och väljer istället att ta det alternativet som kräver minst ansträngning för 

dem. Detta kan ses i linje med O’Connor och Galvins (2001) förespråkande för kundens 

tidsbrist i samband med shopping. Gustafsson och Bodestig menar vidare att kunder 

förväntar sig att få sina produkter inom någon dag. Wikstöm et al. (1998) diskuteras i 

enlighet med detta att en ny form av förväntad tillgänglighet hos företag präglar 

marknaden. Genom kundintervjuer har det även framkommit att tid är en högt värderad 

faktor och den totala tid som läggs på ett köp över internet är avsevärt mycket kortare än att 

genomföra ett köp i en fysisk butik. Vidare tror Belfrage att en skillnad mellan den så 

kallade distanshandeln och e-handeln främst ligger i vilka individer som handlar, där han 

tycker sig se att det är den lite yngre generationen som utnyttjar e-handeln.  
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Belfrage framhåller att e-handelssektorn är relativt transparent och att de företag som 

verkar i denna sektor har stora krav på sig. Kunskap om marknaden är enligt Knapp just en 

av de viktigaste faktorerna att se till vid en utveckling av e-handelsföretag. Meerman Scott 

(2010) förklarar i enlighet med detta att många olika aktörer har god kunskap och det är 

därför viktigt att som företag att vara kunniga om marknaden. Ford et al. (2006) framhåller 

vidare hur marknaden är ständigt utvecklande och kraven som ställs på aktörerna måste 

tillgodoses. I förhållande till detta förklarar både Belfrage och Bodestig att många företag 

på e-handelsmarknaden underskattar svårigheten i att driva ett e-handelsföretag och anser 

att det bara är att skapa en hemsida och börja sälja. Knapp menar att e-handelsföretag måste 

vara medvetna om att det är en helt annan typ av verksamhet än en fysisk butik vilket leder 

till att stor kunskap om internet och e-handel blir en vital del, vilket Gustafsson håller med 

om.  

 

Koernig (2003) påpekar att kunden kan samla information och kunskap genom  

tillgängligheten på internet. Ekström (2010) menar vidare att kundens behov av kunskap är 

stort genom att diskutera faktumet att dagens kund spenderar mycket tid att ta beslut samt 

uppmärksamma flertalet valmöjligheter på marknaden. Gränsmark påpekar att kunder 

förväntar sig att e-handelsföretaget är experter på sitt område. Med bakgrund av detta 

framhåller han hur hårt arbete det krävs för att skaffa sig den kunskap som kan anses som 

en förutsättning för att kunna klara sig och lyckas på internet. Vargo och Lusch (2004) 

menar att kunskap bör ses som ett konkurrenskraftigt medel som speglar verksamhetens 

alla delar och värdesättas högt. Knapp ställer sig, i förhållande till detta, starkt kritiskt mot 

att erbjuda och marknadsföra en halvfärdig tjänst och att det är av vikt att ta hänsyn till 

komplex e-handeln är.  

4.2 VIKTIGA ATTRIBUT 

4.2.1 VIRTUELLT SERVICELANDSKAP 

Gränsmark anser att utformningen av den virtuella plattformen är det initiala stadiet för alla 

e-handelsföretag. Knapp påpekar att hela företagskonceptet måste vara klart vid lanseringen 

av ett e-handelsföretag, däribland utformningen på webbsidan. Molenaar (2010) 

argumenterar för att det virtuella servicelandskapet inte bara har möjlighet att erbjuda 
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information om sitt företag eller produkter utan också kunna arbeta med kundmedvetenhet. 

Författaren fortsätter förklara att genom att engagera sig i och känna vid sin kund skapas en 

känsla av välkomnande. Gränsmark anser fortsättningsvis att det är extremt viktigt hur e-

handelsföretag utformar och kommunicerar genom sin webbsida då han menar att det 

handlar om informationsdesign. Detta kan kopplas till Bitners (1992) tankar om vikten av 

att ha ett kontrollerat och välutvecklat servicelandskap för att påverka kunder. Trots att 

individer idag är mer upptagna så har det inte haft någon inverkan på sänkta krav eller 

ambitioner, de har istället höjts på grund av att konsumenter, enligt Molenaar (2010), är 

mer medvetna och informerade. Carlberg påpekar att dagens kunder inte är trogna eller 

lojala på det sättet som var fallet förr vilket resulterat i att om de inte är nöjda så kan de gå 

vidare till en konkurrerande verksamhet. Schmitt (2003) diskuterar i sin tur att kunden har 

möjlighet att välja vilket företag som ska förse denne med vald produkt eller tjänst, något 

Ekström (2010) anser har bidragit till att kunder blivit mer krävande i val av företag.  

 

Den informationsdesign som Gränsmark diskuterar kan liknas vid Gustafsson resonemang 

om att företag måste möjliggöra för kunden att interagera med den virtuella plattformen på 

ett bra sätt, vilket påverkas av hur den är utformad. Bitner (1992) menar att 

servicelandskapet är platsen för interaktion mellan två parter samt där köpupplevelsen sker 

vilket som tidigare nämnt betyder att det är viktigt att ha ett välutvecklat servicelandskap. 

Kundgruppen påpekar också hur viktigt det är att webbsidan är snyggt utformad och om det 

ser oseriöst eller har en dålig grafisk formgivning kan det leda till att de lämnar sidan. Detta 

resonemang diskuteras även av Ford et al. (2010) som menar att dagens kunder förväntar 

sig en fungerande teknologi och kräver detta för att handla med ett företag. De menar 

vidare att finns ingen fungerande teknologi så kan en hel verksamhet skadas. Är inte 

utformningen på webbsidan färdig vid introduktionen så kan det leda till att kunderna får ett 

dåligt intryck av företaget anser även Gustafsson. Kundgruppen betonar även att en dåligt 

utformad webbsida automatiskt tolkas, som tidigare nämnt att e-handelsföretaget är oseriöst 

och kommer lura sina kunder på pengar. Något som Harris och Goode (2010) framhåller att 

det virtuella servicelandskapet bidrar till kundernas förtroende och tillit för e-

handelföretaget, detta då det visuella ofta speglar företagets struktur, organisationsfunktion  

och relevans.  
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Gustafsson och Carlberg ställer sig kritiska mot att ha en webbsida som är utformad enligt 

“mallen” för hur en webbsidan ska se ut i de olika branscherna. Gustafsson fortsätter att 

förklara hur många e-handelsföretag som verkar i samma bransch har valt att ha samma 

struktur, samma upplägg på sökmotor samt samma val av färger på företagets logotyp men 

också butiksdesign. Även Gränsmark spinner vidare på denna tanke genom att peka på hur 

flertalet verksamheter vill efterlikna redan etablerade företag på grund av att det ska leda 

till igenkänning och vana för potentiella kunder. Molenaar (2010) påpekar i sin tur att 

orsaken till att kunder intresserar sig för produkter eller företag i sig är attraktion, inte 

behov. Att istället lägga krutet på att göra den virtuella och grafiska formgivningen så 

individuell och unik som möjligt är något som Gränsmark förespråkar.  

 

Belfrage och Knapp påpekar att e-handelsföretag kan använda sig av andra medel på sin 

webbsida för att attrahera kunder till köp. Belfrage fortsätter med att diskutera att många e-

handelsföretag idag använder sig av olika personliga inslag som ger ett mervärde till sin 

kund. Detta ligger i linje med det Ekström (2010) framhåller att fler tekniska möjligheter på 

internet har revolutionerat företags möjligheter till att skapa nya lösningar för kunden. 

Bodestig framhåller att de har valt att ta influenser från bloggar eftersom det enligt honom 

är ett populärt fenomen och ett sätt att förmedla personlighet genom. Han framhåller vidare 

att det är viktigt att hitta ett personligt och unikt sätt att förmedla en produkt på. Knapp 

berättar att e-handelsföretag kan presentera produkter på ett helt annat sätt genom en 

webbsida och genom detta förmedla en viss känsla för företaget, vilket i CoolStuffs fall 

handlar om att det är lekfullt och roligt. Schmitt (2003) menar att ett framgångsrikt koncept 

är att spela på en kunds emotioner. Knapp tar exempel från hur CoolStuff arbetar med detta 

genom att ha små filmklipp vid varje produkt. Harris och Goode (2010) betonar att en 

virtuell plattform ständigt utvärderas av en kund vid kontakt med ett företag. De fortsätter 

med att förklara att om utseendet inte är attraktivt minskar kundens intresse för en framtida 

relation. Belfrage och Knapp förmedlar att de vill att kunderna ska uppfatta dem som den 

“coola polaren med koll” vilket sedan återspeglas genom all kommunikation. Belfrage 

poängterar att StayHard har kunder som dagligen besöker deras webbsida på grund av att 

de gillar företaget. Detta kan förklaras med Molenaars (2010), Ford et al. (2006) och 
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Schmitts (2003) teorier om att konsumenter väljer det företag som speglar den identiteten 

som innehas, samt att dagens kund värdesätter att företag och varor utstrålar identitet och 

personlighet och baserar delvis därför köpbeslut på detta. Att vara personlig mot sina 

kunder är något som bör genomsyra all kommunikation med kunder menar av Bodestig, 

Belfrage, Carlberg och Knapp. 

 

Gränsmark anser att det är i den grafiska formgivningen som e-handelsföretag bland annat 

kan särskilja sig genom. En viktig faktor enligt Gränsmark är att förstå att en framgångsrik 

utformning hos ett företag kanske inte är så framgångsrik hos ett annat. Bodestig påpekar 

att han inte tror att det går att bli framgångsrik med en webbsida som inte är skräddarsydd 

för e-handelsföretaget och dess målgrupp. Detta ligger i linje med vikten av att e-

handelsföretag förstår sitt köpforum som betonas starkt av Chaffey et al. (2009). Genom det 

virtuella servicelandskapet ska e-handelsföretag möjliggöra för en kundupplevelse av 

besöket och underlätta för det agerande och den interaktionen som förväntas av kunden 

framhäver Bitner (1992). Det är därför enligt Carlberg viktigt att utformningen av den 

virtuella plattformen trots säregenheten hamnar inom ramarna för att det ska vara enkelt för 

kunderna att använda. Ibland måste användarvänligheten gå före det som anses som 

designmässigt snyggast påpekar hon. Något som ligger i linje med att det är viktigt att ha en 

god struktur i sitt servicelandskap och att öka användarvänligheten som betonas av 

Meerman Scott (2010). Gustafsson förklarar att de två viktigaste funktionerna för 

användarvänlighetens skull är att ha en tydlig struktur och en sökmotor.  En god struktur 

leder till att kunden på ett konsekvent och pedagogiskt sätt kan ta sig igenom det utbud som 

erbjuds. Bitner (1992) påpekar att servicelandskapet bör anpassas för att skapa en 

upplevelse av besöket, men eftersom det också ska förmedla den graden av agerande och 

interaktion som förväntas av kunden så är det viktigt att ha en god struktur, något som även 

påpekades genom kundintervjuerna. Carlberg menar också att, trots att just kategorisk 

struktur inte är så unik och nyskapande, så är det ett inslag som krävs på grund av 

användarvänligheten.  
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4.2.2 INFORMATIONSBEHOV &  LEVERANS 

För att tillfredsställa kundens behov menar Scullin et al. (2004) att kommunikation och 

demonstration av produkter är viktig. Information är något som Belfrage och Carlberg 

förespråkar då de menar att det är viktigt att försöka få kunden att få en känsla för 

produkten i och med att kunden inte kan ”känna eller klämma” på den. Belfrage menar 

vidare att det kan uppstå trygghetsproblem genom avsaknaden av fysisk kontakt eftersom 

en uppfattning av material och form kan vara svårt att få genom en produktbild. Carlberg 

hävdar samtidigt att tydlig information med tonvikt på känsla och material i kombination 

med bilder av produkten kan vara ett sätt för ett företag att bygga upp en trygghetskänsla. 

Hon menar vidare att det är viktigt att försöka få kunden att se hur produkten kommer se ut 

på just honom eller henne. Koernig (2003) resonerar kring faktumet och menar att den press 

som sätts på e-handelsföretag är att på ett informativt och målande sätt kunna presentera en 

fysisk produkt till kunden för att sedan få denne att känna ett behov av varan vilket leder till 

ett köp.  

 

Otrygghet är något som både Belfrage, Bodestig och Carlberg identifierat som en potentiell 

svårighet som e-handelsföretag står inför. Belfrage menar att otrygghet kan handla om att 

kunderna inte känner att de kan lita på att deras personuppgifter och kortuppgifter förblir 

konfidentiella. Något som kundgruppen antar kan vara en anledning att inte vända sig till 

internet för handel. Gwinner et al. (1998) påpekar att säkerhet är en aspekt som bringar 

trovärdighet och information till en verksamhet, något som även är starkt värdesatt av 

Gränsmark. Belfrage menar att e-handelssektorn länge präglats av en oro hos kunderna över 

att de ska stöta på bedragare som för deras uppgifter vidare till en tredje part. Schmitt 

(2003) betonar i enlighet med detta att företag förväntas delge information som i sin tur 

bidrar till samt stärker en medveten och engagerad kund. Carlberg menar att genom ett 

medlemskap i organisationen Trygg e-handel kan stärka verksamheten samtidigt som det 

kan bidra till att fler konsumenter vågar handla. Gränsmark påpekar att otryggheten främst 

finns hos den äldre generationen. Med bakgrund av denna diskussion framträder det att 

förtroende och riskreduktion alltså blir en viktig del i företagets uppbyggnad och fokus 

vilket även framhålls av Koernig (2003) och Chaffey et al. (2009). 
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Gränsmark påpekar att en stor fördel med e-handel är att det finns en större variation på 

olika betalmöjligheter. Kundgruppen menar att de vid en första interaktion med ett e-

handelsföretag studerar möjligheterna för betalning samt de köpvillkor som kommer med 

dessa. Christopher et al. (2002) påpekar att olika kunder har olika krav vilket leder till att 

företaget måste möjliggöra för att kunna behandla dem på olika sätt, vilket även Craig och 

Jutla (2001) framhåller att företag måste vara förberedda på att göra affärer på kundernas 

villkor. I enlighet med detta framhåller Gränsmark att kunder som inte har möjlighet att 

betala hela summan på den produkten eller varan som de köpt kan välja alternativet att 

delbetala. Ford et al. (2006) menar att det är en förutsättning att tillhandahålla möjligheten 

till en skräddarsydd lösning till en konsument. Meerman Scott (2010) framhåller vidare hur 

det är viktigt att integrera kunden i köpprocessen och på så vis skapa en mer anpassad 

service, något som Chaffey et al. (2009) hävdar bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. 

Kundgruppen menar i linje med detta att möjligheten till att delbetala är ett enkelt och bra 

upplägg. Gränsmark diskuterar vidare hur han tror att möjligheten att betala efter att 

varorna testats och känts är ett bra koncept som även det kan öka antalet kunder.  

 

Tillsammans med Grönroos (2008a) diskuterar Belfrage och Gustafsson logistik som en av 

de viktigaste delarna i en verksamhet. Genom att tillgodose tidsaspekten som tidigare 

diskuteras menar Belfrage att nöjda kunder genereras. Meerman Scott (2010), Deitel et al. 

(2001) och Ford et al. (2006) har framhållit att det viktigaste för en verksamhet är att 

erbjuda lösningar på kunders behov. Att kunna erbjuda en snabb leverans är något som 

Gränsmark, Carlberg och Bodestig förespråkar. Han menar att tillsammans med logistik är 

leveransen en framstickande förutsättning. Gränsmark diskuterar även hur leverans är en 

aspekt som spelar roll i valet av e-handelsföretag och de krav som ställs av kunden måste 

tillgodoses för att de ska komma tillbaka. Enligt Molenaar (2010) är teknologin den främsta 

orsaken till att den nutida handeln har blivit snabb och enkel vilket innebär att kunderna 

förväntar sig att så också är fallet. Knapp delger även hur hon anser att snabba leveranser är 

en förutsättning  och  bör därför ständigt prioriteras som en grund i verksamheten. 

 

Gustafsson menar dock att leveranstiden kan vara en faktor som är tillräckligt 

uppseendeväckande för kunden att tala gott om ett företag och pekar på hur helgleveranser 
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varit en sådan faktor under hans arbetstid. Carlberg framhäver samtidigt att det är viktigt för 

företaget att ta ansvar för sin leverans och inte stå likgiltiga inför problem som uppstår utan 

arbeta för att komma fram till en lösning. Gummesson (2008) menar i linje med detta att ett 

företag måste ta ansvar för sin verksamhet och se till att leveranser sker, och att de sker på 

ett bra sätt. Belfrage har exempel på beställningar som gått fel och berättar hur StayHard 

vid ett tillfälle gått så långt som att personligen köra hem en leverans till en kund som 

missat att slutföra sitt köp i den hektiska julhandeln. Chaffey et al. (2009) hävdar att det är 

viktigt för en verksamhet att styra sin verksamhet efter en konsuments önskemål och behov. 

Som ordspråket säger menar Gränsmark att kunden alltid har rätt, men att de krävs att 

företaget lyssnar på samt observerar situationer för att uppfatta vad kunden förväntar sig.  

 

4.2.3 SORTIMENT OCH SYNLIGHET  

Den intervjuade kundgruppen ser att utbud och sortiment är en av de största anledningar för 

dem att söka sig till e-handelsföretag. Genom en hög omsättning av varor och tjänster 

menar Ford et al. (2006) att företag håller sig aktuella och relevanta. Kundgruppen påpekar 

även att tillgängligheten av produkter och tjänster var det som till en början attraherade dem 

att testa den nya typen av handel, något som Molenaar (2010) tidigare framhållit. Craig och 

Jutla (2001) hävdar vidare att det är extremt viktigt att tillgodose kunders behov genom att 

utforma en verksamhet som kan attrahera dem. Bodestig påpekar att ett brett sortiment blir 

en viktig del i att skapa intresse för ett e-handelsföretag. Gränsmark påpekar i sin tur att 

genom ett stort produktsortiment går det att utmärka sig på marknaden. Han forsätter att 

förklara hur e-handel går att se som ett “scale game”, där volym ofta resulterar i framgång, 

något som Belfrage stödjer genom att benämna sortiment som en framgångsfaktor. Detta 

kan vi se i likhet med Wickström et al. (1998) som poängterar att 

transaktionsmarknadsföring fokuserar på utbytet av en produkt mot pengar. Även 

Gustafsson ser vikt i att ha ett brett sortiment och menar att det idag inte är aktuellt att 

endast ha de bäst säljande produkterna i sitt sortiment, utan ett brett och stort sortiment är 

något som e-handelsföretag bör sträva efter att ha. Dessa är ett resonemang som ställer sig 

mot Ekströms (2010) åsikter gällande den nya kunden och dess intresse av kvalité över 

kvantitet, men stödjer samma författares åsikter gällande kundens valmöjligheter.  
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Genom Schmitt (2003) går det att uppmärksamma hur utbudet har en stor roll i kundens 

lojalitet. Han menar att om en konsument inte finner det som söks i en verksamhets utbud 

är det inget som stoppar denna från att byta butik. Även Carlberg diskuterar att kunden vill 

slippa leta efter den produkt eller tjänst de söker utan gärna ser att allt finns på samma 

ställe. Om ett stort utbud finns tillgängligt ökar kundens chans att hitta något som 

attraherar. Kundgruppen menar vidare att genom ett stort sortiment finns det större chans 

att finna det som söks i flertalet kategorier, vilket gör att endast en beställning behöver 

göras. Ford et al. (2006) pekar på konsumentens medvetenhet av den globalt öppna 

marknaden och det utbud den medför Med tanke på det stora konsumtionssamhälle som 

hägrar vill konsumenten enligt Knapp ha tillgång till det globala utbudet som erbjuds och 

möjliggörs genom internet.  

 

Ford et al. (2006) menar vidare att en kund förväntar sig att ha möjlighet att bläddra mellan 

olika e-handelsföretags utbud samt ingå i ett samspel. Samspelet mellan konsument och 

företag kan enligt Belfrage vara en sådan händelse som att engagera kunden i det 

kommande sortimentet och att ha en ständigt pågående dialog. Även Bodestig ser denna typ 

av dialog med kunden som en vinnande aspekt. Genom att ge dem insikt i utformningen av 

sortiment samt delge information om den interna verksamheten visar han på hur det blir en 

social aktivitet att handla i ett virtuellt köpforum. Gränsmark framhåller vidare vikten av 

etablerade varumärken för ett e-handelsföretags sortiment och påstår att det är viktigare att 

tillhandahålla detta än att som butik vara ett. Han menar även att det är på grund av 

varumärken som konsumenten söker sig till en viss butik. Delar av kundgruppen menar i 

enlighet med detta att de söker sig till de butiker som erbjuder de märken och produkter de 

är vana vid eftersom de är trygga i dessa och vet vad de kan förvänta. Schmitt (2003) 

hävdar att känslor och intuitioner spelar in vid val av produkter. Genom att bygga sitt 

sortiment på varumärken, som Gränsmark och Bodestig förespråkar, påverkas kundens 

känslor, dels genom trygghet. Belfrage och Gustafsson diskuterar vidare att utformningen 

av en webbsida och ett sortiment är något som kan kopieras med bakgrund av det som i 

detta stycke presenterats.  

 



 
42 

 

Ekström (2010) och Wikström et al. (1998) har benämnt kunder som informationssökare 

som söker valmöjligheter på marknaden, och enligt Ford et al. (2006) finns det ett ständigt 

krav på företag att tillgodose de krav konsumenten ställer. Knapp påpekar att det inte går att 

förlita sig på att kunder på eget initiativ kommer söka upp en nystartad butik. Bodestig 

förtydligar vikten av att ha trafik till sin butik och menar att detta bör vara ett huvudsakligt 

fokus. Han menar på att trafik delvis kan uppnås genom ett brett sortiment av varumärken, 

exempelvis hos en klädbutik. Chaffey et al. (2009) och Underhill (2006) påpekar vidare att 

de flesta konsumenter idag använder sig av sökmotorer och diskussionsforum för att 

undersöka och recensera varor och tjänster, vilket Gustafsson håller med om. För att bli 

synlig håller Gränsmark och Gustafsson med varandra om att sökmotorer är ett viktigt 

hjälpmedel. Craig och Jutla (2001) hävdar att internets sökmotorer ger konsumenter en 

större möjlighet att se tillgängligheten av produkter hos ett företag. Om företaget i sig inte 

är ett starkt varumärke menar Gränsmark att sökmotorer kan guida kunder till ett e-

handelsföretag med hjälp av de varumärken deras sortiment erbjuder. Ett tankesätt som 

ständigt bör flöda i företaget är därför enligt Knapp sökmotorsoptimering. Chaffey et al. 

(2009) och Meerman Scott (2010) har även åsikter om detta och menar att det är av stor 

vikt att finnas synlig på den virtuella marknadsplatsen för att generar kunder. 

 

Gustafsson diskuterar vidare att det kan vara ofördelaktigt för e-handelföretag att exponeras 

i de traditionella marknadsföringskanalerna innan det finns en stark digital närvaro. Detta 

på grund av att denna typ av marknadsföring genererar mycket trafik som kan gå till 

konkurrenter om företaget inte finns bland de främsta sökträffarna. Detta ligger i linje med 

hur Chaffey et al. (2009) påstår att tillgänglighet blir ytterst viktigt i samband med hög 

synlighet. Gränsmark framhåller samtidigt att för de mindre företag är och bör 

sökmotorerna vara den främsta marknadsföringskanalen. Chaffey et al. (2009) menar att det 

är viktigt att ha en tydlig inriktning samtidigt som denna presenteras väl tillsammans med 

olika sökmotorer. Carlberg hävdar att det dock är en pågående process att finna den kanal 

och det meddelande som passar marknaden under en viss period, och att det ständigt 

förändras. Detta påpekas även av en av kundgruppens intervjupersoner där denne diskuterar 

att tv kan vara opassande för vissa produkter och visst sortiment och att fel kanal kan spegla 

fel bild av ett företag. Detta resonemang visar än en gång på att internet är en utvecklande 
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marknad som enligt Ford et al. (2006) är baserad på kundens krav och företags 

tillgodoseende av dessa krav. 

4.3 SERVICE 

Att se e-handeln som en servicebransch är enligt Gränsmark viktigt eftersom marknaden 

idag utvecklats till att vara köparens marknad. Något som även ligger i linje med hur Lusch 

et al. (2010) benämner e-handel som en förbättrad plattform för service. I och med detta 

menar han att det är viktigt att tillgodose de behov som kan finnas. Vargo och Lusch (2004) 

introducerar begreppet Service-Dominant Logic som innebär att företaget bör anta ett 

förhållningssätt där individer och organisationer ses som en sammanvävd enhet som 

uppstått genom social interaktion. Belfrage påstår att:  

 

En stor framgångsfaktor för StayHard genom åren är att vi andas och lever med begreppet 

kundfokus, vilket alltid har genomsyrat vårt företag. (Belfrage, 2012-03-30) 

 

Belfrage menar fortsättningsvis att e-handelsföretag förväntas göra det lilla extra för alla 

kunder hela tiden. Som e-handelsföretag måste ett förhållningssätt vara att alltid stå på 

kundens sida. Genom att ha en generös inställning istället för ett byråkratiskt arbetssätt 

betonar Belfrage vidare att företag har möjlighet att tillfredsställa sina kunder på att bättre 

sätt. Vargo och Luschs (2004;2006;2008) Service-Dominant Logic har, likt Belfrages 

mening, en grund i kunden och dess interaktion med företaget. Genom detta synsätt menar 

författarna att en bättre service kan utvecklas och i sin tur levereras. Carlberg påpekar 

vidare att om kunden inte upplever ett gott bemötande med god service kommer de söka sig 

till ett nytt företag som erbjuder dem detta. Hon menar vidare att dagens kund inte är ett 

specifikt företag troget utan byter om problem uppstår. Bodestig anser även att 

servicestandarden idag nått en generellt högre nivå och att företag måste hålla denna för att 

vara aktuella på marknaden. Även Knapp menar att en framgångsfaktor för e-

handelsföretag är att kommunicera väldigt kompisaktigt och avslappnat med kunder. Detta 

är något som alla e-handelsföretag kan göra detta oavsett bransch. Hon tror fortsättningsvis 

att alla företag kommunicera med sina kunder på ett annat sätt än vad som var fallet innan. 

Detta kan tolkas i enlighet med de åsikter som Lusch et al. (2010) presenterar om att den 
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nya typen av köpforum som e-handel utgör ger en ny och förbättrad plattform för service, 

kommunikation och information. Belfrage menar att service är en av de mest framstående 

aspekterna väger tungt i en konsumenters uppskattning, vilket ligger i linje med hur Vargo 

och Lusch (2004;2008) framhållit service som grunden i alla marknadens utbyte. Carlberg 

menar att KyssJohanna ständigt arbetar med att få sina kunder nöjda, hon menar att om 

någonting blir fel så vill de alltid lösa det. Även detta visar tendenser på det Craig och Jutla 

(2001) anser att en avgörande faktor för framgång hos e-handelsföretag att vara förberedd 

på att göra affärer på kundernas villkor och enligt deras önskemål.  

 

Vargo och Lusch (2004) påpekar att konsumenten införskaffar mer än produkten i sig, de 

erhåller ett helt tjänstepaket vilket kan läsas mer om under nästkommande kapitel gällande 

värdeskapande. Grönroos (2008a) framhåller vidare hur företag med en övergripande 

servicelogik kan använda sig av tjänstepaket för att förmedla detta. Till denna 

sammansättning som tjänstepaketet utgör räknas kunskap och service samt det produkten i 

sig förväntas stå till tjänst med. Att bjuda på kunskap är något som Gränsmark förespråkar 

då han anser att kunder förväntar sig att det e-handelsföretag som tillhandahåller vissa varor 

är experter inom detta område. Lusch et al. (2007) menar vidare att kunskap anses enligt 

Service- Dominant Logic som en viktig parameter och ett stort konkurrenskraftigt medel 

som värdesätts högt och måste förmedlas genom den service som företaget erbjuder sina 

kunder.  

 

Meerman Scott (2010) har även påpekat att det finns ett behov av att göra sig synlig på en 

medveten marknad och att detta kan göras genom att fokusera på en speciell inriktning. 

Denna speciella inriktning kan vi koppla samman med det Bodestig betonar att 

säregenheten uppstår i arbetet med service hos e-handelsföretag. Carlberg påpekar som 

nämnt i tidigare kapitel att det inte handlar om att ha ett unikt sortiment eller att ha en helt 

unik produkt. Det som urskiljer ett e-handelsföretag från andra är istället en unik service 

och ett unikt sätt att arbeta med till exempel kundrelationer och möjliggörande för kundens 

värdeskapande. Carlberg påstår fortsättningsvis att e-handelsföretag kan vara unika med 

vilken produkt som helst beroende på vilket sätt dem arbetar på. Vargo och Lusch (2004) 

diskuterar dock emot detta och menar att fokus inte bör läggas vid att service är en unik 
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inriktning, även om det särskiljer vissa aktörer på marknaden. De menar istället att den det 

ska ses som en konkurrenskraftigt inslag hos alla företag. Gustafsson påpekar dock i 

enlighet med teorin att det är genom servicen som e-handelsföretag kan särskilja sig från 

andra. Han har identifierat att det är inom detta område som de flesta på marknaden har 

stora brister i.  

 

Vargo och Lusch (2004) menar vidare att den service som erbjuds tillsammans med 

produktinköpet inte längre är något som särskiljer företag, utan istället ses som en 

självklarhet. Gustafsson menar dock att e-handelsföretag kan attrahera vissa kundgrupper 

genom att ha en viss service. Han fortsätter att berätta att det är genom servicen som e-

handelsföretaget har lyckats attrahera den lite äldre generationen som inte utgör en stor 

målgrupp. Patroner.se är ett företag som har flertalet kunder i åldrarna 60-70+ och har 

enligt Gustafsson lyckats med detta på grund av att de identifierat att denna målgrupp oftast 

negligeras i marknadsföringen hos andra e-handelsföretag. Genom att ständigt vara 

tillgänglig genom bland annat kundservicen så har patroner.se lyckats locka denna 

målgrupp till sig. Detta ligger i linje med Chaffey et al. (2009) som menar att för att få en 

kunds intresse och förtroende är det även viktigt att finnas tillgängliga för kunden. 

 

Grönroos (2008a) hävda hur företag som antagit ett serviceperspektiv i sin verksamhet har 

insett vikten av att ge ett övergripande unikt och utökat erbjudande som kompletterar själva 

kärnprodukten eller kärntjänsten. I sin tur menar Vargo och Lusch (2008) hur service bör 

ses som pålagd kunskap. Detta kan ställas i linje med Carlbergs påpekande om att en stor 

del i servicen är att vara tillgängliga via telefon för sina kunder ifall någon behöver hjälp 

eller tips om hur en viss vara ska matchas. Hon har identifierat att många grundare bakom 

e-handelsföretag är anonyma vilket inte är uppskattat av kunder berättar hon. Carlberg 

anser vidare att det är viktigt att vara kontaktbara som e-handelsföretag. Detta är även något 

som framkom genom delar av kundintervjuerna att ett kriterium för att personen i fråga ens 

ska handla är att det finns kontaktuppgifter tillgängliga. Att ha en tät kontakt med sina 

kunder är något som Knapp förespråkar, att alltid vara tillgänglig och svara på kritik. Lusch 

et al. (2007) har diskuterat vikten av att se kund och organisation som en enhet, något som i 

sin tur kräver ett samarbete de två emellan. I samband med detta framhåller Ekström (2010) 
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hur kunder behöver guidas i sin köpprocess för att nå ett tillfredställande resultat. Bodestig 

understryker även, i och med detta, att StayHard alltid har arbetat med att ha en så hög 

servicegrad som möjligt, där det enbart ska ta några minuter att få svar på en fråga när det 

hos andra e-handelsföretag kan ta två dagar. Tillgängligheten är även något som de får 

beröm från av sina kunder, att de alltid svarar snabbt när en kund ringer eller mailar. 

4.4 KUNDRELATIONER 

4.4.1 BEFINTLIGA KUNDER 

Att ha ett tydligt fokus på kunden stärker dennes engagemang i köpprocessen och 

uppmuntrar till att aktivt medverka (Scullin et al. 2004). Belfrage menar att Stayhard tydligt 

arbetar med att engagera sina kunder i flera delar av verksamheten. Genom att låta dem 

vara en del sortimentets utformande och ha en öppen dialog med dem menar han att en ny 

typ av relation uppstår där kunden får en viktig roll i skapandet. Knapp framhåller att de vid 

utformningen av CoolStuffs nya webbsidan bjöd in en del av deras kunder för att få 

information om vad de saknade och vad som skulle kunna förbättras på den nya hemsidan. 

Att inkludera kunder i olika processer är något som Gummesson (2008) förespråkar och 

menar att företag bör se kunder som partners som medverkar och skapar tillsammans med 

företaget istället för en motliggande part. Detta kan även ställas i likhet med de 

huvudfaktorer som Ford et at. (2006) identifierar i skapandet av relationer, där det finns ett 

behov av att den andra parten får en central betydelse. De båda parterna har något som den 

andra behöver och kan genom en relation bidra med en problemlösande aspekt till den 

andra parten. 

 

Företag med ett serviceperspektiv i sin verksamhet kommer behöva anta ett 

kundrelationsperspektiv för att lyckas menar Grönroos (2008a). Knapp förklarar att de 

hanterar sina kundrelationer med ett öppet, personligt och hjälpsamt sätt. När en kund 

kontaktar dem och till exempel frågar om en viss order, så följer de alltid upp hur 

situationen för just den ordern ser ut. Grönroos (2008a) fortsätter med att påpeka att det är 

av största intresse för företag att ägna sig åt marknadsföring som konstruerats på 

kundrelationer och insamlad information om dessa, vilket benämns som 

relationsmarknadsföring. Att ha en tydlig relation med sin kund är något som samtliga 
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intervjupersoner värderar högt. Belfrage menar att StayHard arbetar mycket med deras 

kundrelationer samtidigt som Carlberg påpekar att kundrelationer är viktigast av allt hos ett 

e-handelföretag. Gränsmark påpekar även han att det är extremt viktigt att skapa relationer 

med sina kunder. Christopher et al. (2002) och Grönroos (2008a) påvisar att relationer på 

senare tid blivit det centrala motivet för en verksamhet att drivas.  

 

Carlberg fortsätter att förklara hur det även är viktigt att arbeta med att kunder blir 

återkommande och befintliga kunder. Det har visat sig vara lönsammare att skapa samt 

upprätthålla relationer med befintliga kunder än att skaffa nya påpekar Grönroos (2008a). 

Vilket kan härledas till Carlbergs tankar om att konsumenter idag inte är lika trogna som de 

var förr i tiden. Hon menar vidare i enlighet med Kandampully et al. (2001) att det är 

viktigare för att arbeta med att ha kvar sina befintliga kunder än att skaffa nya. Vikten av att 

ta hand om redan befintliga kunder kan ställas i linje med Craig och Jutla (2001) som 

understryker att en nyckelfaktor för att lyckas med kundrelationer är att lära känna dem. 

Detta innebär att företag måste försöka ta reda på hur kundernas processbehov ser ut på ett 

långsiktigt plan samt vilka önskemål som finns. detta är även ett viktigt inslag hos företag 

som antar ett förhållningssätt med relationsmarknadsföring menar Grönroos (2008a). 

Gränsmark menar att det är viktigt att som e-handelsföretag förädla och förvalta sina 

befintliga kundgrupper. Även Bodestig menar att de lägger mer energi och resurser på att ta 

hand om och vårda deras befintliga kunder. Detta har bidragit till att de arbetar för lite med 

att driva in nya kunder. Knapp menar att det därför finns ett behov att förvalta de redan 

befintliga kunderna. Hon uttrycker sig på följande vis; 

 

E-handelsföretag måste nog ha en balans för att inte bli för aggressiva tror jag. Kanske 

knyta an lite som i verkliga livet. Kanske tänka som med sin kärlekspartner. (Knapp  2012-

05-03) 

 

Enligt Grönroos (2008a) är det viktigt att se på sina kundrelationer som lärande relationer, 

där det sker ett ömsesidigt lärande mellan företag och kund. Bodestig anser att det av 

kostnadsskäl är viktigt att vårda sina kundrelationer, då det kostar mycket att generera nya 

kunder hela tiden. Grönroos (2008a) presenterar begreppet tjänsteproduktivitet som innebär 
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att produktiviteten hos ett företag är beroende av hur en kundrelation artar sig. Detta ligger i 

linje med Gwinner et al. (1998) som påpekar att med lojala kunder så kommer företagets 

kostnader att minska som ett resultat av goda kundrelationer. 

 

Gränsmark berättar att e-butik.se har tagit kundens köpprocess ett steg längre. Han berättar 

att de använder sig av något som kallas för calltracks som innebär att de har ett system som 

följer kundens väg på e-handelsplattformen. Det här kan även ses i enlighet med Grönroos 

(2008a) definition av relationsmarknadsföring då företaget med viss information om sina 

kunder kan marknadsföra sig på ett bättre sätt. Genom calltracks kan systemet sedan 

automatiskt känna av vad nästa steg blir i kundens köpprocess, vilket öppnar upp för 

möjligheter för e-handelsföretaget att underlätta för kunden och marknadsföra sig. 

Gränsmark framhåller att genom att veta vad kundens nästa steg blir så kan e-

handelsföretagen också underlätta för kundens medskapande av tjänsten. Genom detta kan 

e-handelsföretaget tillfredställa sina kunder i linje med vad Christopher et al. (2002) anser 

som ett kritiskt inslag vid upprättandet av kundrelationer. Detta kan även sammankopplas 

med det påstående som Lusch et al. (2010) har där de menar att ett företag ständigt måste 

vara uppdaterade om information kring kunden för att på ett effektivt sätt  kunna skapa rätt 

förutsättningar för att kunden ska kunna agera medaktör.  

4.4.2 SOCIALA MEDIER 

Sociala medier såsom Facebook, Twitter och bloggar är något som berördes i samtliga 

intervjuer och anses vara ett bra verktyg för att få sina kunder att bli återkommande kunder. 

Enligt Ford et al. (2006) finns det ett generellt intresse av social interaktion och 

interaktivitet i dagens samhälle. De menar vidare att den föränderliga världen kräver en 

personlig inriktning och enligt Bodestig är det viktigt för e-handelsföretag, trots att de är 

representerade på internet, att ha en personlig riktning till marknaden och till konsumenter. 

Bodestig menar fortsättningsvis att många webbsidor är väldigt opersonliga idag vilket kan 

uppfattas som att det är tråkigt av kunderna. Han förespråkar alltså att e-handelsföretag 

arbetar med att vara så personlig som möjligt i sin kommunikation med kunder. Att vara en 

del av en relation betyder enligt Ford et al. (2006) att företag åtar sig ett engagemang som 

bidrar till en ständig inverkan på den andra parten. Grönroos (2008a) menar vidare att om 
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företag arbeta med denna form av engagemang och ömsesidig belåtenhet, blir relationen en 

central punkt. Engagemang kan e-handelsföretag uppnå genom att vara tillgänglig för 

kunderna genom till exempel sociala medier menar Carlberg. Gränsmark menar vidare att 

det inte är till någon fördel att använda sin facebooksida som en försäljningskanal, där 

enbart produkter tvingas på kunder. Detta påpekar även Knapp som menar att CoolStuffs 

facebooksidan  inte är en plats för att sälja mer produkter.  

 

Gustafsson påpekar även han att det är viktigt i vissa branscher på internet att finnas 

tillgängliga genom sociala medier eftersom det behövs ett forum där kunder kan recensera, 

kommunicera och även ställa frågor till företaget. Enligt Ford et al. (2006) har kunden ett 

intresse av en social interaktion samtidigt som behovet av kommunikation präglar hela 

köpprocessen. Detta förespråkas också av Carlberg och Knapp som menar att det är av 

intresse för kunden att kunna kommunicera och diskutera kring de produkter som erbjuds. 

Bodestig menar vidare att de mest kommenterade produkterna i butiken ofta blir intressanta 

för övriga kunder, något som i sin tur kan leda till ett köp och framtida relation. Christopher 

et al. (2002) framhåller att interaktion, oavsett om det är mellan kunder eller kund och 

företag, är en värdeskapande faktor som bidrar till intresse för en verksamhet. Samtidigt 

menar Bodestig att ärlighet är en viktig grundsten för e-handelsföretag. Detta håller även 

Carlberg med om och anser att det är viktigt att vara transparent över internet och inte ta 

bort någon negativ kommentar. 

 

Den globala marknaden som internet utgör tillgodoser kundens intresse av social 

interaktion och ett behov att kommunikation påpekar Ekström (2010) och Ford et al. 

(2006). Användningen av sociala medier förstärks genom Meerman Scotts (2010) 

resonemang som menar att kunder värdesätter interaktion till den grad att one way 

marketing, som endast har en aktörs behov i fokus, inte är något som passar det nya 

angreppssättet som kunder förväntar sig. Belfrage påpekar att om e-handelsföretaget är 

synligt inom sociala medier och delar med sig av information och tips så kan det ge 

kunderna en positiv bild av företaget. Han berättar vidare att Stayhards kunder interagerar 

och kommunicerar aktivt på deras facebooksida, både med andra kunder som med 

företaget. I enlighet med detta betonar Scullin et al. (2004) och Schmitt (2003) även att 
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företag förväntas delge information innan kunden frågar om den samtidigt som de förväntas 

att arbeta med ett ständigt kundfokus, något som bidrar samt stärker en medveten och 

engagerad kund. Vidare anser Belfrage att engagera sina kunder är en mycket viktigt del 

och något som enkelt kan göras via ett företags facebooksida. Det handlar inte om att de vill 

sälja mer produkter utan att de vill engagera sina kunder genom att ha olika tävlingar där 

kunder kan vinna produkter och att göra dem intresserade av kommande kollektioner och 

sortiment.   

 

Knapp fortsätter med att förklara att genom sociala medier kan företaget diskutera och 

kommunicera med deras kunder på ett avslappnat och socialt sätt. Detta kan ställas i likhet 

med Bitner (1992) som diskuterar kundens medverkan i processer, då främst i koppling 

med värdeskapande. Hon menar att det nya synsättet på kundens involverande på 

marknaden är uppbyggt av processer som sedan utmynnar i ett egenskapande av värde och 

upplevelse. Carlberg delger även hon att det är viktigt att finnas representerad inom sociala 

medier för kundernas skull. På KyssJohannas facebooksida handlar det mest om kunderna 

och att de utöver att kommentera på deras hemsida också kan lägga en recension på en 

produkt. Enligt Gummesson (2008) så ska relationsmarknadsföring ses som ”plus sum 

game”, vilket innebär att det ska skapas ett ömsesidigt värde parterna emellan. Han menar 

vidare att om relationen är meningsfull för båda parterna så kommer det ligga i bådas 

intresse att den upprätthålls och utvecklas. Carlberg anser att det är viktigt att den möjlighet 

som sociala medier erbjuder finns, inte bara för att kunderna ska kunna få information om 

vad andra tyckte om en viss produkt, utan också att KyssJohanna får information om deras 

kunder och underlag för förbättringar i både sortiment och hantering av kunder. Detta kan 

ses i enlighet med Christopher et al. (2002)  som menar att en framgångsrik relation bör ses 

som två aktörers utbyte av värde. Kundgruppen framhåller även att möjligheten till 

interaktion med andra kunder skapar spänning samtidigt som den ger möjlighet att få mer 

anpassad information om varans egenskaper.  
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4.5 VÄRDESKAPANDE 

Bodestig berättar att han har märkt av en trend där e-handeln har blivit som en del av 

kundernas sociala vardag, något som ligger i linje med hur Ekström (2010) diskuterar 

handel som en social aspekt. Bodestig menar vidare att de till exempel har en kund som lagt 

cirka 565 beställningar sen starten 2008. Något som han menar kan grundas i att kunden vet 

att en ny vara presenteras vid samma klockslag varje dag och därför blir ett dagligt besök i 

butiken en del av kundens vardag. Enligt Grönroos (2008a) har kunden en viktig roll i att 

skapa något som får dem att känna sig mer tillfredsställd än innan köpet. Gränsmark 

framhåller vidare att det genom denna typ av sociala agerande, tillsammans med 

exempelvis användandet av sociala medier, kan vara ett sätt för en verksamhet att skapa 

mjuka värden för kunden. Molenaar (2010) hävdar i sin tur att det är av värde för företag att 

spegla personlighet gentemot kunden då det kan vara ett sätt att influera köpbeslut. Belfrage 

menar vidare att det är viktigt att kunna inspirera kunden att använda de produkter som 

säljs. Detta kan kopplas till Bitners (1992) resonemang om kundens medverkan i processer, 

då främst i koppling med värdeskapande. Vargo och Lusch (2004), Bitner (1992) och 

Grönroos (2008a) påpekar att kundens involverande på marknaden är uppbyggt av 

processer som sedan utmynnar i ett egenskapande av värde och upplevelse.  

 

Tillsammans med Carlberg diskuterar Belfrage om hur en webbsida måste förhålla sig till 

att kunden inte kan känna på produkterna och därför erbjuda varierande bilder på 

sortimentet. Det är därför viktigt att på ett informativt sätt beskriva produkterna. Koernig 

(2003) visar även på hur e-handelsföretag pressas att ständigt kunna presentera produkter 

på ett informativt och målande sätt för att få sin kund att känna ett behov. Detta står i linje 

med Lusch et al. (2010) som påstår att företag bör sträva efter att skapa de bästa 

förutsättningarna för kunden att agera medaktör och därmed underlätta för kundens 

värdeskapande. Kundgruppen menar i sin tur att genom bra bilder går det få en uppfattning 

av exempelvis passform på kläder samtidigt som det diskuteras vikten av att visa upp 

korrekta färger och storlek.  

 

Sarkar (2008) framhåller att alla människor är sensationssökande varelser och att 

konsumenter många gånger besöker en e-handelsplattform utan intentionen att faktiskt köpa 
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något, men att detta ändras när kunden omges av ett produktutbud som skulle kunna passa 

dennes behov. Vad kunderna lägger i sin varukorg kan skifta enligt Bodestig, det kan 

handla både om ett klädesplagg till en accessoar, principen är ändå densamma då han menar 

att många kunder faktiskt lägger en ny order varje dag. Även Schmitt (2003) har 

uppmärksammat att dagens kunder går mer och mer mot att handla impulsbaserat och att 

känslor och intentioner spelar en stor roll. Kundgruppen framhåller hur e-handel bidrar till 

ett impulsivt beteende då de gärna sitter och kollar igenom olika butikers sortiment utan att 

egentligen ha behov av att göra ett köp. Detta kan återkopplas till det fenomen Bodestig 

uppmärksammat där han tycker sig se att e-handel inte bara handlar om att köpa en produkt, 

utan att det också är en social företeelse. Schmitt (2003) nämner den totala upplevelsen och 

visar på att kunder lockas till ett helt produkt och servicepaket då det ägnar sig åt handel. 

Gränsmark är tydlig med att framställa hur viktigt det är för hela köpupplevelsen att 

fungera. Från valet av butik till det faktiska leveransen av vara eller tjänst. Carlberg menar 

att deras paketering prioriteras högt då det speglar hur de hanterar sina produkter med 

kärlek.  

 

Vargo och Lusch (2004) menar att service och kunskap utöver själva produkten innefattas i 

ett så kallat tjänstepaket. Belfrage berättar att inspiration är en faktor som värderas högt av 

både kunderna och av företaget. Han exemplifierar detta genom att berätta att StayHard 

nyligen starta en tidning som ska innehålla bland annat inspiration till kunderna kring hur 

de ska matcha de produkter som finns tillgängligt i sortimentet. Han lyfter även fram att 

tidningen ska innehålla andra reportage och rörande andra ämnen såsom bland annat musik, 

film och sport som StayHards målgrupp är intresserade av. Detta kan enligt Grönroos 

(2008a) identifierats som en tilläggstjänst som kan bidra till ett företags konkurrensfördelar. 

Gränsmark påpekar hur ett e-handelsföretags mjuka faktorer ofta är vad som skapar värde 

för kunden. Tidningen kan i detta fall ses som ett led i att möjliggöra för kundens egna 

värdeskapande genom att erbjuda ett tjänst utöver själva produkten. Vidare menar Vargo et 

al. (2007) att inom Service-Dominant Logic handlar det om att se individer och 

organisationer som en sammanvävd enhet som uppstått genom social interaktion. Knapp 

framhåller även att den finns en större möjlighet för dem att interagera med sina kunder då 

de genom internet finns tillgängliga överallt, något som skapar en värdefull 
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sammanhållning. Genom att anta den ambition som Belfrage förmedlar om att vara som en 

slags “cool polare med koll” till sina kunder kan detta uppnås. Detta kan även dras som 

parallell till det som Belfrage påpekar, att StayHard vill skapa en känsla av att kunden 

tillhör en grupp och att det ska upplevas som en social handling att handla hos dem vilket är 

nämnts i tidigare kapitel. Detta påpekar även Bodestig är fallet hos mandeldesign.se. 

Gränsmark menar i sin tur att det är viktigt att e-handelsföretag visar och delar med sig av 

den kunskap de besitter för att kunna förädla den kontakt de har med sina kunder.  

 

Carlberg menar att ett värde som e-handel kan tillhandahålla sina kunder är kopplat till 

lättillgängligheten. Värde är enligt Zeithaml (1988) baserat på kundens uppfattade 

bedömning av det som levereras i förhållande till det som uppoffras. Gustafsson diskuterar, 

med liknande grund, hur det för e-handelsföretag är dyrt att generera nya kunder, men att 

insatsen lönar sig i framtiden. Samtidigt diskuterar Carlberg vidare hur det är viktigt för ett 

företag att leva upp till de förväntningar kunden har, men samtidigt acceptera att detta inte 

alltid är utfallet. Bodestig nämner även att det är viktigt att inse hur kunder även har 

förväntningar på service, exempelvis i form att tillgänglighet via telefon och mail. Som 

Vargo och Lusch (2004) och Grönroos (2008a) nämnt ingår servicen i det tjänstepaket som 

levereras, vilket tillsammans med Bodestigs åsikt resulterar i att service är en stor 

förväntning som måste uppfyllas. Eftersom varje kund söker värde menar Christopher et al. 

(2002) på att en kund är målinriktad och söker den bästa och värdefullaste lösningen på sitt 

problem. Lättillgängligheten till handel som erbjuds genom internet innebär att 

konsumenterna får mer tid över till annat, vilket i sig kan ses som ett skapande av värde. 

Samtliga intervjupersoner enas om att en aspekt som värderas högt hos kunder är tid. 

Belfrage menar att en av de mest utstickande framgångsfaktorerna på e-handelsmarknaden 

är leveranstider och snabbhet. Samtidigt pekar Knapp på att snabba leveranstider är något 

som alla professionella handlare förväntas erbjuda och bör då istället ses som ett grundkrav. 

Bodestig väljer att inkludera den snabba leveranstiden som en del av kundservicen och ser 

det därför som en självklarhet. Carlberg framhåller även hur hon tror att kunden idag har 

mindre tid, något som kan anses bekräftat av O’Connor och Galvin (2001).  
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5. SLUTSATS 

 

Vi kommer i detta kapitel presentera vår slutsats genom att besvara vårt syfte. Vi 

kommer  först besvara den första delen av syftet då vi presenterar de identifierade 

marknadsrelaterade faktorerna. Sedan presenteras andra delen av syftet då vi redogör för 

de identifierade framgångsfaktorerna under varje nyckelområde; servicelogik, relationer 

samt värdeskapande. Avslutningsvis besvarar vi vår forskningsfråga där vi illustrerat vår 

slutsats med hjälp av en modell samt en förklaring till denna modell.  

 

5.1   SYFTE 
Vårt syfte med denna uppsats är att klarlägga olika marknadsrelaterade faktorer som är 

betydelsefulla för framgångsrika e-handelsföretag i deras utveckling. Vidare är vår 

ambition att analysera och klarlägga eventuella kopplingar mellan e-handelsföretags 

relationsbyggande, servicelogik och värdeskapande. 

 

Vi har även en forskningsfråga som lyder; Vilka framgångsfaktorer är, ur ett 

marknadsperspektiv, relevanta för företag i e-handelssektorn?  

5.1.1 MARKNADSRELATERADE FAKTORER  

Vi har utifrån vår analys identifierat olika marknadsrelaterade faktorer som har en påverkan 

på framgångsrika e-handelsföretag och deras verksamhet. Dessa faktorer kommer senare 

spela en roll i besvarandet av forskningsfrågan.  

 

Tillgänglighet 

Bekvämlighet och tillgänglighet är två aspekter som utpekats som orsaker till e-handelns 

popularitet och framgång. E-handelsföretagets uppgift är att göra alla steg enkla att 

genomföra för kunden, men det är ändå viktigt att inse att det är kunden som styr processen. 

Det är därför viktigt att företaget är närvarande, men inte tar för stor plats. Att vara 

tillgänglig som e-handelsföretag har genom denna studie visat sig vara en nödvändighet. 

Eftersom e-handelsföretag finns tillgängliga att handla hos dygnet runt så har det 

framkommit att det även är viktigt att finnas tillgängliga genom kontakt. Kunden förväntar 
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sig att det finns kontaktuppgifter tillgängligt på hemsidan. Detta tenderar till och med till att 

bli ett krav hos dagens kunder då det reducerar otryggheten som kan uppstå hos en 

konsument när denne handlar över internet. Det har vidare diskuterats att det är viktigt att 

inte vara anonyma som e-handelsföretag utan vara öppen genom att visa en personlig sida.  

 

Sortiment 

Ett företags utbud är en faktor som påverkar ett företag på ett antal olika sätt. Genom 

intervjuer har vi insett att det finns delade meningar gällande vikten av ett brett och 

välsorterat utbud. Det har å ena sidan diskuterats att utbud är något som kan kopieras och 

ingenting som leder till att e-handelsföretaget i fråga når framgång. Å andra sidan har det 

dock påvisats att det är viktigt att ha ett stort och brett sortiment och att utbud visserligen är 

en central del i utformandet av ett e-handelsföretaget. Utbudet har vi dock inte identifierat 

som en fristående framgångsfaktor trots att det påverkar ifall ett företag är framgångsrikt. 

Anledningen till detta är att vi, med underlag från teori och empiri, sett att framgång hos e-

handelsföretag främst ligger i relationsmarknadsföring och inte 

transaktionsmarknadsföring, vilket vi anser är fallet ifall vi skulle fokusera på utbud som en 

framgångsfaktor och inte en påverkande faktor.  

 

Synlighet 

Genom studiens utförda intervjuer har vi erhållit information om att synlighet är ett resultat 

av ett brett sortiment och är därmed viktig i detta avseenden. Dagens konsumenter är flitiga 

användare av sökmotorer för att hitta den vara som eftersöks och det går därför se att det är 

viktigt att som e-handelsföretag sökmotorsoptimera. För att kunna maximera sin synlighet 

genom en sökmotor är det även i detta avseende nödvändigt att det erbjuds ett stort och 

brett sortiment hos ett e-handelsföretag. E-handel finns utspridd på en stor plattform vilket 

enligt de utförda intervjuerna gör det ytterst viktigt att visa sig synlig. Att vara synlig kan 

därför ses som en svårighet för ett e-handelsföretaget, och något som ständigt måste arbetas 

med för att överkomma. Genom att hålla sig uppdaterad om marknaden och ständigt vara 

aktuell går det att se hur e-handelsföretag har större chanser att visa sig synliga på 

marknaden och där med ha möjlighet att generera en stabil kundgrupp. Det framgår även 

genom de utförda intervjuerna att ett e-handelsföretag måste kämpa med att hålla sig synlig 
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på ett annat sätt än en fysisk butik. Om e-handelsföretaget inte arbetar med detta är de i 

princip osynliga om inte konsumenten på egen hand letar upp det.  

 

Information 

Vi har identifierat att information är ett viktigt inslag hos e-handelsföretag i många olika 

avseenden och en grundläggande komponent hos båda parterna. De intervjuade e-

handelsföretagen framhåller att information om deras kunder anses som en viktig del i 

arbetet med att skapa relationer. Informationsbehovet har även visat sig vara viktig för 

kunderna. Genom bland annat en ordentlig beskrivning av produkterna i kombination med 

ett antal produktbilder fungerar informationen som ett substitut till den fysiska kontakten 

med produkten. För att kunden även ska kunna interagera med e-handelsföretaget så måste 

viss information ligga till grund för kommunikationen med kunden, vilket är definitionen 

av att som företag använda sig av relationsmarknadsföring. 

 

Med avseende på att e-handelsföretag ska kunna hantera sina kunder med delvis 

skräddarsydda lösningar när det behövs så krävs det även att företagen erhåller information 

om sina kunder. För att e-handelsföretag dock ska kunna ta del av den informationen som 

erhålls så måste de dock ha en övergripande servicelogik på sin verksamhet, vilket leder oss 

in på att informationen i sig inte är en framgångsfaktor utan en påverkande faktor. Vidare 

så kan vi se att beroende på vad e-handelsföretaget väljer att göra med informationen, 

utefter den servicelogik som innehas, så kommer det antingen leda till framgång eller ej. I 

den modellen vi senare kommer presentera så har information tagit en plats som ännu en 

påverkande faktor då det är något som utvecklats till att bli ett krav och något som samtliga 

e-handelsföretag inom denna sektor måste inneha.  

 

Virtuell plattform 

Tidigare åsikter och motstånd riktat mot e-handelsmarknaden har länge varit baserar på 

trygghet. Det har diskuterats hur det inte går att lita på en virtuell butik och att det är 

riskfyllt att interagera med en aktör som inte finns representerad i fysisk form. Dagens 

samhälle är mer utvecklat och har frångått många av dessa åsikter. Det går dock se hur 

otrygghet hos kunderna är en faktor som påverkar e-handelsföretag till det negativa. Med 
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grund i intervjuer går det se hur ingående information om produkterna, företaget och andra 

inslag har utvecklats till att bli ett krav på marknaden och som leder till att kunden bland 

annat blir trygg i sitt handlande. Detta har även fått stöd av teorin. Att erbjuda sin kund 

relevant och ingående information under sin köpprocess bör vara ett vitalt inslag i varje 

virtuell verksamhet då det, som tidigare nämnt, är vanligt för kunder att bryta relationer på 

grund av konflikt mellan inblandade parter.  

 

Fler av de diskuterade faktorerna binds samman i servicelandskapet, som är e-

handelsföretagets plats för service, kommunikation och relationsskapande. 

Servicelandskapet blir därför ytterligare ett verktyg för att skapa trygghet men också för att 

dela information. Genom de utförda intervjuerna har det framkommit hur ett företags e-

handelsplattform är utformad är ett sätt att säkerställa verksamhetens trovärdighet och 

skicklighet. Det går att se hur en väl utformad plattform är ett krav från konsumenter om de 

ska interagera med e-handelsföretaget.  

 

Leverans och tid 

Som tidigare nämnt är dagens konsumenter mer upptagna och otåliga vilket enligt fler av 

intervjupersonerna har bidragit till att de förväntar sig att det ska gå snabbare att handla 

produkter över internet än i en fysisk butik. Att leverera det kunden förväntar sig är viktigt 

för ett e-handelsföretag vilket påpekas gen både intervjuer och teori. Snabba leveranser är 

någonting som ständigt diskuterades av samtliga intervjupersoner i empirin med tonvikt på 

att det är något som ett uppdaterat och aktuellt e-handelsföretag idag bör ha. Det framkom 

också genom intervjuerna att kunden idag förväntar sig att det maximalt ska ta tre dagar 

tills paketet levereras till brevlådan samtidigt som de i vissa fall till och med förväntar sig 

att paketet ska levereras redan nästa dag. Det påpekades även i analyskapitlet att det är 

viktigt att e-handelsföretag tar ansvar för förseningar eller andra problem som kan uppstå 

vid en leverans. Vi anser med bakgrund av detta att leveransen är en viktigt faktor för e-

handelsföretag. Vi har dock identifierat det som en påverkande faktor och inte en enskild 

framgångsfaktor då det är en faktor som krävs av samtliga e-handelsföretag, varesig man är 

framgångsrik eller ej. Problem i leveransen kan även styras och bero på andra inslag som 

ligger utanför företagets kontroll, till exempel posten eller liknande organisationer.  
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I och med närheten av internet i konsumenternas vardag kan en kunds behov uppstå för 

stunden. Det kan bero på att det är en del av kundens sociala vardag, som i fallet med 

mandeldesign.se eller att personen i fråga av en händelse surfar in på en webbsida och 

handlar utefter impuls. Som framhållet i de utförda intervjuerna är kunder idag mer 

upptagna, vilket beror på en förändring av livsstilen hos flertalet individer. Det har även 

diskuterats att individer i dagens samhälle blivit mer bekväma och därmed välkomnar den 

möjlighet till underlättande i vardagen som e-handeln erbjuder dem. Tid är därför en 

ytterligare faktor som genomgående diskuterats under intervjuerna. I och med kundens mer 

upptagna liv anser vi att tid blir ett element som e-handelsföretag måste ta hänsyn till i 

utformningen av deras genomgående servicelogik, kundrelationer och för att kunna 

möjliggöra för kundens värdeskapande då deras köpprocess ser annorlunda ut idag. 

 

5.1.2 FRAMGÅNGSFAKTORER  

Framgång  ligger inte i det faktum att e-handelsföretag har ett synsätt inkluderande 

servicelogik, relationer och värdeskapande i sin verksamhet. Vi har identifierat att 

framgång istället uppstår beroende på hur e-handelsföretag har valt att arbeta med dem. 

Vidare kommer vi presentera de framgångsfaktorer inom servicelogik, relationer och 

värdeskapande som vi kommit fram till genom den insamlade empirin. 

 

Servicelogik 

Det går att se servicelogik som en grundande faktor i e-handelssektorns framgång. Enligt 

studiens tidigare diskussioner framställs e-handel som kundens marknad och en förbättrad 

plattform för service. Som framgått av intervjuerna är det för e-handelsföretag viktigt att 

ständigt vara på kundens sida för att kunna skapa en balans tillsammans med den teknik 

som används. Det är viktigt att erbjuda kunden den information som krävs för att kunna 

navigera sig rätt, men även för att, på egen hand, kunna använda sig av de verktyg som 

erbjuds i samband med en interaktion på den virtuella plattformen. Servicelogik har 

presenterats tillsammans med Service-Dominant Logic som ett förhållningssätt där fokus 

inte ligger på den produkt som erbjuds, utan den lösning som produkten genererar. Vi anser 

därför att en produkt kan ses som ett tjänsteerbjudande som innefattar flertalet tjänster för 

kunden att bruka.  
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Den tekniska utvecklingen har förändrats och utvecklat nya typer av förväntningar. Vi har 

identifierat hur möjliggörande underlag bör prioriteras för att en kund individuellt, och 

tillsammans med underliggande stöd och information, ska kunna agera på den virtuella 

plattformen. Det aktuella köpforumet kräver enligt teori och empiri att det finns en ständig 

kommunikation av information, både gällande marknaden i stort och företaget i sig. Genom 

kommunikation får kunden stöd och guidning. Studien visar vidare att ett utbyte av 

information stärker upplevelsen för både kund och företag. För att stärka upplevelsen kan vi 

även se att det krävs en grundande service. Den service som genom studien diskuterats som 

framgångsfaktorer är e-handelsföretagets förmåga att vara tillgänglig på distans samtidigt 

som varje individuell kunds behov måste tillfredsställas. Genom de teorier som framställts 

gällande servicelogik går det att se hur kunden är en viktig del av produkten eller tjänsten 

som levereras. Att ha en god servicelogik betyder därför att lägga företagets grund på ett 

sätt att kunden har verktyg nog för att genomgå de processer som förväntas. Det är i sin tur 

av vikt för företaget att genom den virtuella plattformen ständigt finnas tillgänglig att 

kommunicera den information, det utbud och den leverans som processerna kommer 

utmynna i.  

 

Att stå till tjänst är något som diskuteras i samband med ord som service. Den tidsaspekt 

som tidigare diskuterats i samband med e-handel prioriteras högt i detta samband. Att 

ständigt finnas tillgänglig för att stå till tjänst har framlagts som en faktor för alla e-

handelsföretag att anpassa sig till. Att finnas representerad på internet betyder att alltid vara 

synlig. Genom studien går det att se hur den ständiga synligheten måste vårdas genom 

kundtjänst, mailkontakt, uppdateringar och nyhetsbrev. Skulle kunden hindras från att 

genomgå de processer som tidigare diskuterats under den tidsperiod de interagerar med 

företaget finns det anledning att tro att kunden skulle byta butik. Att tillhandahålla god 

service tillsammans med den aktuella varan går inte att undgå enligt teorier gällande 

Service-Dominant Logic, men det bör prioriteras högt av e-handelsföretag som endast är ett 

virtuellt fenomen innan någon form av utbyte sker.  
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Denna studie framhåller att varje kund bör erbjudas bästa möjliga service för den enskildes 

behov, samtidigt som det lilla extra ska prägla interaktionen. Det är vid konflikter som den 

goda servicen sätts på prov och e-handelsföretaget kan utvärderas. Det framhälls även hur 

service är e-handelsföretags möjlighet att visa sig unik på marknaden. Genom att ha en god 

lösning och intressant utformning på sin verksamhet kan ett e-handelsföretag urskilja sig på 

marknaden och på så vis göra sig synlig, något som ses som ytterligare en framgångsfaktor. 

Det går att dra slutsatsen att om ett företag visar sig unik på marknaden genererar det 

intresse och på så vis konsumenter. Att i sin tur ge dessa en god service och ett gott intryck 

kommer vara en faktor att behålla sina kunder och bygga en stadig relation med dessa.  

 

Relationer 

Servicelogik kan identifieras som grunden för att framgångsrikt skapa kundrelationer. Det 

är samtidigt viktigt att e-handelsföretag möjliggör för att individuellt kunna anpassa vissa 

delar av erbjudandet och därmed servicelogiken till kunden och olika kundgrupper. Detta 

förhållningssätt möjliggör även för e-handelsföretag att bygga relationer, både på kort och 

lång sikt. Genom insamlad data har vi identifierat att det är lönsamt och givande för ett e-

handelsföretag att ha en stabil kundbas. Detta med bakgrund av det som påpekades genom 

analysen att relationer bör ses som lärande relationer, där kunden lär sig om företaget och 

vice versa. Som tidigare nämnt finns det ett behov av att vara unik i den enorma kanal som 

e-handel utgör, samtidigt finns det ett behov av att intressera och attrahera ytterligare 

grupper som inte specifikt är målgruppen. Studiens empiri visar på att det finns ett stort 

behov av trafik till en webbsida, samtidigt som det krävs en stabil kundbas. Det måste 

därför finnas en balans mellan att vara unik och att vara öppen för alla. Vi tycker oss kunna 

se en framgångsfaktor i att fokusera på den unika och stabila relation som finns genom att 

hålla en ständig men inte för intensiv kontakt och uppdatering med denna kundgrupp, något 

som kan ske genom mailkontakt, utskick eller andra typer av marknadsföring. Det är dock 

viktigt att vara medveten om till vilken grad och intensitet kundgruppen vill vara engagerad 

för att skapa den bästa relationen möjlig. Igen finns det anledning att se hur var kund har ett 

personligt beteende och behov, och e-handelsföretaget måste som tidigare nämnt ha detta i 

bästa intresse.  
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Relationer bygger som känt på hur väl två parter passar samma, men även hur de 

tillsammans kan skapa en enhet som genomgår de tidigare omtalade processerna. Även om 

sektorn är öppen för alla tenderar denna relation, som alla relationer, att de inblandade 

parterna kompletterar varandra. Kunderna har enligt studiens utfall inget stort behov av en 

grundlig fysisk interaktion, men förväntar sig samtidigt olika mängd av stöd i 

servicelandskapet. För e-handelsföretag gäller det då att kunna tillgodose flera möjliga 

situationer som kan uppstå vid en interaktion, utan att påverka kunderna som har andra 

behov på ett negativt sätt. En framgångsfaktor som går att urskilja av detta är ett företags 

möjlighet att se den enskilda kunden till den utsträckning denna vill bli sedd. Studien visar 

även på hur en relation med en befintlig kund är en stor tillgång för ett e-handelsföretag i 

och med den dialog som uppstår de två emellan. Det diskuteras hur det är förmånligt för ett 

företag att inrikta sig på den befintliga kunden i och med det utbyte av information som 

sker i relationen. Istället för utbytet av pengar mot vara, som transaktionsmarknadsföring 

grundas på, blir den utvecklade termen relationsmarknadsföring delvis ett utbyte av 

information. Kunden erhåller information från företaget genom exempelvis 

produktinformation medan företaget erhåller information från kunden genom olika typer av 

feedback. De båda stärker därför varandra och bidrar till en större chans till värdeskapande, 

som kommer diskuteras ytterligare senare.  

 

Värdeskapande 

Värde har i studien framställts som det grundläggande målet i de processer som genomgås. 

En verksamhet bör ha som mål att möjliggöra för värdeskapande i kundens processer då det 

påstås att det endast är kunden som kan komma åt detta värde. Igen framgår det att 

information är en stor grund och bör prioriteras. Genom att tillhandahålla information som 

stöttar detta möjliggörande kan en verksamhet nå en högre grad värde.  

 

Trots att individer väljer att handla anonymt och digitalt så måste e-handelsföretaget även 

ha en personlig sida i sin kommunikation. Vi har erhållit information om att det är viktigt 

för konsumenter att ha  möjlighet att kontakta e-handelsföretaget och genom att få ett 

personlig bemötande kan det sedan generera en känsla för företaget. Detta kan enligt 

intervjuerna leda till att konsumenten återvänder då de anser att det är ett tryggt och pålitligt 
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företag. Detta kan även enligt empiriska källor bidra till kundens känsla av att tillhöra en 

grupp. Det som framkom genom intervjuer var att ett personligt bemötande från e-

handelsföretagets sida genererar fler underlag till att skapa relationer, men att det också 

enligt oss kan ses som en möjlighet till värdeskapande för kunden då den känner sig som en 

del av en grupp. Det visar sig vidare hur e-handelsföretag framgångsrikt arbetar med att 

erbjuda sina kunder något extra utöver det vara som köpes, något som enligt teorin 

benämns som ett tjänstepaket. Det har genom intervjuer framkommit exempel på 

kundmagasin och varsam paketering är ett sätt att erbjuda sin kund något extra. Vi 

identifierar detta beteende som ett sätt som e-handelsföretag använder för att komma 

närmre sin kund men också för att tydliggöra den bild som ska reflektera företaget utåt.  

 

Genom vår uppsats har vi förstått att värdeskapandet är en individuell process och det går 

därför inte peka ut generella framgångsfaktorer. Dock har vi identifierat tid som en 

genensam nämnare för många målgrupper. I de genomförda intervjuerna poängteras det att 

kunden idag är mer upptagen och otålig i sin kontakt med företaget. De har stora krav vad 

gäller bland annat leveranstider och företagets tillgänglighet, och en av orsakerna till att e-

handel blivit populärt är för att det går snabbt och är bekvämt. Med bakgrund av denna 

diskussion anser vi att värdeskapandet alltså inte behöver handla om enbart själva 

produkten, sortimentet, de sociala aspekter eller roliga tilläggstjänster. Att det går snabbt 

och att kundens ansträngning för att genomföra ett köp är minimal kan bidra till att den 

tiden kunden vinner i jämförelse med att handla produkten i en fysisk butik, väger upp det 

faktum att det tar ytterligare någon dag att få produkten. Alternativkostnaden för den tiden 

som det tar att köpa en vara över internet är mindre värd än att få vänta cirka två dagar på 

att få produkten. Detta kan i sig vara ett värde för kunden. 

5.2 FORSKNINGSFRÅGA  

Vi har identifierat att genom ett servicelogiskt synsätt kan ett e-handelföretag möjliggöra 

för skapandet av hållbara kundrelationer som i sin tur genererar olika värden. Vi har alltså 

valt att se detta som en ständigt pågående process och ett ömsesidigt beroende av de olika 

delarna. Vidare kommer vi presentera våra tankegångar som lett fram till modellen. 
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Genom empirin och teorin har vi belyst vikten av att e-handelsföretag har ett 

serviceperspektiv i sin verksamhet, olika typer av kundrelationer samt ett möjliggörande 

underlag för värdeskapande för kunden. Vi har även identifierat att tid är en faktor som 

värderas högt av dagens konsumenter vilket innebär att den får en central roll i den modell 

vi nu kommer presentera. Tid är en faktor som ständigt påverkar alla inslag av servicelogik, 

relationsbyggande och värdeskapande hos e-handelsföretag då tidsbristen hos 

konsumenterna är stor och måste därmed noga beaktas. Vi har slutligen, för att svara på vår 

forskningsfråga, konstruerat en modell som kopplar samman de tidigare diskuterade 

faktorerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbud, information samt leverans är tre inslag som vi anser är viktiga för e-handelsföretag. 

De tre faktorer som modellen presenterar som påverkande har ständigt en stor inverkan på 

servicelogiken, relationerna och värdeskapandet. Vi har påvisat att servicelogik går att se 

som en bas i ett e-handelsföretags verksamhet vilket kommer genomsyra framtida 

kundrelationer samt möjliggörande för värdeskapande. Relationer är en följd av 

servicelogiken, vilket bör utläsas som att god servicelogik resulterar i relationer. Den 

genomgående servicelogiken och skapandet av relationerna resulterar i sin tur i möjligheter 

till ett utvecklat underlag för värdeskapande, då e-handelsföretaget erhållit information om 

kundgrupperna och den enskilda individen så att de kan anpassa verksamheten efter dem. 

Värdeskapandet genererar feedback genom ytterligare information om kunden som i sin tur 

kan utveckla servicelogiken. Värdeskapande presenteras som de tredje faktorn i den 

framtagna modellen och blir på så sätt en avslutande del i kundens köpprocess. Genom 

modellen går det, som tidigare nämnt att se att alla faktorer och inslag är i en ständig 

Figur 1: Process för e-handelsföretags framgång 
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process och ömsesidigt beroende av varandra vilket enligt oss är ett krav för att e-

handelsföretag ska nå framgång. 

5.3 AVSLUTNINGSVIS... 
Genom denna studie har vi presenterat identifierade marknadsrelaterade faktorer och 

framgångsfaktorer som påverkar e-handelsföretag. Vi har kommit fram till att det finns 

tydliga kopplingar mellan de olika faktorerna och att de ha en ständig inverkan på varandra. 

Den presenterade modellen över det ömsesidiga beroendet och den ständiga process som 

pågår mellan valda begrepp som servicelogik, kundrelationer, värdeskapande samt de 

marknadsrelaterade faktorerna anser vi  kan användas av e-handelsföretag som en riktlinje 

för utveckling i den fortsatta verksamheten. 

 

E-handelsmarknaden är relativt ny och genomgår en ideligen utveckling vilket gör att 

ämnet är ständigt relevant. Följande är våra förslag på framtida forskning. Då denna studie 

inte har haft ett marknadsföringsperspektiv kan vi se det intressant att i fortsatt forskning 

identifiera tillvägagångssätt för att attrahera kunder till e-handelsföretag. Vidare finns det 

även utrymme för vidare forskning gällande vikten av välutformat servicelandskap och hur 

ett e-handelsföretag kan skapa en stabil relation med sina kunder. Vi anser det även vara 

viktigt att hela tiden följa upp forskningen på detta område i och med den ständiga tekniska 

utvecklingen och föränderliga världen.  
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7. BILAGOR 

BILAGA 1 

Intervjuguide till e-handelsföretag 

 

Allmänt  

- Berätta om ert företag 

- Företagets syn på framgångsfaktorer 

(- Hemsida - Effektivitet - Möjliggörande till värde-relationer) 

- Marknadskanaler och strategier 

- Svårigheter (jämförelse med fysiska butiker)  

 

Värdeskapande  

- Företagets erbjudande 

- Uppskattning 

- Word of mouth 

 

Relationer 

- C2C 

- Återkommande kunder 

- Nya kunder 

- Behålla och stärka relationer 

 

Servicelogik 

- Skiljer er från andra företag 
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- “Det lilla extra” 
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BILAGA 2 

Intervjuguide till sakkunnig 

 

Allmänt 

- Interaktion med e-handelssektorn 

- E-handelns popularitet  

- Generella framgångsfaktorer 

- Svårigheter i jämförelse med fysiska butiker 

 

- Marknadsstrategier 

- Utformning webbsida 

 

Relationer 

- Personlig kontakt 

- Vikten av kundrelationer 

- Kunder som tillgång till företaget 

- C2C 

 

Värdeskapande  

- Betydelse av att vara unik och egen 
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BILAGA 3 

Intervjuguide till kunder 

 

- E-handelsbranschen 

- Skillnader mellan fysisk och virtuell butik 

 

- Användande av webbutik 

- Funktioner på webbplats 

 

- Planerade eller spontana köp 

- Interaktion med företag 

 

- Marknadsföring 
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BILAGA 4 

Presentation av intervjupersoner 

 

Carin Carlberg - kyssjohanna.se 

Carin startade KyssJohanna 2006  och är idag VD för företaget. De har idag nordens största 

sortiment av märkessmycken på nätet, då de exempelvis erbjuder produkter från Missoni, 

Dyrberg/Kern och CC Skye. Hos KyssJohanna hittar kunden alltid de senaste trenderna i 

smyckesväg till både lyx och budgetpriser. Företaget startades först enbart som en 

hobbyverksamhet på grund av att Carin tyckte att det inte fanns något e-handelsföretag som 

erbjöd märkessmycken men drivs nu som en heltidsverksamhet.  

 

Kalle Bodestig - mandeldesign.se 

Mandeldesign.se grundades 2008 av Kalle och hans fru Eva. Mandeldesign.se är en 

personlig butik med höga ambitioner gällande sortiment och service. De har varit pionjärer 

i sitt sätt att ta personlig försäljning till webben enligt egen utsago. De har en övertygelse 

om att e-handelsföretag kan ge bra service och lägga mycket tid på kunder även på nätet, 

vilket har gjort upplägget i deras webbshop unikt. Kalle har tidigare arbetet som 

systemutvecklare och konsult åt bland annat Lindex och Net-on-Nets e-handelsplattform. 

Tanken var från början att webbsidan skulle fungera som ett komplement till deras fysiska 

butik men det visade sig snabbt att webbsidan sålde mer än vad de gjorde i sin butik. Idag 

säljer de endast via sitt e-handelsföretag.  

 

Anders Gränsmark - e-butik.se 

Anders arbetar som partneransvarig på e-butik.se. Till en början arbetade de som 

plattformsleverantör men idag har det utvecklats till att arbetas väldigt mycket med 

konsultlösningar åt deras kunder, med tonvikt på marknadsföring, försäljning och så vidare. 

“E-butik tillhandahåller en egenutvecklad användarvänlig e-handelslösning som passar lika 

bra för den nystartade firman som för det etablerade e-handelsföretaget. Vi har 100% fokus 

på e-handel vilket gjort oss till experter på detta område.” 

 

Olof  Belfrage – stayhard.se 

Olof har ett år arbetat på StayHard sedan starten 2005 vuxit till ett framgångsrikt e-

handelföretag som idag erbjuder kläder från över 150 olika varumärken. StayHards främsta 

målgrupp är modeintresserade män, de finns representerade i 28 olika länder, men har även 

två fysiska butiker i Sverige Sedan starten har deras främsta fokus varit nöjda kunder och 

de ser sitt viktigaste uppdrag som att ha snabba leveranser och service utöver det vanliga. 

Nyligen lanserades även StayHard Magazine som är Sveriges största livsstilsmagasin för 

män innehållande reportage om mode, musik, sport och liknande. 
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Ola Gustafsson - patroner.se 

Ola Gustafsson är VD för e-handelsföretaget patroner.se som försett sina kunder med 

skrivaretillbehör sedan 1996, vilket gör dem till ett av Sveriges älska e-handelsföretag. 

Patroner.se ser sig som experter på det de säljer och erbjuder välfyllt produktsortiment till 

låga priser. Patroner.se vill erbjuda sina kunder en god service genom att vara tillgängliga 

och dela med sig av sin kunskap. De har även ett stort fokus på snabba leveranser, även om 

en beställning läggs under helgen.  

 

Kajsa Knapp – coolstuff.se 

Kajsa Knapp är en av två som grundade e-handelsföretaget CoolStuff. Tillsammans 

mannen Christian tyckte Kajsa att det behövdes roliga prylar på marknaden och startade 

företaget från lägenheten år 1999. CoolStuff kallar sig ”Sveriges prylmecka” och erbjuder 

sina kunder de mest innovativa och spännande produkterna på marknaden. CoolStuff har 

även en fysisk butik lokaliserad i Malmö där de ger sina kunder chansen att komma förbi 

och se alla intressanta produkter i verkligheten. 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för 

utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. 

Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar/351 95 Växjö Telefon 0772-28 80 00 
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