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Bakgrund: E-handeln är en växande trend som fler och fler upptäcker som ett bekvämt 

sätt att utföra sina ärenden på.  Under 1990-talet, slog konsument e-handeln slog igenom 

och idag fortsätter den att växa allt starkare. En av de mest framgångsrika branscherna av 

e-handeln idag är kläder. Modebranschen ses som en väldigt betydelsefull bransch för 

den växande upplevelseindustrin i Sverige.  

 

Frågeställningar: Vad krävs för att skapa ett konkurrenskraftigt e-handelsbolag 

internationellt? Hur arbetar e-handelsbolag för att bygga upp och bevara kundrelationer? 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka faktorer som är 

grundläggande för återförsäljande e-handelsföretag inom klädesindustrin för att vara 

konkurrenskraftiga internationellt. Vidare ska det undersökas hur e-handelsbolag inom 

denna bransch hanterar kundrelationer och hur de arbetar med kundvärde. 

 

Metod: Den valda undersökningsmetoden för uppsatsen är en kvalitativ metod utifrån en 

deduktiv ansats där fyra semistrukturerade telefonintervjuer har gjorts.  

 

Resultat och slutsats: Det som krävs för mikroföretag för att vara konkurrenskraftig är 

resurser, vilket mikroföretag ofta har brist på. Att ha ett internationellt nätverk är också 

en konkurrensfördel och att tillhandahålla kunderna det de efterfrågar leder till ett 

omtyckt företag som lättare kan skapa sig en kundkrets. För att vidare kunna bygga upp 

relationer med sina kunder, är förtroende en viktig faktor. Genom att minimera risker och 

hålla sina löften kan ett högt förtroende skapas, som är en bra grund till att långvariga 

relationer kan utvecklas. För att sedan kunna bevara kundrelationerna, är det viktigt att 

företagen förser sina kunder med värde som en bonus för att kunderna ska känna sig 

tillfredsställda. 
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Nyckelord 
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Abstract 

E-business is an industry, that is constantly growing and today, more and more people 

has discover it as an easy and comfortable way to carry out their businesses. The e-

business had it breakthrough during the 90´s and today it is still growing stronger. The 

fashion industry is seen as a very important industry for Sweden today. One of the most 

successful industries in the e-business is the clothing and the fashion industry. Research 

questions: What is required to create a competitive e-business internationally? How does 

e-business companies build up and maintain customer relationships? Purpose: The 

purpose of this study is to describe and analyse which factors that are essential for 

reselling e-business companies in the garment industry to be competitive on an 

international level. In addition, to examined, how e-business companies in this industry 

manages customer relationships and how they work with customer value.  Method: The 

chosen method is a qualitive method with an deductive approach, whereas three semi-

structured interviews have been done. Results and conclusion: In order to be competitive 

on an international market, micro-enterprises need to have resources which this kind of 

companies use to lack. In order to gain knowledge about the countries that the company 

want to expand to, will benefit the company, because they will in this way be well 

prepared. It is also a competitive advantage when companies have an international 

network and they have to fulfil the customers’ needs in order to create a customer base. 

In order to build up customer relationships, the trust is an important aspect. The company 

have to minimize the risks and keep their promises to build up a high level of trust. The 

companies also need to provide their customer with value as a bonus in order to make the 

customers satisfied and maintain the relationships.  
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1 Inledning 

Ämnet för uppsatsen är återförsäljande mikroföretag som verkar inom e-handeln och 

främst inom modeindustrin. Det inledande kapitlet presenterar varför ämnet är intressant 

att studera genom att ge en bakgrundsbeskrivning följt av en problemdiskussion. Detta 

kommer därefter att leda fram till en problemformulering som utmynnar uppsatsens 

problemformulering, forskningsfrågor samt syfte. Som avslut redovisas även definitioner 

på ett antal begrepp som rör forskningsämnet, följt av avgränsningar samt en disposition 

för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

E-handel är ett relevant och aktuellt ämne, då internetanvändandet ständigt är under 

utveckling. Företagare kan utveckla sin fysiska butik till webbutik och på detta sätt bli 

mer flexibla och samtidigt ha möjlighet till att tjäna pengar (Philsgård & Skandevall, 

2004). Att handla är något vi människor gör dagligen för att fylla olika syften och behov. 

Att vända sig till fysiska butiker är det traditionella sättet dock är e-handeln idag en 

växande trend som fler upptäcker som ett bekvämt sätt att utföra sina ärenden på 

(framtidahandel.se, 2014-04-02). Dykert, Ivarsson och Widman (2002) menar att det kan 

vara väldigt svårt att definiera begreppet e-handel, men beskriver det som all handel som 

sker med hjälp av elektroniska hjälpmedel. E-handeln är en relativt ny bransch som har 

utvecklats radikalt de senaste tio åren och radikala förändringar är det som karaktäriserar 

e-handel och dess internetutveckling (Dykert et al., 2002). Utvecklingen påverkar i den 

utsträckning att branschen i sig själv blir väldigt eftertraktad av både företag och 

privatpersoner som vill starta eget. Detta för att e-handeln ger stora möjligheter till att ta 

del av marknaden. Idag finns det en hel del aktörer på marknaden och många upplever 

det mer bekvämt och billigare att handla via nätet (iis.se, 2014-04-03). I takt med att 

många aktörer slåss om marknadsandelarna och pressar sina priser, krävs det att e-

handelsföretag vet hur de ska profilera sig för att förbli konkurrenskraftig på marknaden. 

E-handeln för konsumenter slog igenom i mitten av 1990-talet och fortsätter att växa allt 

starkare och en av de mest framgångsrika branscherna inom e-handeln är modebranschen 

(gs1.se, 2014-04-03).  

Modebranschen är väldigt betydelsefull för den växande upplevelseindustrin i Sverige 

(regeringen, 2014-04-03) och enligt hb.se (2014-04-03) växer den svenska 

modebranschen kraftigt med e-handeln som ökar mest. Idag är utbudet av kläder på 

Internet enorm, där det mesta går att få tag på. De flesta e-handelsbolag presenterar sina 
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produkter väldigt tydligt och korrekt, vilket gör att fler och fler handlar kläder via nätet 

utan att behöva uppleva plaggen i verkligheten först. Arne Andersson, e-handels expert 

på Posten, menar att endast 13 procent av konsumenterna provar kläderna i en affär innan 

köp via Internet (new.cision.com, 2014-04-03). Tillväxtverkets SCB:s statistik för 2009, 

visar att de svenska hushållens utgifter för kläder stadigt ökade mellan 2002 och 2008 

(tillvaxtverket.se, 2014-04-03). 

Återförsäljande mikroföretag som verkar inom e-handeln och då modebranschen är 

intressant att studera då e-handeln är en föränderlig bransch som ständigt växer och 

utvecklas. Företagen som verkar inom modebranschen måste ständigt vara medvetna om 

vart utvecklingen av internetanvändandet och modet är på väg, samt tillhandahålla en 

framtidsvision om huruvida det är möjligt för de som företag att följa med i denna 

utveckling.  Enligt tillväxtverket är e-handel den kanalen som växer snabbast inom 

modebranschen. Siffror från 2012 visar att modebranschen omsatte 229 miljarder kronor 

varav e-handeln inom denna sektor stod för 6,4 miljarder kronor. Trots att det är en relativt 

liten del av marknaden är det den sektor som har växt snabbast mellan 2011 och 2012 där 

det har skett en ökning med 51 %. I början av 2011 hade e-handeln inom modebranschen 

endast 4 % av marknaden och ett år senare, 2012, var marknadsandelen 6 % (ehandel.se, 

2014-04-11). E-handel inom modebranschen ökar successivt och under 2011 omfattade 

modeindustrin cirka en femtedel av den svenska e-handelsmarknaden (di.se, 2014-04-

03). 

På grund av internetanvändandets utveckling har det gamla sociala sättet att möta ansikte 

och ansikte minskat (Johansson & Lalander, 2013). Kundupplevelsen är en viktig del av 

butikshandeln där människor inte alltid handlar för nödvändighetens skull utan för själva 

upplevelsen (sitoo.se, 2014-03-04). Ehandel.se (2014-03-04) menar att den främsta 

nackdelen med e-handel är just brist på den personliga servicen. Bristen på upplevelsen 

vid handel på Internet är svår vilket är väldigt problematisk (sitoo.se, 2014-03-04). Porter 

(2001) betonar att problemen främst ligger i att kunderna inte fysiskt kan röra och testa 

produkter innan köp eller få praktisk service och hjälp med att använda eller reparera 

produkterna.  

1.2  Problemdiskussion 

Det finns en del problem som företag bör ha kunskap om som rör e-handel och hur den 

påverkar organisationen. Morais et al. (2012) beskriver ett problem som rör e-handel, 

vilket är att det är en väldigt hård konkurrens på marknaden inom e-handel. Företagen 
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som är aktiva inom denna industri måste agera snabbt och vara flexibla för att lättare få 

nya kunder och behålla existerande kunder. Om de kan erbjuda sina kunder innovativa 

lösningar när det kommer till service, processer och teknologi, har företagen ett hållbart 

sätt att utveckla sin organisation på och blir på så sätt konkurrenskraftiga. Om de däremot 

inte har resurserna till detta eller inte har kunskapen att se kundernas behov, skapas ett 

problem (Morais et al., 2012).  Grant et al. (2014) argumenterar för att det finns ett mycket 

komplext problem för företag som inte har tillräckligt med resurser eller kunskap om e-

handeln och detta är då kunskapen om regelverk inom industrin. Det är ett problem som 

är beroende av tolkningar och tillämpning av lagar. Desto mindre kunskap företag har om 

e-handel desto mindre informerade är dem om komplexiteten. Denna omedvetenhet om 

lagliga risker kan vara problematisk och företag har en låg bedömning när det kommer 

till att se risker (Grant et al., 2014). Det är också problem för företag inom e-handel att 

erbjuda exklusivitet, då det som ovan nämnt finns många aktörer, företag eller personer 

som då inte har den kunskapen hamnar i skymundan. Det är en stor ansträngning för 

nystartade e-handelsbolag att bygga upp en kundkrets och en unik affärsidé.  

 

Efterfrågan är ett resultat av det faktum att det finns många aktörer på samma marknad 

som tillsammans skapar en tuff konkurrens. Morais et al. (2012) beskriver att efterfrågan 

skapas genom innovation av värdeprocesserna företaget erbjuder kunderna. Om företag 

har resurser att förete och potential till att skapa e-handel, är det troligt att de kommer 

skapa stort värdeskapande gentemot kunderna och även få mer marknadsandelar. Morais 

et al. (2012) argumenterar också för vikten av att företag inom e-handel branschen 

använder sig på ett korrekt sätt av Internet i syfte att skapa marknadsandelar. När det 

kommer till små och medelstora företag kan detta bli ett problem, därför att de inte har 

samma resurser eller potential som större företag (Morais et al., 2012). Grant et al. (2014) 

beskriver även att det finns risker och problem i form av säkerhet när det handlar om e-

handel. I syfte för att skapa marknadsandelar måste företag ta hänsyn till olika faktorer 

som försvårar deras expandering. Olika virus, bedrägeri och försvårande av service är 

faktorer som alla har en väsentlig del i den dagliga e-handeln och som också är problem 

(Grant et al. 2014).    

 

Det är väsentligt för företag inom e-handel att möta sina kunder och att ha möjligheten 

till att möta dem på rätt sätt. Harrigan, Ramsey och Ibbotson (2011) menar att 

närkontakten är viktig för både företag och kunder när det kommer till att skapa hållbara 
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relationer. När en relation inleds gynnar närkontakten att båda parterna kan lita på 

varandra mer än om närkontakten inte finns där. Detta blir då ett problem vad det gäller 

e-handel, då e-handeln tar bort detta moment, vilket leder till mer osäkra relationer 

(Harrigan et al., 2011). Vidare beskriver Rafiq, Fulford och Lu (2012) att det blir extra 

viktigt för företag inom e-handeln att skapa en kundlojalitet, vilket också är svårare än i 

vanlig handel. Detta blir viktigare inom e-handel eftersom det är större konkurrens och 

antalet som verkar inom industrin ökar. Något som är problematiskt för företag inom e-

handeln är att Internet är ett billigt sätt för kunder att leta och hitta information vilket även 

leder till att de kan enkelt hitta andra substitut (Rafiq et al., 2012).  

 

Bolton (2003) beskriver en del problem som uppstår när företag ska implementera deras 

produkter på e-handelsmarknaden. Det första problemet är hur kunder beter sig på 

Internet och hur företagen ska få dem att aktivt handla online, även huruvida företaget har 

möjlighet att kommunicera med kunderna. Ett annat problem som Bolton (2003) 

beskriver är hur företag ska kunna leverera värde och kvalité online, då detta är lättare att 

leverera i ett direkt möte med kunderna. Att skapa förtroende är en annan aspekt som är 

problematisk vad det gäller e-handeln och detta är en viktig del för kunderna för att få 

dem att vilja agera aktivt (Bolton, 2003). Ytterligare ett problem inom e-handeln, enligt 

Smith (2002), är att företag fokuserar mer på att få nya kunder än att behålla existerande. 

Detta tillför att kundernas lojalitet minskar gentemot företaget. Det är billigare för företag 

att implementera strategier för att få nya kunder än att implementera strategier för att 

behålla existerande kunder. Detta resulterar i att lojaliteten och värdet av kunden minskar 

och relationen dem i mellan blir lidande (Smith, 2002).  

 

En otrolig viktig faktor för kunder är att företag samverkar i varje steg och där 

kundsupport kan erbjudas när det behövs. Vidare diskuteras att den bästa 

marknadsföringen därmed är att kunna erbjuda en stark kundupplevelse. Helst ska 

företagen leva upp till sina löften så att kunderna inte blir besvikna och inte återkommer. 

Företagen kan därmed förbättra sin kundupplevelse för att driva detta till lojalitet 

(resume.se, 2014-05-06). Detta styrks av brightrelation.com (2014-05-06) som menar att 

genom att satsa på kundupplevelse, ökas möjligheterna till att kunna sälja mer och därmed 

involvera kunderna, vilket vidare leder till lojalitet. Bristen på mänsklig kontakt med 

kunden eliminerar ett kraftfullt verktyg för att uppmuntra till köp vilket innebär att det 

som e-handelsföretag främst går miste om är de kunder som hellre vill komma till de 
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fysiska butikerna för att uträtta sina ärenden på grund av den sociala interaktionen och 

den personliga kontakten (Porter, 2001). 

Att vara konkurrenskraftig är något som tidigare forskning visar är mycket viktigt och det 

finns många faktorer som spelar in för företag att vara konkurrenskraftiga. Det finns även 

stora problem för företag inom e-handelsmarknaden, vilket försvårar för företag att vara 

verksamma fullt ut på marknaden, som Morais et al. (2012) argumenterar för. Bolton 

(2003) beskriver att ha kunskap om kunder är också relevant, men problematiskt eftersom 

det finns en svårighet i att skaffa kunskap om sina kunder vad det gäller e-handeln. 

Förtroende är svårt att skapa via e-handel eftersom den personliga kontakten försvinner.  

 

1.3  Problemformulering 

Morais et al. (2012) beskriver att flexibilitet och förmåga att agera snabbt är 

förutsättningar för att få nya kunder, behålla existerande och vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. Dock kan det finnas otillräckligt med resurser för detta ändamål vilket är 

problematiskt för företag (Morais et al., 2012). Grant et al. (2014) tar upp att faktorer som 

är svåra att påverka, som till exempel bedrägerier, som är problematiskt för företag inom 

e-handeln att hantera men som är ett måste att stå ut med för att konkurrera på marknaden. 

Smith (2002) argumenterar att företag inom e-handeln hellre fokuserar på att skaffa nya 

kunder eftersom detta är billigare än att implementera strategier för att behålla existerande 

kunder. Detta bidrar till att lojaliteten mot e-handeln minskar vilket anses som 

problematiskt. Harrigan et al. (2011) anser att närkontakten mellan företag och kund är 

viktig, vare sig kunden är återkommande eller ny och när en relation inleds skapas tillförlit 

mellan båda parter. Problemet för företag inom e-handel är då att denna kontakt 

försvinner och relationen blir på ett ytligare plan, vilket betyder att relationen blir lidande 

(Harrigan et al.,, 2011). Rafiq et al. (2012) argumenterar vidare att e-handelsmarknaden 

är populär och att det finns många aktörer vilket leder till att det finns många substitut för 

kunden som gör att relationen mellan kund och företag bör värderas mer. Denna 

problemformulering leder fram till studiens två frågeställningar, som har skapats inom 

två område, vilka är konkurrenskraftighet och kundrelationer. 

 

Dessa frågeställningar som ska analyseras och redovisas i denna studie med hjälp av 

teorier och empiriskt material.  

 Vad krävs för att skapa ett konkurrenskraftigt e-handelsbolag internationellt? 

 Hur arbetar e-handelsbolag för att bygga upp och bevara kundrelationer? 
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1.4  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka faktorer som är 

grundläggande för återförsäljande e-handelsföretag inom klädesindustrin för att vara 

konkurrenskraftiga internationellt. Vidare ska det undersökas hur e-handelsbolag inom 

denna bransch hanterar kundrelationer och hur de arbetar med kundvärde. 

 

1. 5 Definitioner 

Internationalisering: Beynon-Davies (2004) beskriver att internationaliseringen 

möjliggör att gränserna reduceras och att ekonomin blir världslig. Företag har därmed 

större möjlighet att expandera till länder där dem anser att de kommer få mest förtjänst. 

Däremot argumenterar författaren även för att det finns ett antal nackdelar med 

internationaliseringen, som till exempel att länders identitet blir mindre och att kontrollen 

över ländernas ekonomiska aktiviteter försvinner (Beynon-Davies, 2004). 

 

E-handel - E-handel är en synonym för elektronisk handel som omfattar all handel som 

sker med hjälp av elektroniska hjälpmedel (Dykert, Ivarsson & Widman 2002). E-handel 

ger möjlighet till organisationer genom att framförallt öka lönsamheten, erhålla 

marknadsandelar, förbättra kundservicen och leverera produkter snabbare (Watson et al. 

2000). Däremot så menar Derfler (2000) att affärer varierar i storlek och typ, vilket 

innebär att ingen enskild uppsättning av e-handelsteknik är rätt för alla företag. Dock så 

handlar e-handel i slutändan främst om relationer där e-handeln används för att bygga 

relationer med kunder (Derfler, 2000). 

 

Internet - Porter (2001) beskriver Internet som en extremt viktig teknologi och ett 

kraftfullt verktyg som kan användas inom alla branscher för att driva ett företag då 

Internet ger företag bättre möjligheter att etablera distinkta strategiska positioneringar. 

Vidare menar Fredholm (2002) att företagen genom att sälja varor och tjänster på nätet 

blir internationella.  

 

Konkurrenskraft - Konkurrenskraft avser den relativa positionen för en organisation i 

förhållande till sina konkurrenter. Företaget blir konkurrenskraftiga ifall de har en bättre 

differentiering av sina produkter än konkurrenterna (Chang & Newman, 1995). 
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Mikroföretag - Mikroföretag karaktäriseras av företag med färre än tio anställda vars 

omsättning inte överstiger 2 miljoner euro per år (tillväxtverket.se, 2014-05-09).  

 

1.6  Avgränsningar  

Denna studie ska beskriva och analysera vilka faktorer som är grundläggande för e-

handelsföretag att vara konkurrenskraftiga internationellt samt hur dem hanterar och 

arbeta med kundrelationer. Detta kommer ske ur ett företagsperspektiv, vilket betyder att 

kundernas perspektiv inte kommer vara väsentliga för denna studie. Studien har även 

bortsett från företag som är ledande på marknaden då det är mindre företag, mikroföretag 

som är av intresse. Alla företag som har undersökts har sin grund i Sverige och är därmed 

svenskägda, vilket betyder att företag som inte är svenskägda har blivit bortvalda. Detta 

på grund av närheten till de svenska bolagen jämfört med bolag utomlands. Studien 

begränsar sig också inom området modebranschen och tar därmed inte hänsyn till andra 

branscher inom e-handel. Detta för att få en tydligare studie med ett mer specifikt syfte. 

Syftet med studien omfattar inte att undersöka hur företagens resultat ser ut därmed har 

detta område valts bort. Det fokuseras mer djupgående på hur e-handelsbolag verkar 

internationellt och hur de konkurrerar på marknaden samt skapar och bevarar 

kundrelationer. Medvetenhet kring att uppsatsens undersökning inte kommer att kunna 

generaliseras finns, då det endast är fyra företag som har intervjuats. Dessa företag kan 

därmed inte representera alla mikroföretag som verkar inom e-handeln då specifikt 

modebranschen. 

 

1.7  Disposition 

Uppsatsen har strukturerats upp i fem övergripande kapitel, det inledande kapitlet redogör 

för en introduktion till uppsatsens ämne vilket är återförsäljande mikroföretag inom e-

handeln och modebranschen, till följd av en problemdiskussion. Under samma avsnitt 

nämns uppsatsens problemformulering, frågeställningar samt syfte som är att beskriva 

och analysera vilka faktorer som är grundläggande för återförsäljande mikroföretag inom 

e-handeln och modebranschen att vara konkurrenskraftiga internationellt. Vidare ska det 

undersökas hur e-handelsbolag inom denna bransch hanterar kundrelationer och hur de 

arbetar med kundvärde. Därefter fortsätter uppsatsen med ett metodkapitel, där valda 

metoder för uppsatsen presenteras som är en kvalitativ metod utifrån en deduktiv ansats 

i form intervjuer. Därefter presenteras även datainsamlingen, den kritiska granskningen 

och den valda analysprocessen som är en innehållsanalys. Kapitlet avslutas vidare med 
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en källkritik. Kapitlet därpå är ett teorikapitel där teoretiska begrepp främst rör sig om 

internationalisering och strategi på hur företag kan arbeta för att bli konkurrenskraftiga 

samt hur företagen kan bygga upp relationer och värde för sina kunder. I följande kapitel 

presenteras det material och resultat som har framkommit från uppsatsens undersökning. 

I det näst sista kapitlet analyseras teoretiska och empiriska material för att sedan komma 

fram till en slutsats som presenteras i det avslutande kapitlet.  

 

2. Metod 

I följande kapitel presenteras det valda tillvägagångssättet för studien samt 

undersökningsmetod i följd av hur datainsamlingen i form av primärdata och 

sekundärdata har gått till. Vidare redogörs den kritiska granskning av data samt den 

valda analysmetoden som är en analysprocess. Som avslut för kapitlet presenteras 

källkritiken för insamlad data.  

 

2.1 Tillvägagångssätt  

Det finns tre olika sätt att använda sig av för att dra slutsatser, dessa är genom deduktion, 

induktion eller abduktion. Den förstnämnda bygger på empiri medan den andra bygger 

på teori, vidare är abduktion en kombination av en deduktiv och induktiv ansats. Den 

valda ansatsen för studien är en deduktiv ansats.  

 

2.1.1 Deduktiv ansats 

Deduktion betyder att slutsatser dras från empirisk information med hjälp av teorier 

(Jacobsen, 2002). Utifrån denna metod, definierar forskaren i förhand vad och var som är 

relevant att undersöka utifrån teoretiska antaganden (Jacobsen, 2012). Denna ansats 

påstår att det effektivaste sättet är att först ha tankar om hur världen ser ut för att sedan 

gå ut och undersöka ifall verkligheten stämmer överens med förväntningarna. Vidare 

menar författaren att förväntningarna ofta bygger på tidigare erfarenheter och teorier. Den 

främsta kritiken mot denna ansats är att det ofta leder till att författaren endast söker efter 

information som verkar relevant. Resultatet av detta blir att den insamlade informationen 

ger stöd åt de förväntningarna som definierades innan undersökningen. Författaren menar 

att den viktigaste informationen tenderar att glömmas bort när fokus ligger på konkreta 

förväntningar (Jacobsen, 2002).   
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2.1.2 Induktiv ansats 

Induktiv ansats innebär att allmänna slutsatser dras från empirisk information (Thurén, 

2007).  Vidare menar Jacobsen (2012) att forskaren utifrån denna metod samlar in data 

på ett öppet sätt där man försöker att styra över den insamlade datan så lite som möjligt. 

Den induktiva ansatsen hävdar alltså att forskaren helt utan förväntningar ska gå ut i 

verkligheten för att samla in all relevant fakta för att efter organisera den insamlade 

informationen. Utifrån den insamlade informationen formuleras sedan lämpliga teorier. 

Målet med ansatsen är att inte något ska stå i vägen för den information som ska samlas 

in. Jacobsen (2002) lyfter fram något som kallas för en grundad teori vilket går ut på att 

teorier ska skapas utifrån det som har observerats. Författaren menar, att för att få in så 

verklig information som möjligt som kan återspegla verkligheten, bör forskaren inte ha 

några förutfattande tankar och förväntningar (Jacobsen, 2002). Det har riktats en hel del 

kritik mot den induktiva ansatsen, som visar att det inte helt går att börja en studie från 

empirin. Vidare menar Henricsson (2012) att forskaren måste ha information om 

studieobjektet för att kunna formulera ett relevant syfte och forskningsfråga. Författaren 

betonar ett ytterligare problem med denna ansats, vilket är att det kan vara svårt att avgöra 

när empirin kan användas för att kunna dra generella slutsatser (Henricsson, 2012). 

 

2.1.3 Abduktiv ansats 

Ohlsson och Sören (2011) betonar att den abduktiva ansatsen är en växelverkan mellan 

den deduktiva och induktiva ansatsen. Författaren menar att man med denna ansats kan 

pendla mellan teori och empiri. Patel och Davidsson (2011) stödjer detta genom att lägga 

tonvikten på att forskarens uppgift utifrån den abduktiva ansatsen är att relatera teori och 

empirin till varandra. Vidare menar författarna att fördelen med denna ansats, är att 

forskaren inte låser fast sig, vilket ofta är resultatet av att strikt utgå ifrån deduktion eller 

induktion. Nackdelen med denna ansats är forskaren inte helt startar sin forskning 

förutsättningslöst, då alla forskare alltid har tidigare erfarenheter kring ämnet (Patel & 

Davidsson, 2011). Alvesson och Sköldberg (2008) betonar att den abduktiva ansatsen 

gynnar forskaren genom att öppna upp nya fönster samt framkalla ett mer trovärdigt 

utfall. 

 

2.1.4 Val av ansats 

Studien kommer att beskriva och analysera vilka faktorer som är grundläggande för 

återförsäljande e-handelsföretag inom klädesindustrin för att vara konkurrenskraftiga 

internationellt. Vidare ska det undersökas hur e-handelsbolag inom denna bransch 
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hanterar kundrelationer och hur de arbetar med kundvärde. Datainsamlingen började med 

teori som grund för ämnesområdena vilket gör att den valda ansatsen för uppsatsen är en 

deduktiv ansats. Genomgång av teorier skapade en förståelse om det området som skulle 

undersökas. Fördelen som kan ses med den deduktiva ansatsen är att forskningen 

förstärks då utgångspunkten ligger i tidigare forskning. Nackdelen med denna ansats är 

att den tidigare forskningen påverkar forskaren vilket vidare kan bidra till att inga nya 

erfarenheter upptäcks (Jacobsen, 2002). Användningen av ett deduktivt arbetssätt i 

kombination med en kvalitativ undersökningsmetod har inte medfört några problem då 

det deduktiva arbetssättet bidrog till mer kunskap om ämnet som grund för att vidare 

kunna formulera djupgående frågor inför intervjuerna. Den induktiva ansatsen är inte 

lämpad för den valda undersökningen då den inte kommer att baseras på verkligheten 

först för att kunna dra slutsatser från detta. Undersökningen kommer att helt utgå ifrån 

den teoretiska referensramen vilket gör att även den abduktiva ansatsen inte kommer att 

vara lämpad då denna är en kombination mellan deduktion och induktion.  

 

2.2 Undersökningsmetod 

Det finns två olika undersökningsmetoder att utgå ifrån, vilka är en kvantitativ 

forskningsmetod och kvalitativ forskningsmetod. Den kvantitativa forskningsmetoden tar 

hänsyn till matematiska siffror och statistik medan den kvalitativa forskningsmetoden har 

en grund i djupgående datainsamling. Den valda undersökningsmetoden för uppsatsen 

är en kvalitativ metod.  

 

2.2.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Eliasson (2013) beskriver att kvantitativ forskning grundas i matematiska siffror och olika 

sorters statistik. Det finns olika tillvägagångssätt för att samla in kvantitativ data, som till 

exempel enkätundersökningar eller intervjuundersökningar. I en intervjuundersökning 

krävs det mer resurser jämfört med en enkätundersökning, dock menar Eliasson (2013) 

att materialet som tas fram i en kvantitativ intervju är mer reliabel än materialet som 

framkommer ur en enkätundersökning. Gilljam, Wängnerud, Esaiasson och Oscarsson 

(2012) menar att i en kvantitativ forskningsmetod, baseras undersökningen på likvärdiga 

och jämförbara uppgifter, vilket leder till att det finns så pass många analysenheter att 

detta kan analyseras med siffror. Två faktorer som är viktiga i den kvantitativa 

forskningsmetoden är frekvenser och utrymme. Frekvenser och utrymme står för hur ofta 

och hur mycket och detta är frågor som bör besvaras i en studie som använder sig av 

kvantitativ forskningsmetod. I denna forskningsmetod finns det stora möjligheter till 
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snabb och enkel datainsamling, eftersom forskare kan ta hjälp av dataprogram för att läsa 

av siffrorna. Det kan uppfattas som att detta är ett mekaniskt tänkande men där fallet inte 

är så. De innehållsliga enheterna i en kvantitativ forskningsmetod måste tolkas för att 

kunna placeras i rätt kategori (Gilljam et al., 2012). 

 

2.2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Yin (2011) beskriver att kvalitativ forskning används för att studera ett ämne djupare och 

att forskare vänder sig till personer och intervjuer eftersom det är en förståelse som 

efterfrågas, inte siffror och statistik. En kvalitativ forskningsmetod återger människors 

åsikter och synsätt som ingår i studien och täcker in de sammanhang och omständigheter 

som människor lever i. I denna forskningsmetod bortser forskarna från sina egna åsikter 

angående ämnet och studien får en bild av den mening människorna själva tillskriver sina 

liv. Däremot beskriver Yin (2011) att människor har skillnader i sitt värdesystem som 

påverkar hur studien visar sig eftersom dessa skillnader påverkar den kvalitativa 

forskningen och dess resultat. Det kan ses som enkelt att presentera kvalitativ data men 

det blir mer en tolkningsfråga (Yin, 2011).   

 

Det är viktigt att datainsamlingen blir korrekt för vad studiens syfte är, och enligt 

Widerberg (2002) finns det olika sorters datainsamling. De olika tillvägagångssätten för 

att samla in data till en kvalitativ forskning är främst intervjuer och observationer. 

Intervjuer är en annan persons förklaring av ett beteende och för att få en vetenskaplig 

grund i detta är det viktigt att informanterna som väljs ut har god kunskap inom området. 

Observationer är människors gester och uttryck, vilket kan analyseras och tolkas för att 

få fram en slutsats (Widerberg, 2002). Enligt Yin (2011) är det en väsentlig del i kvalitativ 

forskning att samla in narrativa data, eftersom målet är att samla in tillräckligt med data 

så att studien blir korrekt uppfattad (Yin, 2011). Däremot kan data som annars fattas som 

kvantitativ data, som till exempel numeriska data, komplettera den narrativa 

datainsamlingen. Att samla in, sammanställa och presentera data från en mångfald av 

källor är det den kvalitativa forskningen eftersträvar (May, 2011). Yin (2011) 

argumenterar för att mångfalden blir en följd av att forskaren är tvungen att studera den 

verkliga miljön och dess deltagare. För att en kvalitativ studie ska bli trovärdig krävs det 

att all data finns för andra personer att tillhandahålla, så att dem kan förstå och bedöma 

det. En studie som har använt sig av kvalitativ forskningsmetod ska kunna prövas och 

granskas, och denna granskning kan leda till kritik, stöd eller förbättring (Yin, 2011).   
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Yin (2011) beskriver att för att ha möjligheten att göra en empirisk studie med grund i en 

kvalitativ forskning krävs det vissa faktorer. Dessa är att forskaren ska avgränsa något att 

undersöka, samla in relevant data, analysera och tolka dess data och dra slutsatser av de 

empiriska resultaten. Att samla in relevant data betyder att forskaren går direkt till 

förstahandskällan, genom exempelvis intervjuer, och andrahandsdata som till exempel 

andra studier, räknas inte som lika relevanta. Vidare beskriver Yin (2011) att det finns 

olika nivåer av datainsamlingsenheter. Med detta menas, att de olika nivåerna är ordnade 

över varandra där det finns en bredare nivå i grunden. Denna bredare nivå omfattar sedan 

mindre nivåer med flera enheter per nivå. Till exempel kan den bredare nivån vara 

fältmiljö och de andra mindre enheterna deltagare i fältmiljön. När forskare utför en 

typisk kvalitativ studie finns det endast en enhet på basnivån och flera enheter på den 

smalare nivån. Att förhållandet mellan de bredare och smalare nivåerna är relationellt är 

viktigt, då de inte får vara absoluta (Yin, 2011). 

 

2.2.3 Val av undersökningsmetod 

Det finns olika sorters kvalitativ forskning och denna studie kommer bedriva en 

fallstudie. I en fallstudie studeras ett fenomen i dess verkliga sammanhang, som till 

exempel företag. I denna studie kommer det användas en kvalitativ forskningsmetod 

eftersom det är intervjuer som ska utföras och syftet med studien är att få en djupare 

förståelse för ämnet. En kvalitativ forskningsmetod ger utrymme för att studera händelser 

i verkliga livet och på så sätt tillhandahålla ett empiriskt material som är av mer förståelse 

jämfört med kvantitativt material. I en kvantitativ forskningsmetod grundas data i 

matematiska siffror och olika sorters statistik. Denna metod lämpar sig bäst när det är 

viktigt att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet och i en kvantitativ 

forskningsmetod bör syftet vara att svara på frågor som rör hur ofta och hur mycket. Detta 

är inte studiens syfte, utan människors åsikter och synsätt, vilket gör att en kvalitativ 

forskningsmetod är det bästa tillvägagångssättet.  

 

Med hjälp av en kvalitativ metod kommer studien ha möjlighet att bidra till förståelse för 

allmänheten beroende på hur insamlad data tolkas. Att tolka kvalitativ data är en viss 

svårighet då människor sedan innan har åsikter om ämnet. Fördelen med en kvalitativ 

metod är att det bidrar till en mer djupgående analys av ämnet och slutsatser kan dras. I 

denna studie är det väsentligt att utgå ifrån en kvalitativ metod eftersom avgränsningen 

ligger på konkurrens, kundrelationer och hur företag verkar på den internationella 

marknaden. Det krävs då intervjuer och att materialet från dessa tolkas för att syftet ska 



  
 

13 

 

kunna besvaras. Däremot finns det risker med denna metod, vilka är att insamlad data kan 

tolkas på flera olika sätt beroende på vem som berättar det.  Att vara koncis i sina 

intervjufrågor och sitt talande är viktigt, så att det tolkas likadant av alla informanter. 

Dessa risker har försökts minimeras i studien, genom att ställa likartade intervjufrågor till 

alla informanter för att på så sätt få in kvalitativ data som kan tolkas på samma sätt. Dock 

har det uppstått problem vad det gäller tolkningsfrågan eftersom en del informanter inte 

riktigt har förstått vissa frågor, vilka dessa då har fått utvecklats. Detta kan leda till att de 

olika informanterna har tolkat frågorna annorlunda, vilket har lett till olika sorts svar.  

 

2.3 Datainsamling 

Datainsamling kan ske genom primärdata, som samlas in av forskaren själv och genom 

sekundärdata som har samlats in av andra forskare. I denna studie kommer primärdata 

att samlas in genom intervjuer och sekundärdata främst genom vetenskapliga artiklar, 

trycka källor och elektroniska källor.  

 

2.3.1 Primärdata  

Primärdata samlas in av forskarna själva för ett specifikt ändamål genom intervjuer, 

fältstudier och observationer (Merriam, 2009). Den primärdata som har samlats in för 

uppsatsen har skett genom fyra semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har gjorts med 

fyra olika e-handelsbolag vilka är Freddiegstore.se, Madlady.com, Provrummet.se och ett 

företag som önskar att vara anonym, vilket vi kommer att namnge för Företag X vidare i 

uppsatsen. Informanterna från Freddieg och Provrummet har godkänt att deras namn 

används i uppsatsen, vilka är Fredric Gustafsson på Freddieg och Suzanne Nilsson på 

Provrummet. Informanten för Madlady har valt att vara anonym och kommer därmed att 

namnges för Moa Månsson och informanten för Företag X kommer att namnges för 

Filippa Filipsson. Telefonintervjun med Freddieg hölls den 30 april, Madlady den 6 maj, 

Provrummet den 7 maj och Företag X den 5 maj. De alla intervjuerna varade i genomsnitt 

30 minuter.  

 

2.3.2 Sekundärdata 

Enligt Olsson och Sörensson (2011) är sekundärdata information som har samlats in av 

andra forskare. De sekundärdata som har använts i uppsatsen är främst vetenskapliga 

artiklar för att både få en djupare förståelse kring forskningsämnet samt större 

trovärdighet. Vidare har tryckta källor använts för att få en klar överblick inom den 

teoretiska referensramen. För att stödja och styrka den befintliga datan har även 
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elektroniska källor använts. De elektroniska sekundärdata i studien har först och främst 

använts för att få en djupare förståelse över forskningsämnet såväl som information om 

de olika e-handelsföretagen. Vad det gäller kritiken på sekundärdata, har hänsyn tagits 

till detta och därmed har inte sekundärdata använts i någon större utsträckning  

 

2.4 Intervjuer 

Det finns olika sorters intervjuformer men den valda intervjuformen för denna studie är 

en semistrukturerad intervju. Detta för att en semi-strukturerad intervju ger forskaren 

möjlighet till att anpassa sig efter situationen och vara flexibel. En intervjuguide har 

utformats utifrån teorier, för att ha större möjlighet att samla in empiri som är relevant 

för syftet.  

 

2.4.1 Olika typer intervjuer 

Kvale (1996) betonar att i intervjuer är kunskapen formad av de synpunkter intervjuaren 

och informanterna har. Den personliga kontakten och de nya insikterna om ämnet gör 

intervjun bra och rättvis. Vidare argumenterar Kvale (1996) att den kvalitativa intervjun 

är ostrukturerad och icke standardiserad för att forskaren ska ha möjlighet att samla in 

empiri som stödjer verkligheten. Däremot kan det även finnas problem med dessa 

intervjusätt eftersom en ovan intervjuare kan missa väsentliga ämne som behövs för att 

få en hållbar analys. Intervjusätt som är ostrukturerade behöver en van intervjuare som 

har god kunskap om ämnet och vet vad som efterfrågas. Kvale (1996) beskriver också att 

målet i en kvalitativ intervju är att ha nyanserade beskrivningar av informanternas värld 

där orden är av mer betydelse än siffrorna.  

 

Kvale (1996) menar att inom det kvalitativa intervjusättet finns det olika sorters 

intervjuformer, en av dessa är semi-strukturerad intervju. I en semi-strukturerad intervju 

är det vissa frågor och ämnen som tas upp, men lämnar samtidigt mycket plats åt 

följdfrågor och frågor som uppstår till följd av vissa svar (Kvale, 1996). Yin (2011) 

beskriver även ett strukturerat intervjusätt karakteriseras av att ett detaljerat manus där 

intervjuaren försöker ha ett enhetligt beteende. I en strukturerad intervju ställs slutna 

frågor, vilket begränsar informanterna i sina svar. Yin (2011) argumenterar att den största 

skillnaden mellan en strukturerad intervju och en semi-strukturerad intervju är att 

frågorna är mer öppna i en semi-strukturerad intervju. 
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I denna studie har en semi-strukturerad intervju använts, eftersom det är bäst lämpat när 

det kommer till den kvalitativa forskningen. Ett stöd i ett fast ämne som sedan leder till 

fria och oplanerade frågor för att på bästa möjliga sätt ge en rättvis bild av verkligheten. 

Detta leder även till en mer valid och reliabel undersökning, eftersom syftet är att studera 

ämnet mer djupgående som en semi-strukturerad intervju ger möjlighet till. Genom att 

använda sig av en flexibel och anpassningsbar intervjuform kan informanterna svara mer 

fritt samtidigt som intervjuaren också kan ställa följdfrågor som passar för just den 

specifika situationen. Denna studie kommer att gynnas av att använda denna 

intervjuform, då den kvalitativa datan anpassas efter företag och situation, vilket ger den 

bild av verkligheten som önskas.  

 

2.4.2 Intervjuguide 

Kvale (1996) beskriver att en intervjuguide tar upp ämnet och dess ordning i intervjun. 

Bryman och Bell (2013) förklarar att en intervjuguide tar upp ämne och frågor som ska 

diskuteras, speciellt i en semi-strukturerad intervjuform. Om intervjuguiden är flexibel 

finns det större möjlighet att svaren blir flexibla, och den insamlade datan blir tydligare 

(Bryman & Bell, 2013). Vad det gäller en semi-strukturerad intervju kommer 

intervjuguiden (se bilaga 1) innehålla en översikt om vilka ämne som ska diskuteras, samt 

förslag på frågor. Intervjuguiden utformades efter teorierna, så studiens teorier ligger som 

grund till intervjufrågorna. På så sätt blev intervjufrågorna mer väsentliga för studien och 

med hänsyn till syftet samlades det in empiri som med större sannolikhet kan besvara 

syftet.  

 

2.4.3 Urval av informanter 

Yin (2011) menar att urvalet i en kvalitativ undersökning görs medvetet eftersom 

målsättningen är att välja de enheter som ger talrikast data och som är mest relevant för 

studiens ämne. Det är viktigt att som forskare ge en tydlig bild och intervjua personer som 

kan tänkas ha annorlunda åsikter, så att studien inte blir feltolkad (Yin, 2011). 

 

Yin (2011) betonar att det finns olika typer av urval, vilka är bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval och slumpmässiga urval. Bekvämlighetsurval innebär att 

datainsamlingsenheter väljs för att de är lättillgängliga vilket kan medföra i att studien 

blir feltolkad. Dessa källor är förmodligen minst informativa, vilket ger studien en 

ofullständighet (Yin, 2011). Bryman och Bell (2013) argumenterar däremot att det inte 

endast finns nackdelar med detta urval. Om forskaren avser att utforma frågor som 
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behandlar beslutsprocessen och då är avsedda för till exempel chefer eller 

marknadsansvariga, är denna sorts urval att föredra. Vidare beskriver Bryman och Bell 

(2013) att om forskaren får möjlighet att samla in data från ett antal informanter och inte 

kan bortse från denna chans, fungerar också bekvämlighetsurvalet bra. Detta urval är 

vanligt i forskning gällande ledarskapet (Bryman & Bell, 2013). Enligt Yin (2011) 

innebär snöbollsurval att nya datainsamlingsenheter väljs utefter de existerande. Om en 

person blir intervjuad och det sedan visar sig att denna person rekommenderar en annan 

eftersom denna enhet har mer information om just detta ämne, så är det ett snöbollsurval. 

Dessa typer av urval ska inte ske ur ett bekvämlighetsperspektiv, utan för att denna person 

tillhandahåller extra information som behövs för studien. Att tänka igenom sådana beslut 

och granska sina skäl är viktigt. Slumpmässiga urval innebär att ett definierat stickprov 

väljs ut från en stor population av enheter där detta stickprov sedan får representera hela 

populationen. Detta görs om studien har avsikten att generalisera och som väldigt sällan 

utförs i kvalitativa studier (Yin, 2011). 

 

I denna studie har informanterna valts ut efter ett bekvämlighetsurval eftersom företagen 

i studien är bäst lämpade inom det begränsade området och ansågs mest tillgängliga. 

Syftet med denna studie är att studera ämnet ur ledningens perspektiv där personer med 

mycket kunskap om företaget har intervjuats. Detta leder även till att ett 

bekvämlighetsurval har använts, eftersom det är en beslutsprocess som är väsentlig. De 

informanter i studien var de som gav respons och som var villiga att ställa upp, vilket 

gjorde att det var dem som valdes.  

 

Informanterna kontaktades först via mejl, men eftersom det blev litet gensvar på de mejl 

som skickades ringdes en del informanter istället. Detta bidrog till att företagen lämnade 

ett besked med en gång och intervjutider kunde bokas. En del hörde även av sig lite senare 

via mejl då intervjutider bokades för passande tider. Informanternas åsikter kommer att 

jämföras mot varandra i förhållande till teorierna, med syfte att undersöka om de har 

samma åsikter och erfarenheter om ämnet. Det har utförts fyra intervjuer där alla har varit 

telefonintervjuer. Detta på grund av bristande möjlighet att intervjua dem personligt 

eftersom avståndet har varit problematiskt. I denna studie har ett av fyra företag valt att 

vara helt anonym och ett ytterligare företag önskade endast intervjupersonen vara anonym 

där företagets namn är användbart. Detta har inte påverkat studiens empiriska resultat 

eftersom intervjufrågorna har varit av allmänt intresse och inte specifikt för varje företag. 
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Trots att ett av företagen har valt att vara anonym och en av intervjupersonerna likaså, så 

har all information varit till användning.   

 

2.5 Kritisk granskning 

Att se till att en undersökning är validel och reliabel är viktigt, då hur pass validel och 

reliabel en studie är påverkas av insamling av data och hur detta har tolkats. Detta avgör 

huruvida studien uppfyller sitt syfte på ett korrekt sätt och att all data studien innehåller 

överensstämmer med verkligheten. Är studien inte tillräckligt validel eller reliabel blir 

det en feltolkad bild av hur verkligheten ser ut.  

 

2.5.1 Validitet 

Validitet omfattar att det som ska undersökas verkligen ha undersöks och ingenting annat 

(Thurén, 2007). Yin (2011) menar att validitet antingen finns eller inte finns, trots att det 

talas om att forskare ska stärka validiteten. En studie innehåller flera olika påståenden 

som alla kan vara giltiga eller ogiltiga och målet är för forskaren att validera så många av 

dessa påståenden som möjligt. En studie som är giltig har tolkat datan på ett mer korrekt 

sätt så att slutsatserna återger och speglar verkligenheten så regelrätt det går. En studie 

som grundas på felaktiga slutsatser är inte relevant (Yin, 2011). Maxwell (2009) har 

studerat validitet och utformat en checklista för att minska risken för bristande validitet i 

kvalitativ forskning. Den består av sju punkter och dessa är följande: 

 Intensivt och långvarigt förhållande till fältet, för att ha möjlighet att erhålla en 

djup och fullständig förståelse 

 “Rik” data, det vill säga att ha en varierad och detaljerad data 

 Validering från informanterna, för att inte feltolka deras åsikter 

 Sökande efter avvikande data, konkurrerande förklaringar prövas 

 Triangulering, för att samla in data som stämmer överens från olika källor 

 Kvasi statistik, det är faktiska siffror som används istället för ord som “sällsynt”, 

“typiskt” eller “allmänt förekommande” 

 Jämförelse, för att tydligt förklara jämförelserna mellan olika miljöer, grupper och 

händelser (Maxwell, 2009).  

 

Enligt Kumar (2011) är validitet ett instruments förmåga att mäta vad det är designat för 

att mäta. Vad det gäller validitet kan forskare ställa sig frågan, mäter vi det vi tror vi 

mäter? Det finns också två viktiga frågor som ställs inom validiteten, som är följande: 

 Vem bestämmer om instrumentet verkligen mäter vad det är tänkt för att mäta? 
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 Hur kan det fastställas att instrumentet mäter vad det är tänkt att mäta? 

Kumar (2011) menar att svaret på första frågan är personen eller personerna som har 

utfört studien, och experterna inom området. Det är den andra frågan som är viktigare att 

ställa sig. Som forskare måste grunderna för instrumentet och dess validitet noga ses över. 

Det finns två olika sätt att ta ställning till validiteten, det kan antingen vara logiska eller 

statistiska bevis på att det är så (Kumar, 2011).  

 

Eftersom det är en kvalitativ metod som har använts, har det använts en semi-strukturerad 

intervju för att ha möjlighet att få fram den djupgående informationen som är nödvändig. 

Att använda sig av intervjuer är det bäst lämpade mätningsinstrumentet för denna studie, 

just eftersom datan som samlas in har som syfte att vara kvalitativ. I denna studie har det 

tagits hänsyn till validiteten genom att samma sorts intervju, en semi-strukturerad 

intervju, har utförts vid alla fyra tillfälle. Det är även likadana intervjufrågor som har 

ställts till informanterna, för att på så sätt kunna jämföra mer valida resultat. Det är 

telefonintervjuer som har genomförts, vilket har gjort att det har blivit svar som är mer 

standardiserade. 

 

2.5.2 Reliabilitet 

Enligt Thuren (2007) innebär reliabilitet tillförlitlighet, vilket betyder att mätningarna är 

felfritt gjorda.  Kumar (2011) menar att om ett undersökningsverktyg är stabilt, 

förutsägbart och koncist, så är det reliabelt. Ju bättre dessa faktorer är, det vill säga 

stabiliteten och förutsägbarheten, desto bättre är reliabiliteten i en undersökning. Det 

finns två olika sätt att se på reliabiliteten, som är följande: 

 Hur reliabelt är instrumentet? 

 Hur reliabelt är det? 

Den första frågan avser huruvida instrumentet har förmågan att producera koncist 

mätning. För att ha en koncis mätning krävs det att informationen samlas in under lika 

förhållanden, det vill säga att det används samma instrument under samma 

omständigheter, vilket också bör leda till liknande resultat. Om detta görs, så anses 

instrumentet reliabelt. Den andra frågan fokuserar mer på huruvida instrumentet inte är 

koncist, det vill säga skillnaderna mellan mätningarna. Om det uppstår stora skillnader 

mellan mätningarna trots att det används samma instrument, vid lika förhållande, är 

instrumentet icke reliabelt (Kumar, 2011). 
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Det finns ett antal faktorer som påverkar reliabiliteten som forskare inte kan påverka och 

dessa är formuleringen av frågorna, den fysiska miljön, informantens humör, 

intervjuarens humör, typ av interaktion, ångrande av uttalande. Formuleringen av 

frågorna kan påverka reliabiliteten eftersom informanten kan tolka frågorna olika 

beroende på vilka värderingar som ligger till grund för dem. Den fysiska miljön kan 

påverka, eftersom det kan komma störningar vid intervjun, för lite tid eller något annat 

förändras. Informanternas humör är en viktig faktor, då svaren kan bli väldigt olika 

beroende på humöret och studien blir då inte lika reliabel. Intervjuarens humör kan också 

påverka på samma sätt som om informantens humör förändrades. Typ av interaktion kan 

också ge olika svar från informanterna, och detta är viktigt att ha i åtanke. Vad det gäller 

ångrande av uttalande kan informanter känna att det gavs för positiva svar eller för 

negativa svar, vilket då ändras om frågan ställs om (Kumar, 2011). 

 

I denna studie har det tagits hänsyn till reliabilitet genom att informanterna som har valts 

ut utifrån hur stor erfarenhet inom området e-handeln de har. Detta bidrar till att 

informationen de ger har ett stort värde och är reliabel information. Informanterna är inom 

en korrekt målgrupp för denna studie, det vill säga att de är verksamma inom e-handeln, 

både nationellt och internationellt. De är även aktiva inom modebranschen, vilket är den 

bransch denna studie syftar att undersöka. I denna studie har det endast varit 

telefonintervjuer, vilket bidrar till att det varit liknande omständigheter vid all 

datainsamling som är primär. Att utföra endast telefonintervjuer har bidragit till att 

intervjuaren inte har haft möjlighet att påverka informanterna med kroppsspråk och 

liknande, vilket är positivt för datainsamlingen till studien. Resultaten har varit liknande 

och det är inga väsentliga skillnader mellan informanternas information. Det som är svårt 

att påverka är informanternas humör och det har varit skiftande beroende på hur mycket 

de har haft att göra. Däremot har dem trots allt svarat utförligt på intervjufrågorna i den 

mån de har haft möjlighet. Eftersom det är ägarna av respektive företag som har 

intervjuats, tillhandahåller de all den information studien har avsett att samla in och de 

har god kunskap inom e-handeln och modebranschen.  

 

2.6 Analysmetod 

För att kunna analysera vidare resultat från intervjuerna, kommer en analysprocess att 

användas. Detta för att skapa en struktur för hur insamlad data ska bearbetas. 

Analysprocessen består av tre steg som är att beskriva, kategorisera och kombinera.  
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2.6.1 Analysprocess 

Jacobsen (2002) betonar att analys av kvalitativ data huvudsakligen rör sig om tre begrepp 

vilka är beskriva, kategorisera och kombinera. Första fasen i analysprocessen är beskriva, 

som innebär att forskaren ska få en så grundlig, tydlig och detaljerad data som möjligt. 

Detta innebär att intervjuer, observationer och samtal ska registreras noggrant. 

Beskrivningsfasen omfattar tre delar, renskrivningen av intervjuer, kommentera 

intervjuerna för att få en djupare förståelse och annotera varje intervju för att få den till 

en lättillgängligare data. Författaren menar att från rådata till renskriven data är 

hjälpmedel som bandinspelning och videoinspelningen stöd för att få en så komplett data 

som möjligt. Nästa steg är att omvandla datan till en mer läsbar form, för att sedan kunna 

notera och kommentera det som läses. Sista steget i första fasen är annotering av data där 

en kort sammanfattning av hur undersökningen utfördes och gick till antecknas (Jacobsen, 

2002). 

 

Fas två är kategorisera där informationen från intervjun kategoriseras till de ämnen som 

datan behandlar. Kategorisering av data innebär att datan klassificeras till grupper. 

Kategorier är det som säger att särskilda data liknar varandra vilket innebär att de 

behandlar samma ämne eller att vissa data skiljer sig åt och behandlar olika ämnen. Det 

främsta syftet med kategorisering är att det är en förenkling av komplicerad och detaljerad 

data. Denna fas kan delas in i två olika steg vilka är att först upprätta kategorier och sen 

gruppera intervjuer till kategorierna (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att 

relevanta kategorier i förhand ska skapas för att den insamlade datan ska passa in. 

 

Fas tre är kombination, som innebär att hitta samband i datan. Författaren menar att man 

i denna fas ska det besitta tre olika typer av information, vilka är information om de olika 

ämnena, information om undersökningsenheten och information om den kontext som 

datan samlades in. Jacobsen (2002) menar att dessa tre informationer nu ska kopplas 

samband för att se om de har något samband. För att hitta samband mellan datan, kan man 

enligt författaren peka ut likheter och olikheter, lyfta fram avvikarna eller illustrera 

modeller. Författaren menar att en modell är en förenklad översikt över hur vissa fenomen 

hänger samman (Jacobsen, 2002) 

 

2.6.2 Genomförande av analysprocess 

Eftersom intervjuerna genomfördes via telefon var det lättaste sättet att använda 

mobiltelefonen för att spela in intervjun. Detta var väldigt lätt och fungerade utmärkt. 
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Ingen fullständig transkribering har gjorts, utan endast det material som har ansetts 

relevant för uppsatsen. Efter att ha antecknat materialet från intervjuerna, scannades 

materialet igen för att plocka ut det material som bedömdes betydande för analysen och 

därmed kunna svara på forskningsfrågorna. De två sista stegen i den beskrivningsfasen 

användes dock inte. Nästa fas i analysprocess var att kategorisera materialet från 

intervjuerna. Kategorierna formades utifrån de uppsatta ämnen från intervjuguiden som 

till grunden är de valde teorierna i uppsatsen. Den sista fasen i analysprocessen är att hitta 

samband i det insamlade materialet. Detta gjordes genom att finna likheter och olikheter 

hos det material som informanterna hade gett. Intresset låg i att se hur de olika företagen 

jobbar och hur detta varierar eller överensstämmer.  

 

2.7 Kritik 

Med källkritik menas att man bedömer trovärdigheten av sina källor. Vid insamling av 

data är det viktigt att man som författare tolkar och granskar sina källor så att de är så 

tillförlitliga som möjligt.  

 

2.7.1 Källkritik 

Kritiskt tänkande är att vara observant på vad, hur och varför saker och ting sägs 

(Ekilsson, Simonsson & Törnqvist, 2012). Thurén (2013) menar att källkritik är enkel och 

därmed kan presenteras väldigt snabbt och kort med fyra kriterier. Den första är äkthet, 

som innebär att källan verkligen är den person eller organisation som den utger sig att 

vara (Thurén, 2013). Det är viktigt att se till att källan är ärlig då förfalskningar lätt kan 

förekomma (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den andra är tidssamband, som innebär att 

det finns skäl till tvivel på källan på grund av den tid som ha förflutit sedan en händelse. 

Nästa är oberoende, vilket betyder att källan inte ska vara beroende av någon annan källa 

och därmed kunna stå för sig själv. Den sista är tendensfrihet, vilket innebär att källan 

inte ska ge någon anledning till tvivel på äkthet (Thurén, 2013). 

 

2.7.2 Granskning av källkritik 

För att kritisera äktheten i källorna som har använts i uppsatsen, granskades källorna så 

att det var originalkällan och därmed inte någon kopia eller en sekundärkälla. De företag 

som valdes ut för undersökningen är företag som oftast syns vid internetsökningar, vilket 

gör att dessa källor är mer trovärdiga. Vad det gäller den etiska betänkligheten har alla 

företag som varit aktuella för studien fått valmöjligheten att vara anonyma och två av 

företagen har velat vara detta. De har också tillhandahållit korrekt beskrivning av syftet 
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med studien och inom vilket område intervjufrågorna kommer att ställas. Det har ställts 

sanningsenliga frågor utan syfte att försöka få informanterna att svara inom något annat 

område än inom konkurrens och kundrelationer. När det kommer till tidssambandet, så 

valdes litteratur, artiklar och hemsidor ut, som var så nära i tid som möjligt för att inga 

tvivel och vilket därmed ökade tillförlitligheten av källorna. Om en källa hade två olika 

utgivningsår så valdes den senare om den var tillgänglig.  Detta för att information som 

ges så nära inpå en händelse oftast är mer pålitlig.  

 

Med oberoendehet, så användes främst primärkällan och flera källor granskades för att se 

att de mer eller mindre påstod samma sak utan att vara beroende av varandra. Något som 

var extra viktigt var att leta fram förstahandskällan snarare än andrahandskällan och så 

vidare. Detta för att hindra informationen att förvrängas. Vad det gäller tendensfriheten 

så dubbelkollades alltid källorna med en eller flera andra källor för att försäkra att inga 

tvivel förekom och därmed en hög trovärdighet. Genom att flera källor granskades emot 

varandra så kontrollerades källorna så att de var inne på samma spår. När det kommer till 

informationen från intervjuerna så har flera företag undersökts för att se om de visar 

liknande information. 

 

3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel introduceras de valda teoretiska begreppen för uppsatsen som är 

internationalisering, som handlar om hur företag ska ta sig an den internationella 

marknaden på mest fördelaktigt sätt, differentiering och konkurrens, som förklarar hur 

man som företag kan differentiera sig gentemot sina konkurrenter för att vara 

konkurrenskraftig på marknaden. Vidare presenteras ett antal faktorer för hur företagen 

kan bygga upp relationer och värde för sina kunder vilka är genom marknadsföring, 

förtroende, värdeskapande samt service och support.  

 

3.1 Internationalisering 

Grant och Bakhru (2004) beskriver att på grund av den globala marknaden kommer nu 

företag att utveckla globala strategier. Världen ses som en enhet som är uppdelad i olika 

segment och marknader där konkurrenskraft skapas genom att organisera aktiviteter och 

beslut på bästa sätt (Grant & Bakhru, 2004).  
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Yip (1995) menar att det finns olika faktorer som avgör om en industri är global eller har 

potential för att bli global. Den första är kostnadsförhållande, där ekonomin måste vara 

tillräcklig för att industrin ska kunna ses som global. Om den nationella marknaden är för 

liten vad det gäller ekonomin och behovet av att köpa, finns det inte några större 

möjligheter till att kunna bli global. Marknadsförhållande är den andra faktorn och det 

innebär att det ska finnas en efterfrågan på marknaden vad det gäller företagets produkter 

eller service. Om företaget har goda distributionskanaler är detta en fördel för att gå 

internationellt. Regeringsform är den tredje och sista faktorn, vilken innebär att det kan 

finnas en del barriärer mellan länders politiska miljö som gör att investeringar kan bli 

problematiska att genomföra (Yip, 1995) . 

 

Enligt Nitish (2011) är internationalisering när ett företag förflyttar sig utanför sin 

hemmamarknad, mot internationella marknader. Det finns ett antal svårigheter när det 

kommer till denna process, och företag möter utmaningar som de måste vara kapabla till 

att hantera. De svårigheter som företag måste vara medvetna om är belastningen av att 

vara ny på marknaden, belastning av att internationalisera och belastning av att vara 

utanför marknaden. Vad det gäller belastning av att vara ny på marknaden så handlar det 

om hur pass lång eller kort tid företaget har varit aktivt på marknaden. Faktorer som 

erfarenhet eller storlek kan påverka huruvida företaget kommer lyckas på en 

internationell marknad. Yngre företag har också mindre nätverk och resurser än vad äldre 

företag har och detta försvårar internationaliseringsprocessen för de yngre företagen. 

Företag bör också vara försiktiga när de internationaliserar, eftersom de går in på en ny 

marknad, där det finns andra regler och lagar än vad dem kanske är vana vid (Nitish, 

2011).  

 

Belastning av att internationalisera beskrivs som svårigheter, företag möter när de inleder 

sina försök till internationalisering. Företags bristande kunskap om de nya länderna och 

marknaderna de tänker expandera till och deras brist på lokala kontakter kan ge dem 

problem. De människorna som redan bor på platsen kommer se det nya företaget som ett 

främmande företag och med största sannolikhet fortfarande köpa av de lokala märkena. 

Däremot blir företag bättre på att skaffa sig kunskap inom det nya området och detta 

hjälper de i processen för att gå internationellt. Vad det gäller Internet och företag på 

Internet har dem en stor fördel, då de enkelt kan anpassa sig genom att endast översätta 

hemsidan till flera språk. På detta sätt blir det lättare att skaffa partners och att 
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kommunicera med lokalbefolkningen (Nitish, 2011). Belastning av att vara utanför 

marknaden är huruvida företag har tillgång till nätverk internationellt och har de inte det, 

möts de av problem. Om företag inte har chans att ta sig in i det lokala nätverket så 

kommer deras internationaliseringsprocess inte att fungera till fullo (Nitish, 2011). 

 

Vidare beskriver Karagozoglu och Lindell (1998) ytterligare svårigheter med 

internationaliseringen, vilket är brist på erfarenhet och kompetens men även personliga 

faktorer som hur man ser på industrin och liknande. Även Nitish (2011) beskriver brist 

på erfarenhet som en svårighet och att denna process även är väldigt kostsam. En 

undersökning gjord av European Network for SME research (2003) visar att det som är 

den största svårigheten vad det gäller internationaliseringen, är kostnaden. Det är en dyr 

process som gör det svårt för företag att etablera sig globalt. Företagen måste göra 

marknadsanalyser, anpassa sina produkter efter den nya marknaden och översätta 

dokument och dylikt (European Network for SME research, 2003).  

 

3.2 Differentiering 

Kotler (2011) beskriver att för att företag ska ha möjlighet till att differentiera sig på 

marknaden, krävs det att de tänker igenom hela kundens erfarenhet vad det gäller 

företaget och dess produkt. Det finns några aspekter som företag kan vara differentierad 

på och dessa är följande: produkt, service, kanaldifferentiering, människor eller 

varumärke. Genom produkterna kan företagen vara annorlunda genom att ha olika stil 

och särdrag på sin produkter gentemot andra företag. Service är en annan aspekt som kan 

vara annorlunda från företag till företag och den kan antingen vara extra effektiv eller ger 

kunden får något utöver det vanliga. Kanaldifferentiering är ytterligare en aspekt, och 

med den menas att företag är konkurrenskraftiga när det kommer till rapportering och 

expertis. Företag kan också vara annorlunda gentemot varandra när det kommer till 

människor, så som anställda. Anställda med stor kunskap är en stor fördel. Varumärket 

är en annan aspekt som kan vara fördelaktig, eftersom själva varumärket ett företag har 

kan vara avgörande aspekt för många kunder. Är det ett mer välkänt varumärke kan 

företaget få fler kunder (Kotler, 2011).  

 

Enligt Choi, Park, Lee, & Ryu (2006) finns det ytterligare ett antal faktorer som gör att 

företag står ut gentemot de andra på marknaden. Dessa är sedda ur tre perspektiv, som är 

materiella tillgångar, immateriella tillgångar och processer. De materiella tillgångarna 
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inkluderar finans, distributionskanaler och anläggningar. Det behövs utformas nya 

kontrakt i och med nya kommunikationsmöjligheter och dessa ska också uppfyllas av 

kunder och företag. Med finans menas den ekonomiska tillgången och de resurser som 

krävs vid uppstart av ett företag. Företagets behov att anpassa sig till förändringar och 

omvandlingar kräver olika typer av resurser. Distributionskanaler omfattar en 

organisations förmåga att leverera produkter från e-handelsföretag till kunderna. Det är 

viktigt att organisera effektiva distributionskanaler för att kunna tillhandahålla produkter 

och tjänster till kunderna på ett bästa sätt. Anläggningarna motsvarar de anläggningar och 

tillgångar som är betydelsefulla för företaget. Företag kan genom att utnyttja befintliga 

anläggningar utöka tjänsteutbudet vilket i följd reducera kostnader (Choi et al., 2006). 

 

De immateriella tillgångarna delas in i teknologi, kunder, varumärke och image. 

Teknologin ses som den viktigaste faktorn för att skapa en stark konkurrenskraft och vara 

unik på marknaden. Kundbasen är viktig för de flesta företagen och speciellt för e-

handelsföretag är det oundvikligt att utöka kundbasen för att kunna breda ut verksamheten 

och samtidigt uppnå lönsamhet (Choi et al., 2006). I likhet med vad Kotler (2011) 

beskriver är imagen, eller varumärket, viktig del i en differentieringsprocess. Enligt Choi 

et al. (2006) kan varumärket ses som en beteckning för att särskilja företagets produkt 

eller tjänst gentemot konkurrenterna. Ett e-handelsföretags image har en betydande 

inverkan på affärsresultatet. Det är förutsagt att företagets image är avlad av externa 

intressenter (Choi et al. (2006). 

 

Processer omfattar organisatoriska processer, service och relationsförvaltning. 

Organisatoriska processer har främst tre uppgifter, att koordinera, lära och konfigurera. 

Författaren menar att hur effektivt intern samordning eller integration uppnås är mycket 

viktigt. Lärande är en process där upprepning och experiment möjliggör att uppgifter 

utförs bättre och snabbare. Särskilt i snabbföränderliga miljöer, är det väsentligt att 

konfigurera företagets tillgångsstruktur och för att åstadkomma både den interna och den 

externa omvandlingen. För service faktorn är det viktigt för företag att kunna differentiera 

tjänsternas faktiska egenskaper (Choi et al., 2006). Kotler (2011) stödjer detta genom att 

argumentera för att servicen är ytterligare en aspekt när det kommer till att differentiera 

sig på marknaden. Vinnare på den globala marknaden har varit företag som kan visa 

lyhördhet, vara snabb och flexibel med service, för att tillsammans med ledningen 

samordna och omfördela interna och externa kompetenser. Författaren fortsätter med att 
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betona att hjärtat i en verksamhet är att hitta och behålla kunder. 

Kundrelationsförvaltningens fokus är att aktivt hantera kundrelationer på ett organiserat 

och strategiskt sätt och att hantera externa relationer med leverantörer och 

samarbetspartners har blivit avgörande för e-handel organisationens effektivitet (Choi et 

al. (2006). 

 

3.3 Konkurrens 

Porters modell utgör företagets globala konkurrenskraftighet i en specifik industri 

(Sledge, 2005). Enligt Sledge (2005) består Porters modell av sex olika element, varav 

två stycken är av mindre relevans än de andra fyra. Deshmukh, Yadav och Sagheer (2007) 

argumenterar även att modellen skiljer sig mot andra genom att fokusera på enskilda eller 

få aspekter. Detta gör den bred men också omfattande när det kommer till att analysera 

de olika konkurrenskraftiga delarna på företags och industri nivå (Deshmukh et al., 2007).  

 

Porters Diamond består totalt av sex element, som är förutsättning för begäran, 

förutsättning för faktorer, relaterade industrier, företags struktur och rivalitet, regering 

och chans. Sledge (2005) menar att regering och chans är aspekter som är av mindre 

relevans än de andra fyra. Förutsättning för begäran är associerade med landets ekonomi, 

eftersom det påverkar kundens vilja att köpa. Det är viktigt att det finns en efterfrågan på 

marknaden och detta påverkar företaget. Företaget måste ta hänsyn till om det finns ett 

stort antal som efterfrågar produkten eller om marknaden tillhandahåller tillräckligt antal 

med kunder. Efterfrågan bland kunder kan skapa en medvetenhet hos företag och får dem 

att fokusera på kundens behov och deras inställning. Ju större efterfrågan det finns på ett 

företags produkter, desto större blir företagets effektivitet och produktivitet (Sledge, 

2005). Deshmukh et al. (2007) beskriver denna aspekt som kundbaserad där efterfrågan 

är hög kvalité och service. Företag bör fråga sig själva hur pass krävande kunderna är och 

ha kunskap om huruvida kundens behov blir tillfredsställt (Deshmukh et al., 2007).  

 

Det andra elementet av modellen är förutsättning för faktorer. Sledge (2005) beskriver 

att denna inkluderar företagets produktionsfaktorer så som arbetskraft, kapital och 

råvaror. Även infrastruktur som vägar, system och kommunikationsmöjligheter ingår i 

förutsättning för faktorer och är aspekter som företagen kan se över för att göra sig mer 

konkurrenskraftiga på marknaden. Det är också viktigt att företag har en innovativ anda 

och att det finns möjlighet för utveckling inom och utanför företaget. Dessa aspekter som 
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ingår kan delas in i fem olika typer av kategorier. Dessa är; mänskliga resurser, fysiska 

resurser, resurser inom kunskap, resurser inom kapital och infrastruktur. Detta är 

väsentligt för företag att ta hänsyn till, för att kunna skapa ett så konkurrenskraftigt företag 

som möjligt (Sledge, 2005). Enligt Deshmukh et al. (2007) innehåller förutsättning för 

faktorer teknologi och även här, kapital. Företag måste ställa sig själva frågan huruvida 

landet i sig själv har utökade och lämpliga faktorer för produktion och vilka segment är 

det som är av relevans? Att veta vilka strategier som måste tillämpas är också nödvändigt 

för företag, om de vill vara framgångsrika på marknaden (Deshmukh et al., 2007).  

 

Det tredje elementet i Porters Diamond är relaterade industrier. Sledge (2005) beskriver 

att denna aspekt inkluderar hur viktigt det är att ha företag som antingen indirekt eller 

direkt påverkar industrin. Företag behöver ha andra företag som stödjer dem, antingen 

med hjälp av distribution, eller partnerskap och liknande. Konsulter och outsourcing-

företag är också av relevans, då dessa är nödvändiga för företagsklimatet inom industrin. 

Ju starkare dessa är desto starkare kommer hela industrin att bli. Om företag har samarbete 

med något annat företag kan detta skapa ett kundvärde som är värdefullt för både företag 

och kund (Sledge, 2005). Deshmukh et al. (2007) menar att relaterade industrier tillför 

värde till kunden och även till den totala värdekedjan.  

 

Det sista elementet i Porters Diamond är företagsstrategier, struktur och rivalitet, och 

enligt Sledge (2005) innebär denna att det finns ett antal strategiska faktorer som 

kategoriserar ett företag. Strategi beskrivs som de olika typerna av handlingar ett företag 

kan göra för att nå sina långsiktiga och kortsiktiga mål. Dessa kan vara antingen genom 

att satsa på låga priser, differentiering, fokusstrategier eller också en kombination av alla 

dessa. Företag kan också utveckla strategier vad det gäller deras tillväxt och uppehåll av 

företaget. Struktur refererar till industrins sammansättning och är på vilken nivå en 

industri är koncentrerad eller skingrad, hård konkurrens eller monopol, global eller lokal. 

Om det finns många aktörer inom strukturen i industrin finns det också en starkare 

konkurrensnivå. När det kommer till rivalitet är det både aktörerna i industrin och på 

vilken nivå konkurrensen ligger som spelar roll. Ju större rivaliteten är i en industri, desto 

större är konkurrensnivån och rivaliteten är den mest omfattande av dessa tre (Sledge, 

2005). Enligt Deshmukh (2007) bör företag ställa sig frågan om företagets management 

och organisationsstruktur matchar vad industrin behöver och vilka typer av strategier som 

är bäst lämpade för just deras organisation.  
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3.4 Marknadsföring 

Laudon och Traver (2007) menar att marknadsföring via Internet är till för att utveckla 

ett långsiktigt och positivt förhållande med sina kunder. Möjligheten att bli framgångsrik 

beror på olika faktorer, vilka är; hur pass enkelt det är att för produkten eller servicen att 

lanseras på marknaden, hur pass enkelt det är för nya aktörer att bli aktiva på marknaden, 

makten kunden har och hur pass leverantörerna influerar priset och till sist, hur 

konkurrensen ser ut i industrin. Författarna beskriver att en marknad som har hög 

konkurrens är en marknad som har många substitut, är enkel att ta sig in på, där kunder 

och leverantörer har stark köpkraft och mycket inflytande. Syftet med marknadsföring är 

att uppmärksamma företagets unika produkter eller service och detta blir lättare att utföra 

då det finns färre substitut och är en svårare marknad att ta sig in på (Laudon & Traver, 

2007).  

 

Att identifiera och kommunicera med kunderna är viktigt för företag, eftersom det är på 

detta sätt dem gör kunderna medvetna om att dem finns och vad de erbjuder. Enligt 

Laudon och Traver (2007) finns det tre olika nivåer av produkter eller service, vilka är; 

kärnan av antingen produkten eller servicen, den verkliga produkten/servicen och till sist, 

extravärdet utöver dessa två. Dessa tre nivåer fungerar även vad det gäller den digitala 

världen. Kärnan av produkten och servicen är det kunden huvudsakligen får genom att 

köpa produkten eller tillhandahålla servicen. Den verkliga produkten är faktorer som är 

betydande utöver själva produkten och servicen, som till exempel kvalitén, designen och 

varumärket. Extravärdet är delar som gratis installation, krediter och andra förmåner 

(Laudon & Traver, 2007). 

 

Jung, Ineson och Green (2012) argumenterar för, i likhet med Laudon och Traver (2007), 

att för företag ska kunna synas på marknaden på bästa sätt är det viktigt för dem att ha 

någon slags relation till sina kunder. Att vara verksam på sociala nätverk blir allt vanligare 

och det är också där företag har möjlighet att komma nämnare kunden. Genom att bygga 

upp sitt varumärke och styrka relationerna med kunderna via sociala medier, utvecklar 

företaget en integrerad marknadsföringsmodell. När företag använder sig av 

marknadsföring på detta sätt skapar de ett igenkännande hos kunderna och kunderna 

känner sig mer välkomna. Sociala nätverk ger kunden möjlighet att tillhandahålla 
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information och de geografiska skillnaderna suddas ut och individuella nätverk skapas 

(Jung et al., 2012).  

 

3.5 Förtroende  

Förtroende definieras som kundernas vilja att avstå från någon ytterligare utredning och 

bara lita på företagets beteende i framtiden (Bruhn, 2006). Förtroende ses som ett viktigt 

element i ett stabilt förhållande där förtroende för ärlighet, integritet, tillförlitlighet och 

rättvisa för en andra part är kärnan. Kunden måste känna ett förtroende för ett företag för 

att börja handla och ju mer förtroende kunderna har gentemot företagen, desto lättare är 

det för verksamheten att behålla dessa kunder (Craig & Jutla, 2001). Vidare menar Fill 

(2011) att förtroende används för att reducera osäkerhet så att relationer kan utvecklas. 

Förtroende ökar när kommunikationen upplevs vara av hög kvalitet, men minskar när en 

organisation medvetet tar åtgärder för att försöka gynna relationen, vilket i sin tur ses som 

en nackdel för den andra parten. 

 

Engagemang ses som en önskan till att en relation fortsätter så att en värdefull relation 

upprätthålls och förstärks. Förtroende och engagemang har en betydande inverkan på 

skapandet av värde och ökar när de två parterna delar samma värderingar (Fill, 2011). 

Vidare menar Craig och Jutla (2001) att konceptet förtroende är väldigt komplext, 

speciellt när det kommer till e-handel. Författarna menar att det inte finns något 

tillvägagångsätt för att skapar förtroende, utan skapas och byggs upp över tiden genom 

interaktioner med kunden. Förtroende är inget man erhåller automatiskt utan något som 

man förtjänar med tiden och kan jämföras med ett äktenskap där förtroende måste finnas 

och stärkas för att saker och ting ska fungera (Craig & Jutla, 2011). 

 

Fill (2011) betonar tre stora utfall av förtroende som har identifierats, nämligen 

tillfredsställelse, upplevd risk och kontinuitet. Genom att kunderna känner 

tillfredsställelse, kan detta minska konflikter och hot vilket i sin tur öka sannolikheten för 

att förtroende skapas. Upplevd risk rör sig om förväntad förlust och är därför nära bundet 

till organisatoriska eller varumärkets prestanda. Kontinuitet är relaterad till affärsvolymer 

och utveckling som därmed antyder till långsiktiga relationer (Fill, 2011).   
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3.6  Kundrelationer och värdeskapande  

Blomqvist et al. (2003) beskriver Internet som ett verktyg i relationsmarknadsföring som 

blir en mer väsentlig del för företag att ta hänsyn till, eftersom värdet i relationen är viktig 

för kunden. När det kommer till Internet så är det kunden som väljer att interagera med 

företaget, vilket betyder att kunden äger och kontrollerar relationen. Blomqvist et al. 

(2003) argumenterar även att Internet inte är ett ultimat redskap när det kommer till att 

skapa nya kundkontakter då den största nyttan ligger i att kunna använda det för att 

utveckla de existerande relationerna. Internet beskrivs också som det ideala direktmediet, 

eftersom kund och företag har möjlighet att interagera i realtid. Vidare menar författaren 

att leveranstider och säkerhet är e-handelns största utmaningar. Enligt Blomqvist et al. 

(2003) kan webbplatser kategoriseras utifrån deras informations innehåll och det finns 

fem kategorier, vilka är följande: passiv representation, vilket menas med att företaget 

förser kunden med enkel och statisk information. Interaktiv representation, vilket menas 

med att kunden får information med sökmöjligheter, interaktiv upplevelse, kunden blir 

erbjuden aktiviteter av företaget som involverar kunden. Respons relation, vilket menas 

med att det finns kundanpassad och personifierad information tillgänglig, den femte är 

transparent relation, då det finns en dialog i realtid (Blomqvist et al. 2003). 

 

Enligt kundrelations-cykeln, kan utvecklingen av varje kundrelation beskrivas utifrån en 

tidsperiod, det vill säga beroende av relationens varaktighet (Bruhn, 2006). Vidare menar 

Fill (2011) att kundrelationen kan betraktas i termer av en serie av utvecklingsfaser vilka 

är förvärv, utveckling, bevarande och nedgång. 

 

Förvärvsfasen består av socialisering där köpare och säljare bekantar sig med varandra 

(Bruhn, 2006) och som karaktäriseras av tre huvudhändelser, sökande, initiering och 

förtrogenhet (Fill, 2006). Med sökande innebär att köpare och säljare letar efter en 

gemenskap hos varandra. Initieringsprocessen omfattar att båda partierna letar fram 

information om varandra innan någon transaktion förekommer (Fill, 2011). Vidare menar 

Bruhn (2006) att avsikten med detta steg är att rekrytera nya kunder som ännu inte har 

upptäckt säljaren. Under förvärvsfasen ska marknadskommunikationen vara inriktad på 

att skapa medvetenhet och ge tillgång till varumärket. (Fill, 2011). 

 

Utvecklingsfasen kännetecknas av säljarens försök att minska köparens risk och öka 

trovärdigheten. För att uppnå detta, ska fokus vara på att engagera köparen med andra 
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mervärdestjänster och genom att variera leveranstider och kvantiteter. Eftersom målen 

för detta steg är att säljaren ska försöka minska den upplevda risken för köparen, måste 

ett antal meddelanden genom marknadskommunikation presenteras. Budskapen ska 

innehålla budskap om bland annat garantier, nya produkter, tillväxt och marknadsandelar, 

som alla syftar till att minska risken och förbättra trovärdigheten hos kunderna (Fill, 

2011). 

 

Bevarandefasen är den mest lönsamma fas där den största värdenivån av förhållandet 

uppfattas (Fill, 2006). Enligt Bruhn (2006), kan denna fas leda till tillväxt och mognad i 

relationen mellan köpare och säljare. Denna fas kommer att fortsätta så länge köpare och 

säljare kan möta sina individuella och gemensamma mål. När relationen involveras, 

skapas en högre nivå av förtroende och engagemang mellan parterna (Fill, 2011). Vidare 

menar Bruhn (2006) att denna fas syftar till att behålla kunderna alternativt övertyga de 

till att stanna i relationen eller att komma tillbaka regelbundet. 

 

Nedgångsfasen handlar om slutet på relationen som avslutas på olika två sätt. Antingen 

plötsligt och skarpt, som ofta sker på grund av något allvarligt problem eller att något 

problem har uppstått mellan de två parterna. Relationen kan även avslutas långsamt och 

utdraget som ofta sker på grund av att organisationen har förlorat sin relevans till köparen, 

till en konkurrent som uppkommit eller för att köparens behov har minskat. Här menar 

författaren att löparen antingen formellt meddelar säljaren eller börjar minska kontakten 

och börja röra sig mot de konkurrerande organisationerna (Fill, 2011). 

 

3.7 Service och support  

En stor och viktig fråga som många e-handelsaktörer resonerar kring, är om kunderna 

kommer att återvända efter sina första erfarenheter, det vill säga, stanna lojala eller inte. 

Kunderna värdesätter service och support som företag tillhandahåller före, under och efter 

ett köp väldigt högt (Molla & Licker, 2011). Nitish (2011) menar att det inte endast räcker 

med att erbjuda flerspråkiga översättningar på sina webbplatser, företagen måste också 

tänka på sina flerspråkiga kundtjänstfunktioner. När det gäller flerspråkig service och 

support, kan företagen exempelvis även utveckla sin kundservice, det vill säga att, erbjuda 

kundbetjäning på flera språk (Nitish, 2011) 

 

Vidare menar Nitish (2011) att företag med begränsade resurser, kunskap, erfarenhet eller 

vilja, ofta tenderar att först satsa sina resurser på lokaliserade webbsidor. Exempelvis kan 
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företag lokalisera just hjälpavdelningen, kontaktavdelningen eller transport för att hjälpa 

internationella konsumenter att interagera med webbplatsen. Med andra ord, kan företag 

börja med att erbjuda ett begränsat antal språk istället för att lägga ner för mycket resurser 

på att skapa flerspråkiga webbplatser direkt från början (Nitish, 2011). 

 

Service och support finns i olika former, bland annat fakta, betalningsalternativ, status av 

order, spårning, valutakonvertering, feedback och sidintelligens, vilket innefattar den 

utsträckning företaget kommer ihåg sina kunder och hjälper de med att uppnå sina mål. 

Genom att erbjuda denna form av service och support, kan kunderna själva finna svar på 

sina frågor och problem. De mångfacetterade kunskaperna som kunder kan ta del av innan 

ett köp, exempelvis information om varor och tjänster, samt under och efter köp stödjer 

kundernas belåtenhet (Molla & Licker, 2001). Vidare menar Nitish (2011) att man som 

företag även kan erbjuda chatt-support, teknisk support och tjugofyra timmars hjälplinjer 

till kunder i olika delar av världen.  

 

3.8 Teoretisk syntes 

 

En effektiv internationalisering påverkas av hur företag inom e-handeln differentierar sig 

för att vara konkurrenskraftiga på marknaden och hur de hanterar sina kundrelationer. 

Inom konkurrensen finns det en del faktorer som är väsentliga, dessa är främst om hur 

man differentierar sig samt hur företag identifierar och hanterar konkurrensen på 

marknaden. För att kunna skapa ett konkurrenskraftigt företag internationellt är det viktigt 

att företagen vet hur det ska differentiera sig på marknaden och att denna industri erbjuder 

möjligheter som företagen kan anamma. Marknaden måste också erbjuda en viss 
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konkurrens, för att företag ska ha möjlighet att kunna utnyttja marknaden till fullo. Om 

konkurrensen är för hård ses detta som en nackdel, då branschen blir mer stängd, men 

företag i den lär sig också hantera detta och övervinna problemen.  

 

Vad det gäller kundrelationer är det viktigt att dessa hanteras i förmån för kunderna och 

faktorerna som påverkar huruvida företaget är kapabla till att internationalisera är 

marknadsföring, förtroende, kundrelationer och service. För att företag ska lyckas på en 

internationell marknad är det viktigt att de vet hur de ska marknadsföra sig, för att nå en 

så stor målgrupp som möjligt. Det är även viktigt att ser till kundernas förtroende för 

företaget, som kommer att gynna då kunden litar på företaget och återkommer. Att ha 

återkommande kunder kan vara en stor del i företagets internationalisering, då de har en 

fast kundkrets och har resurser att gå internationellt. Kundrelationerna är ett måste för 

organisationer, eftersom det är kunderna som köper produkterna och tillhandahåller 

servicen företag erbjuder. Specifikt inom e-handel blir detta väsentligt, då det finns 

mycket substitut tillgängligt kunder. Servicen påverkar också internationaliseringen i den 

mån att det är en viktig del för kunderna, speciellt när de handlar över Internet. Att erbjuda 

service utöver det vanliga kan vara en stor fördel.  

 

Beroende på hur företag inom e-handeln hanterar konkurrens och kundrelationer blir 

förutsättningarna för internationalisering olika. Kan företaget verka inom båda dessa 

område på ett hållbart sätt, finns det en större chans att internationaliseringen blir mer 

lyckad.  

 

4. Empiri 

I följande kapitel presenteras en kort information om informanterna och de företag som 

de representerar. Därefter presenteras en sammanställning av den information som har 

tillhandahållits från intervjuerna. Kapitlet är strukturerat efter de olika begreppen i den 

teoretiska referensramen som är internationalisering, differentiering, konkurrens, 

marknadsföring, förtroende, kundrelationer, värdeskapande samt service och support.  

 

4.1 Presentation av informanterna 

Här kommer informanterna och de olika företagen att presenteras med en kort bakgrund 

för att lättare kunna särskilja de olika företagen samt ge en tydligare bild av vad 

företagen och dess varumärken står för.  
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4.1.1 Freddieg 

I företaget Freddiegstore.se intervjuades ägaren av företaget som är Fredric Gustafsson. 

Freddieg representerar ett svenskt märke med unika kläder för både killar och tjejer. 

Företaget startades med en vision om att starta något nytt och eget. År 2010 släpptes den 

första kollektionen som bestod av fyra olika t-shirts. Freddieg har sedan dess utvecklats 

och under 2013 släpptes den 10:e och 11:e kollektionen (freddiegstore.se, 2014-05-08). 

Kollektion 12 är på väg och släpps nu i juni 2014 (Gustafsson, 2014-04-30). 

 

4.1.2 Madlady 

Ägaren till Madlady.com önskar att vara anonym och kommer därmed att benämnas Moa 

Månsson i denna studie. Madlady är ett företag som startades år 2011 med visionen att 

vara ledande inom online-shopping. Madlady erbjuder ett stort sortiment av 

internationella varumärken, samtidigt som de har ett sortiment av egendesignade kläder 

och accessoarer.  Företagets målgrupp är modemedvetna tjejer i åldern 16- 30 år 

(madlady.se, 2014-05-08).  

 

4.1.3 Provrummet 

Suzanne Nilsson är ägare av Provrummet.se som startades år 2008. Nilsson bedriver 

företaget tillsammans med Johan Nilsson och de har båda lång erfarenhet av 

klädbranschen. Provrummet är den personliga butiken på Internet för kvinnor som gillar 

bra kvalité, bra design och snygg passform. De erbjuder en flexibilitet till kunderna 

genom att kunderna kan köpa hem kläder och prova för att sedan kunna skicka tillbaka 

om något inte skulle passa (provrummet.se, 2014-05-08).  

 

4.1.4 Företag X  

Företag X grundades år 2011 som till grunden baserades på passionen av mode. 

Informanten från Företag X vill vara anonym och kommer därmed benämnas Filippa 

Filipsson. Företag X jobbar endast med varumärken som efterfrågas på marknaden där 

sortimentet består av kläder till hög kvalité som ska få kunderna av känna sig unika 

(Filipsson, 2014-05-15) 

 

4.2 Internationalisering 

Freddieg erbjuder enbart sin webbsida på svenska då han menar att kostnaden blir för stor 

för att ha hemsidan på flera språk. Vidare nämner Gustafsson (2014-04-30) att han säljer 
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sina kläder med fokus i Sverige men även Europa över. De hinder som han har stött på 

med internationaliseringen är främst produktionshinder. Under en period gick han igenom 

en del problem med produktionen som han har Kina, vilket gjorde att han inte hade några 

kläder på lager som resulterade in en livskris för både honom och hans varumärke. Vidare 

menar Gustafsson att arbetssättet fungerar annorlunda på andra sidan jorden än här i 

Sverige. Freddieg tycker att det krävs en obegränsad marknadsföringsbudget för att kunna 

vara konkurrenskraftig inom modebranschen och e-handel. Gustafsson berättar även att 

det nätverk han har är främst med andra webbshoppar som säljer hans produkter online.  

 

Madlady vänder sig främst till den Skandinaviska marknaden och har en internationell 

hemsida men satsar först och främst på att vara etablerade på den Skandinaviska 

marknaden. Vidare menar Madlady att de vet vad den skandinaviska marknaden 

efterfrågar men för att gå mer internationellt krävs en bättre kunskap om kunderna och 

kulturen utanför Skandinavien. Månsson (2014-05-06) på Madlady förklarar att de stötte 

på ett antal problem när de först öppnade upp sin e-handel, främst gällande samarbete 

med Kina. I början samarbetade de med Kina, eftersom de var bosatta där, men i längden 

fungerade inte detta då de kulturella skillnaderna var stora. Månsson berättar också att det 

var svårt för Madlady att ta sig in inom e-handelsindustrin. Det krävs att man är motiverad 

som företagare för att lyckas. Vidare beskriver Månsson att det är viktigt med kunskap 

om andra länder när man expanderar. Företaget måste kunna förvarna kunderna om vad 

som kan ske med leveranser och vad som gäller vid tull och liknande. För att skapa sig 

ett nätverk, åker Madlady på mässor med temat e-handel, där de får möjlighet att träffa 

andra inom branschen. Månsson berättar att Madlady inte endast utvecklar sitt nätverk 

inom modebranschen utan även inom andra branscher.  

 

Provrummet vänder sig främst till den Skandinaviska marknaden och Nilsson (2014-05-

07) anser att det är viktigt att bygga upp marknaden hemma först innan man som företag 

bör gå mer internationellt. För att kunna ha möjlighet till att exportera mer internationellt 

menar Nilsson att de måste fokusera mer på marknadsföringen i landet man väljer att 

expandera till och erbjuda landets språk på hemsidan och liknande. Som företag måste 

man passa in i landets företagsklimat på just denna marknad. De problem som 

Provrummet har stött på är framförallt att det är mycket mer kostsamt än vad man kan 

tänka sig, det tar mycket längre tid än vad man kan tro och det är mycket tuffare 

konkurrens. Nilsson menar att kostnadsbiten framförallt är hög inom modebranschen. 
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Nilsson berättar även att det var svårt att vara ny på denna marknad, just på grund av de 

stora aktörerna. Som mikroföretag måste man vara mer personlig och att nischa sig vilket 

Nilsson anser vara en fördel. Att tillhandahålla kunskap om andra länder vad det gäller 

internationalisering är också väldigt viktigt enligt Nilsson. Provrummet samarbetar med 

olika företag som är villiga att växa tillsammans då de anser att det är viktigt att ha nätverk 

inom branschen.  

 

Filipsson för Företag X berättar att de marknader som företaget vänder sig till är Sverige 

och Norden, främst Finland, Norge och Danmark och därmed erbjuder sin webbsida på 

dessa språk. De främsta hinder som företaget har stött på vid internationalisering är 

tullregler och returer. Företag X poängterar vidare att det som krävs för att vara 

konkurrenskraftig internationellt vad det gäller e-handelsbolag, är att man ha ett lokalt 

kontor och att ha personer på plats för att jobba med kundtjänst i flera språk. Det nätverk 

som företaget har inom e-handeln skapar de genom att ständigt gå på seminarier och 

föreläsningar där de knyter kontakt med andra för att utnyttja kunskap och lyssnar på hur 

andra har jobbat med internationella satsningar.   

 

4.3 Differentiering 

Gustafsson berättar att han, för att vara unik på marknaden, gör sina tryck och design av 

kläderna helt på egen hand. Han berättar vidare att han alltid producerar sina produkter i 

begränsade upplagor och att han aldrig gör en design exakt likadan två gånger vilket gör 

produkterna väldigt unika. Vidare nämner han att det krävs ett brett sortiment om man är 

en aktör som vill nå ut till en stor marknad och världen över. Han menar att man som 

företag han en större chans att verka internationellt om man erbjuder produkter som 

kunderna inte kan hitta överallt och därmed skapa en stor efterfrågan på sina produkter. 

Gustafsson nämner att han varken fokuserar på låga priser eller hög kvalité då han mer 

fokuserar på att sälja många exemplar till en bred marknad. Freddieg är ett flexibelt 

företag som anpassar sig efter förändringar. Detta beskriver Gustafsson som enkelt 

eftersom att det endast är han som verkar inom företaget.  

 

För att vara unika på marknaden berättar Månsson på Madlady att de erbjuder många 

märken som ingen annan inom Skandinavien säljer. De tar in märken från USA och 

Australien och allting handplockas med syfte att vara så bra och unikt som möjligt. Att 

vara unik på marknaden inom modebranschen, speciellt e-handel, är mycket viktigt menar 
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Månsson. Madlady fokuserar först och främst på kunden där syftet är att alla kunder ska 

bli nöjda. Företaget väljer att kombinera pris och kvalité för att få en så bra mix av 

produkten som möjligt. Vidare berättar Månsson att Madlady är ett företag som är 

väldigt flexibelt, eftersom företaget är en platt organisation med få beslutsled som gör att 

beslut och förändringar kan ske snabbt. Madlady distribuerar med hjälp av Posten och 

detta fungerar bra enligt Månsson.   

 

Nilsson på Provrummet berättar att det som gör företaget unik på marknaden, är att de 

har ett eget varumärke. Hon anser att det är svårare att ha värdekedjan själv från 

tillverkning till försäljning än att köpa in och sälja andras varumärke. Vidare poängterar 

Nilsson, att vara unik inom e-handeln är viktigt, då man måste vara unik på ett eller annat 

sätt. Provrummet fokuserar på hela upplevelsen för kunden, produkten, servicen och 

varumärket ska alla fungera tillsammans och fungera för kunden. Provrummet är ett 

flexibelt företag som ständigt ser till att följa tekniken. Nilsson menar även att hon tror 

att det är lättare för de som ett litet företag med endast sex anställda att anpassa sig och ta 

snabbare beslut då det inte förekommer långa beslutsprocesser. Provrummet arbetar med 

Posten som främsta distributionskanal och Nilsson tycker att detta fungerar bra.   

 

Företag X menar att det är väldigt viktigt att vara unik på marknaden för att kunna sälja 

och för att få kunder som hänger kvar och återkommer. Hon nämner att det som gör de 

unik på marknaden är främst deras mix av varumärken och sortiment. De fokuserar 

mycket på varumärke och produktmixen som erbjuds kunderna. Vidare nämner hon att 

de även fokuserar på nya kunder genom att försöka öka prenumeranter och nyhetsbrev 

samt integrera på sociala medier för att samtala med kunderna. Hon nämner även att hon 

tycker att de är ett flexibelt företag som kan anpassa sig efter förändringar. För att uppnå 

detta kollar de mycket på hur konkurrenterna arbetar både marknadsföringsmässigt som 

produktmässigt.  

 

4.4 Konkurrens 

För att kunna driva ett e-handelsbolag inom modebranschen, nämner Freddieg att han 

behöver någon form av designkunskap, produktionskunskap samt en känsla för 

marknadsföring. Vidare menar han även att man som företag bör ligga i framkant när det 

gäller teknologin för att överleva. Gustafsson nämner även att han ser en hög efterfrågan 

på sina produkter då de regelbundet tar slut samt att han ser att kunderna blir nöjda med 

produkterna. Han tycker att konkurrens inom modebranschen och e-handel är enorm stor 
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och för honom är det en fördel då han inte konkurrerar på långa vägar med de största 

aktörerna. De stora aktörerna gynnar honom då de hjälper till att driva upp internet-

handeln så att fler blir fler och fler blir vana vid att handla kläder online. Som 

samarbetspartner har företaget en kille som hjälper till att ta Freddieg till en högre nivå 

inom alla områdena. Han har även personer inom olika yrken som han sponsrar sina 

kläder till för att exempelvis synas i TV och sociala kanaler.  

 

För att Madlady ska kunna drivas menar Månsson att det främst krävs motivation, som 

hon tror ligger som en grund i alla framgångsrika företag. Resurser måste också finnas, 

men att detta är något som man alltid kan skaffa sig på något sätt. Efterfrågan på Madladys 

produkter är stor dock är en del produkter mer efterfrågade än andra. Vidare berättar 

Månsson att konkurrensen inom modebranschen är väldigt hög.  Det är en av de tuffaste 

och det är ett område som börjat bli väldigt mättad, eftersom det finns många aktörer på 

marknaden. Att konkurrensen är så här hög anser Månsson vara en nackdel. I 

Skandinavien finns det ett fåtal starka aktörer som gör det väldigt tufft för mindre företag 

att ta marknadsandelar. Madladys samarbetspartners är främst bloggare som skriver om 

företaget och produkterna. Det fungerar bättre med vissa och sämre med andra men oftast 

är det en bra dialog dem i mellan.  

 

På Provrummet hjälps de åt mycket och alla ska kunna utföra alla arbetsuppgifter, 

eftersom de behövs på alla plan. Tekniken är också viktig för Provrummet då de vill ligga 

i framkant vad det gäller system och liknande. Att ha bra medarbetare är en annan aspekt, 

utan bra medarbetare kan företaget påverkas negativt eftersom de representerar företaget, 

berättar Nilsson. På Provrummet finns det en stor efterfrågan på produkterna och Nilsson 

argumenterar för att de skapar efterfrågan själv. Nilsson beskriver att konkurrensen är 

väldigt stor inom modebranschen då det är så många aktörer som slåss om kunderna. 

Nilsson anser att konkurrensen mestadels är en fördel eftersom det då betyder att det är 

en växande industri som många är intresserad av. 

 

De resurserna Företag X nämner att de behöver för att kunna driva ett e-handelsbolag är 

främst en kundtjänst, lagerpersonal, marknadsföringsavdelning och någon som köper in 

produkterna. När det kommer till hur stor efterfrågan det finns på företagets produkter, 

nämner Filipsson att den är stor då de kan se att mycket sökningar görs på utländska 

varumärken som är svåra att få tag på men som just de erbjuder. Vidare menar hon att 
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företaget får mycket köp via Google-sökningar och via bloggare som bloggar om de udda 

varumärkena. Företaget har en del samarbetspartners inom olika områden, allt från 

posten, leverantörer till samarbetspartners för de olika varumärkena 

 

4.5 Marknadsföring 

Freddieg berättar att han just nu inte fokuserar så mycket på marknadsföring mer än via 

social medier som Facebook och Instagram samt mailutskick. Däremot kommer han börja 

fokusera mer på marknadsföring då han anser att det är viktigt för företag att synas på 

marknaden. Vidare berättar Gustafsson att kunderna har ett väldigt stort inflytande då 

kvalité, passform, pris och design påverkas av hur kunden reagerar mot utbudet.  

 

För att nå ut till sina kunder arbetar Madlady framförallt med sociala medier som 

Facebook, Instagram samt nyhetsbrev och bloggar. Månsson menar att företaget 

fokuserar mycket på marknadsföringen då det har varit svårt för Madlady att lansera sina 

produkter. Detta beror på att det i början var besvärligt för företaget att ta sig in på 

marknaden och företaget har arbetat hårt för att skapa sig ett namn på marknaden idag. 

Månsson berättar även att Madlady köper in sina produkter efter kundernas önskemål, 

vilket innebär att de har ett starkt inflytande. När det väl kommer till priset är detta inget 

kunderna kan påverka.  

För att nå ut till sina kunder, berättar Provrummet ett de erbjuder ett unikt sortiment. 

Företaget marknadsför sig genom medier som är kostnadseffektiva som Facebook, 

Instagram, bloggar, nyhetsbrev och nyhetsutskick. Nilsson berättar att kunden har 

möjlighet att influera en del aspekter, exempelvis önskning av speciella produkter. Priset 

är däremot inte förhandlingsbart, men företaget försöker hålla en bra prisklass som 

attraherar sina målgrupper. 

 

Filipsson nämner att Företag X nästan enbart fokuserar på marknadsföring online då detta 

är en bra och billig kanal. De fokuserar även en hel del på att komma högt upp på 

sökningsmotorer, bland annat på Google. Vidare menar hon att många bloggare bloggar 

om de okända varumärkena vilket gynnar företaget. Filipsson berättar att företaget 

ständigt testar nya varumärken men om de märker att kunderna inte gillar dessa, tar de 

bort varumärket och lägger till ett annat. På detta sätt menar hon att kunderna kan påverka 

företaget sortiment men när det kommer till priser kan varken kunderna eller företaget 

själva påverka då det är leverantörerna som sätter priserna för produkterna.  
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4.6 Förtroende 

Freddieg menar att den främsta risken för kunder att handla på Internet, är att kundernas 

uppfattning av produkter och verkligheten kan skiljas åt. För att minska denna risk, 

försöker företaget att visa upp sina plagg så klart och tydligt som möjligt. För att skapa 

förtroende hos kunderna menar Freddieg att det först och främst handlar om att leverera 

produkter snabbt och i tid. Om komplikationer sker, ser han till att erbjuda 

kompensationer som är tillräckligt starka för att kunden ska bli nöjd. För att behålla 

existerande kunder, jobbar Freddieg med att hålla kontakten genom att meddela de när 

det släpps nya produkter. 

Månsson på Madlady beskriver ett antal risker med att handla via Internet för kunder. 

Hon menar att det finns många bluff-hemsidor och att kunderna måste ta hänsyn till detta. 

För att minska denna risk, ser Madlady till att de syns för kunden så att kunderna vet vem 

de beställer ifrån. Eftersom Madlady arbetar mycket med bloggare minskar detta också 

risken för kunden, då kunden litar på bloggaren, eftersom de med stor sannolikhet inte 

skulle samarbeta med ett falskt företag. Vidare menar Månsson att det är otroligt viktigt 

att kunden kan lita på företaget, då detta är en förutsättning för att de ska våga handla. 

Nilsson på Provrummet berättar att hon inte ser några stora risker för kunder att handla 

på Internet. Hon menar att paket som skickas ut möjligtvis kan försvinna men att när detta 

sker, ser Provrummet alltid till att ett nytt paket skickas till kunden. Att kunderna kan lita 

på företaget är otroligt viktigt och därmed är det betydande att kunden vet att de får vad 

de förväntar sig. Det händer att kunder vill få sitt paket inom en viss tid, det är då 

nödvändigt att företaget levererar vad de lovar, för att behålla kundens förtroende. 

 

Filipsson på Företag X nämner att hon inte anser att det finns några stora risker med att 

handla via e-handel om företaget är med i Trygg e-handel, vilket Företag X är. Hon menar 

att riskerna är minimala om företaget erbjuder kunderna att handla via Klarna eller betala 

via kända betalningskort samt levererar sina paket via kända bolag. Företaget tycker att 

det är väldigt viktigt att kunderna kan lita på de i och med att de erbjuder så höga priser 

på sina produkter. Hon nämner även att Företag X jobbar med att skapa trygghet hos 

kunderna genom att vara lättillgängliga för kunderna.  
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4.7 Kundrelationer och värdeskapande 

Freddieg berättar att han genom den sociala interaktionen, skapar relationer med sina 

kunder. Han menar att han skapar en närmare relation med sina kunder genom att han 

själv svarar på alla mail och samtal samt packar alla orderna. Freddieg jobbar inte mycket 

med att erbjuda rabatter till sina kunder men att det oftast sker när en ny kollektion har 

kommit ut då mervärde och rabatter görs på äldre kollektioner för att kunderna ska 

återkomma. De aktiviteter som Freddieg erbjuder sina kunder för att involvera de, sker 

främst via sociala medier som Facebook och Instagram.   

 

För att kunden ska välja Madlady erbjuds det ett unikt sortiment. Företaget försöker att 

bemöta kunderna trevligt och målet är att upplevelsen ska vara så positiv som möjligt. 

För att behålla sina kunder skickar Madlady ut rabatter till återkommande kunder för att 

de ska besöka företaget igen. Rabatter används väldigt sällan, men sker i samarbete med 

bloggare och vid speciella högtider. Aktiviteter som tävlingar erbjuds kunderna någon 

gång ibland och sker då främst via sociala medier. 

 

För att kunderna ska välja Provrummet, erbjuder de olika kampanjer som till exempel 

rabatter. Nilsson berättar att de har många återkommande kunder vilket hon anser är 

väldigt bra. Samtidigt menar hon att det då blir allt viktigare att söka efter nya kunder för 

att kunna växa på marknaden. Kunderna kan enkelt hitta information via deras hemsida, 

däremot har Nilsson som mål att utveckla en ny hemsida i framtiden som ska vara 

specialanpassad för varje kund. Aktiviteter som Provrummet erbjuder är en julkalender 

under julen och tävlingar på Facebook. Detta är populärt men inte något företaget jobbar 

nämnvärt med. 

 

För att skapa relationer med kunderna försöker Företag X att samtala med sina kunder via 

sociala medier där de kan samtalar med sina kunder och där kunderna kan ge sina 

synpunkter på företagets produkter med mera. För att behålla sina kunder försöker 

företaget att tillgodose kunderna med relevant information och material samtidigt som en 

hög servicegrad bibehålls. Vidare berättar Filipsson att företaget endast använder sig av 

rabatter och erbjudanden för sina trogna kunder och kunder som inte har handlat på länge. 

Aktiviteter som företaget erbjuder är främst en julkalender samt tävlingar en gång termin. 
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4.8 Service och support  

Freddieg erbjuder främst sin kundbetjäning på svenska och engelska då det blir för 

kostsamt att ha hemsidan på flera språk. Vidare berättar Gustafsson berättar att företagets 

produkter är billiga att producera så om något skulle gå fel, erbjuder företaget gärna fria 

plagg eller möjligtvis rabatter på kommande order för att knyta till sig kunderna och göra 

de nöjda. Vidare poängterar han att service är väldigt viktig och att han alltid ser till att 

vara lättillgänglig för sina kunder då de kan ringa och maila honom under obegränsade 

tider. 

 

Madlady erbjuder kundbetjäning på svenska och engelska men även tyska och franska. 

Företaget får ofta beröm för sin service, detta beror på att de erbjuder en live-chatt där 

kunder snabbt får svar på en gång, samtidigt som det ökar företagets tillgänglighet. 

Månsson anser att företaget är ganska starka inom servicen, då de är tillgängliga på sin 

live-chatt sena kvällar och även nätter. Månsson menar att det kan vara till fördel vara 

kontaktbar dessa tider, då många kunder handlar under kvällar och nätter. 

 

Provrummet erbjuder även de, sin kundbetjäning på svenska och engelska. Provrummet 

arbetar väldigt mycket med service, och Nilsson beskriver att det är en viktig faktor för 

dem. Syftet är att allt ska gå lätt för kunden och att vara tillgänglig. Kunderna har inte 

möjlighet att ringa dygnet runt, men om någon ringer under dagen eller närmre kvällen 

svara de alltid om det finns möjlighet. 

 

Företag X erbjuder sin kundbetjäning på både svenska och engelska. Målet med företagets 

service är att ständigt leva upp till kundernas förväntningar genom att svara på telefon 

och mail under de fastställda tiderna. Även att bemöta kunderna artigt och väl samt lösa 

kundernas problem så att de blir nöjda. Filipsson menar att tillgängligheten är viktigt och 

att företaget därmed ska erbjuda en live-chatt inom en snar framtid. 

 

5. Analys 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet från intervjuerna att analyseras i relation 

till den valda teoretiska referensramen och den fastställda teoretiska syntesen. Även detta 

kapitel har strukturerats efter begreppen från den teoretiska referensramen för att lättare 

kunna finna samband.  
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5.1 Internationalisering 

Yip (1995)  argumenterar för att det finns olika faktorer som är avgörande huruvida en 

industri är global och dessa är kostnadsförhållande, marknadsförhållande och 

regeringsform. Kostnadsförhållande innebär den ekonomiska faktorn, det vill säga hur 

stor ekonomin är på marknaden (Yip, 1995). Freddieg berättar att för att klara av att vara 

konkurrenskraftig på marknaden måste företag ha en obegränsad marknadsföringsbudget, 

vilket är ett problem för mikroföretag. Trots att e-handeln är global blir detta ett problem 

för mikroföretag, eftersom resurserna inte finns där. Däremot finns det köpvilliga kunder 

och en stor efterfrågan, som både Nilsson och Månsson beskriver. Ekonomin på 

marknaden är stor vad det gäller mode och e-handel, eftersom det trots allt finns en 

efterfrågan och ett behov av varor och produkter. Kunderna inom denna industri är 

köpvilliga vilket driver företagen framåt.  

 

Freddieg menar att efterfrågan skapas av företagen själva, genom att erbjuda unika 

produkter och att efterfrågan är viktig. Yip (1995) styrker detta genom att argumentera 

för att marknadsförhållande innebär att det ska finnas en efterfrågan på marknaden. 

Månsson instämmer i detta argument och menar att de också vänder sig till den 

Skandinaviska marknaden eftersom de vet vad kunderna efterfrågar. Vidare beskriver 

Gustafsson att han har haft stora problem med produktionen som han först hade i Kina, 

vilket resulterade i att företaget förlorade mycket resurser. Även Madlady stötte på 

problem med sin produktion i Kina som gjorde att de insåg att det inte var ett hållbart 

koncept i längden att samarbeta med företag i Kina. Detta överensstämmer med vad Yip 

(1995) menar, vilket är att det kan finnas en del problem vad det gäller regeringsformen. 

Även Provrummet och Företag X har stött på problem som finansiella samt problem vad 

det gäller tull och regler. Eftersom alla fyra företag i denna studie har haft problem med 

detta (vad är “detta”?) är det något som måste överses. Mikroföretagen ser ut att ha 

problem med regeringsformen och resurserna är en stor del av detta. Desto mer resurser 

företag har desto bättre kan de förbereda sig för en internationalisering, eftersom de kan 

tillhandahålla mer kunskap och utveckla företaget med system, personal och liknande. 

Det kostar för företag att tillhandahålla kunskap om andra länder, vilket är extra 

problematiskt för mikroföretag.  

 

Månsson på Madlady berättar att det är väldigt svårt att ta sig in på e handelsmarknaden 

och modebranschen. Däremot menar hon att en motiverad företagare kan ta sig väldigt 
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långt. Madlady startades år 2011 och är alltså relativt ny på marknaden. Detta är något 

som stöds av Nitish (2011), som menar att det finns ett antal svårigheter som företag 

måste vara medvetna om vad det gäller e-handel. Den första är belastningen av att vara 

ny på en marknad, vilken innebär hur lång eller kort tid företaget har varit aktivt på 

marknaden. Erfarenhet och storlek kan påverka hur företaget kommer att lyckas med en 

internationalisering (Nitish, 2011). Nilsson på Provrummet menar också att det var svårt 

att vara ny på denna marknad, eftersom det finns ett fåtal stora aktörer att konkurrera med. 

Att vara ny på denna marknad och möta svårigheter överensstämmer med Karagozoglu 

och Lindell (1998) som menar att brist på erfarenhet gör det svårare. Både Madlady och 

Provrummet har stött på stora svårigheter och beskriver branschen som en stängd bransch. 

Erfarenhet är något som får företag att växa och desto mer kunskap som finns inom 

företaget desto bättre är det. Att expandera in i en relativt stängd bransch och möta 

svårigheterna som det medföljer, är en hård uppgift, speciellt för mikroföretag.  

 

Nitish (2011) beskriver att belastning av att internationalisera är svårigheter som företag 

möter. Det kan vara bristande kunskap om andra länder eller att invånarna ser företaget 

som ett främmande företag. E-handeln har däremot en fördel inom detta, eftersom 

hemsidan kan översättas på flera språk (Nitish, 2011). Gustafsson på Freddieg har endast 

sin hemsida på svenska, eftersom kostnaden blir alldeles för stor för honom som 

mikroföretag. En undersökning European Network for SME research (2003) stödjer det 

som Gustafsson berättar, att kostnaden är ett stort problem för mindre företag eftersom 

de har begränsade med resurser. Madlady har däremot sin hemsida på flera språk och 

Månsson beskriver även att det är viktigt med kunskap om andra länder när företag 

expanderar. Att ha hemsidan på flera språk har visat sig vara väsentligt och företag som 

inte har dessa resurser har sämre möjlighet att expandera. Nilsson på Provrummet 

argumenterar att de som företag måste ha kunskap om hur marknaden ser ut i andra 

länder. Hon menar att de behöver anpassa sin hemsida så att den smälter in bland de valda 

ländernas hemsidor. Det är annars uppenbart att de inte är stationerade i länder lokalt, 

vilket gör att kunderna kanske inte handlar. Detta styrks av Nitish (2011) som menar att 

kunder på andra marknader kan välja bort företaget eftersom det inte är från hemregionen. 

Detta betyder att vara en del av landets eller ländernas företagsklimat man expanderar till 

blir väsentligt och företag måste passa in på marknaden. Kunder är villiga att stödja sin 

hemregion och detta måste företag se över. De måste tillhandahålla kunskap om hur 

företagsklimatet ser ut och hur andra företags hemsidor ser ut som är från denna region. 
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Företag X berättar att de har anpassat sin hemsida till Skandinaviska länder och därmed 

erbjuder hemsidan på danska, norska och finska. Målet på sikt är att expandera till andra 

länder och då kommer även detta att anpassas. Provrummet har en stor fördel gentemot 

sina konkurrenter eftersom de är medvetna om vad som krävs för att internationalisera. 

De har inte resurserna för tillfället, men har god kunskap om vad som krävs. Kunskap är 

en stor del i en lyckad internationalisering process och trots att företagen inte har resurser 

för tillfället, vet dem vad som krävs och är förberedda. Kunden är den viktigaste faktorn 

och eftersom beslutet ligger hos kunden får företagen anpassa sig på bästa möjliga sätt.  

 

Madlady anser att de ligger i framkant vad det gäller nätverk då de ständigt åker ut på 

olika mässor och event för att utveckla detta. Nitish (2011) styrker detta genom att 

argumentera för att belastning av att vara utanför marknaden är huruvida företag har 

tillgång till nätverk internationellt och har dem inte det möts dem av problem. Vidare 

menar författaren att en kombination av globalisering och teknologi har lett till att gränser 

suddats ut och företag kan numera kommunicera över gränser och på så sätt utveckla 

nätverk världen över på ett sätt som är lättare nu än förr. Nilsson på Provrummet menar 

att ett nätverk ger möjlighet att utbyta tjänster och bygga upp sin kundbas. Även Företag 

X åker iväg på seminarium och liknande för att bygga upp ett kontaktnät. Att ha kontakter 

på internationella marknader är något Nitish (2011) menar är nödvändigt för att vara 

internationell. Detta är en stor möjlighet för att bli konkurrenskraftig på den 

internationella marknaden och de företag som har skapat ett nätverk har större chans att 

lyckas. Ett nätverk har möjlighet att förenkla expanderingsmöjligheterna, eftersom att 

företag då redan har samarbetspartner världen över och vilket minimerar riskerna. När 

företagen sen ska expandera till nya marknader behöver de inte vara oroliga att dem inte 

ska nå ut till kunderna och inte få marknadsandelar, då kontakter kan hjälpa företaget att 

expandera och nå ut till fler. Det är både en fördel och nackdel att vara mikroföretag när 

det kommer till internationaliseringen för företaget. Mikroföretagen inom e-handel och 

modebranschen har stor fördel vad det gäller efterfrågan då det finns ett stort behov på 

denna marknad. Däremot har de svårt att konkurrera med de ledande aktörerna på 

marknaden och på grund av konkurrensen blir det en svår bransch att ta sig in på. Att vara 

konkurrenskraftig är svårt och de stöter på många olika problem som måste 

överkommas.   
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5.2 Differentiering 

Kotler (2011) beskriver att det finns ett antal faktorer som företag kan välja att vara 

annorlunda med och dessa är följande: produkten, servicen, kanalerna, människorna eller 

varumärket. Gustafsson för Freddieg menar att han varken fokuserar på priset eller 

kvalitén, utan mer på att sälja många exemplar till en bred marknad. Månsson på Madlady 

berättar att de främst fokuserar på kunden och är inte kunden nöjd måste företaget se till 

att kunden blir nöjd. Provrummet väljer att fokusera på en bra mix mellan de olika 

aspekterna och Företag X menar att de satsar mycket på sitt varumärke. Att specificera 

vad företaget tänker satsa på är att föredra, som Kotler (2011) beskriver, däremot 

fokuserar alla företag i studien på helheten. Det är helheten som är viktigast för kunden, 

dock kan det underlätta för företaget i sig om man vet vad som är väsentligt. Choi et al. 

(2006) argumenterar även för att det finns materiella tillgångar, som distributionskanaler, 

som kan vara av betydelse. Madlady och Provrummet arbetar båda med Posten som den 

främsta distributionskanalen och de tycker detta samarbete fungerar bra. 

Distributionskanaler är viktigt, eftersom det är slutskedet innan produkten når kunden. 

Posten är det ledande alternativet i Sverige, men vad det gäller transport världen över bör 

företagen vara noga med vilket bolag de väljer. Distributionskanaler ser till att kunden får 

produkten i tid och när företag väljer vilka distributionskanaler de ska arbeta med måste 

de vara medvetna om vilka som levererar bäst. Företagen har ansvar för sina produkter 

tills dem når kunden och detta är oftast avgörande huruvida kunden är nöjd.  

 

Choi et al. (2006) instämmer med Kotler (2011) vad det gäller tillgångar i form av kunder 

och varumärke. Att ha en bra kundkrets och ett varumärke som är annorlunda gentemot 

de andra är en viktig del i differentieringsprocessen. Freddieg är ett unikt varumärke 

genom att Gustafsson utför tryck och design på kläderna helt på egen hand. Vidare 

berättar Gustafsson att han alltid producerar sina produkter i begränsade upplagor och att 

han aldrig gör en design två gånger. Madlady erbjuder märken som ingen annan inom 

Skandinavien säljer och de tar även in märken från USA och Australien. Provrummet 

erbjuder kunderna ett eget varumärke och tillhandahåller hela värdekedjan själv. 

Filipsson på Företag X nämner att det som gör dem till ett unikt varumärke är att de har 

en mix av klädmärke och sortiment. Detta är något Choi et al. (2006) stödjer, eftersom 

varumärket kan ses som en betäckning för att särskilja företagets produkter gentemot 

kunderna. Att vara unik inom e-handelsbranschen är något alla företag i studien 

argumenterar för och de vet på vilket sätt de är unika. För att vara konkurrenskraftig är 
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detta viktigt, trots att det kan vara svårt eftersom det finns många aktörer på marknaden. 

På grund av att det finns många aktörer på marknaden skapar detta en stark konkurrens 

och det finns många substitut för kunder. Om företagen lyckas skapa något som är unikt 

och speciellt som lockar till sig kunder, är det troligare att kunderna återkommer.  

 

Choi et al. (2006) beskriver även att processer och service är en del i en 

differentieringsprocess, likaså företagets förmåga att vara flexibla och föränderliga vad 

det gäller organisationen. Månsson för Madlady berättar att de är ett flexibelt företag och 

att detta är mycket viktigt. De har en fördel eftersom de är en platt organisation och beslut 

behöver inte gå igenom några beslutsled. Även Nilsson för Provrummet menar att de är 

ett flexibelt företag och eftersom de har 6 anställda blir detta också en platt organisation, 

där beslut fattas snabbt. Även Filipsson på Företag X och Gustafsson på Freddieg berättar 

att dem är anpassningsbara företag och för att uppnå detta studerar de hur konkurrenterna 

arbetar, både marknadsföringsmässigt och produktmässigt. Alla företag i studien är 

flexibla, främst eftersom de är mikroföretag. Ett mikroföretag har därmed lättare att 

anpassa sig efter förändringar och kunder än ett större företag, vilket kan ge mikroföretag 

marknadsandelar. Eftersom de har så få anställda leder detta till att dem kan vara mer 

flexibla än ett större företag och det finns färre beslutsled. Kunder föredrar ett 

anpassningsbart företag och detta kan mikroföretag erbjuda då de kan gå igenom 

förändringar snabbt och tillfredsställa kundens behov eftersom de har direkt kontakt med 

kunderna. I ett mikroföretag får man oftast svar tillbaka direkt från ägaren av företaget 

och de vet också vad kunden efterfrågar och kan därmed genomföra förändringar.  

 

Även Kotler (2011) menar att service är en utmärkande del på en marknad med hård 

konkurrens. Om företag kan hitta och behålla kunder är detta en stor fördel. Madlady 

väljer att skicka ut rabatter till endast återkommande kunder i ett försök att skapa sig en 

grundlig kundbas. Provrummet har väldigt många återkommande kunder, vilket Nilsson 

anser väldigt positivt. Däremot arbetar dem ständigt med att söka nya kunder, för att få 

en bred bas. Företag X väljer att skicka ut nyhetsbrev och skapa prenumeranter för att 

hitta nya kunder. Provrummet har en väldig stor procent kunder som är återkommande 

och detta är en stor fördel för dem. De har utvecklat en kundbas och kunderna är nöjda 

med vad de tillhandahåller från företaget. Detta innebär att de har hittat sin målgrupp och 

erbjuder vad som efterfrågas. Att skicka ut rabatter som Madlady gör kan också vara ett 

bra sätt för att skapa en kundkrets och även som Företag X att skicka ut nyhetsbrev. 
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Däremot har dem inte en tydlig kundbas som är återkommande vilket kan bli 

problematiskt vid en internationalisering, då det är mindre risk att internationalisera när 

företaget har en säker kundkrets. Det finns olika sätt att stå ut på marknaden som styrs av 

stora aktörer och det är på detta sätt mikroföretagen har chans att skapa sig andelar på 

marknaden. Det är lättare för mikroföretag att vara flexibla och de kan då anpassa sig 

efter kunden på ett annat sätt. Det kan även vara svårt att vara unik på marknaden, men 

detta är en aspekt som är viktig för att ha möjlighet att konkurrera mot de andra aktörerna.  

 

5.3 Konkurrens  

Det är helheten som bildar ett företag, dock finns det specifika faktorer i företaget som är 

avgörande hur pass konkurrenskraftig man är på marknaden. Sledge (2005) beskriver att 

Porters Diamond består av sex element, vilka är förutsättning för begäran, förutsättning 

för faktorer, relaterade industrier, företagsstruktur och rivalitet, regering och chans. Av 

dessa sex menar Sledge (2005) att regering och chans är av mindre relevans. Förutsättning 

för begäran innebär att det måste finnas en efterfrågan på marknaden och detta påverkar 

företaget. Gustafsson för Freddieg berättar att det finns en stor efterfrågan på företagets 

produkter, eftersom de regelbundet tar slut och han ser även att kunderna blir nöjda med 

sina produkter. Vidare beskriver även Månsson på Madlady att efterfrågan är stor på deras 

sortiment, dock är vissa produkter mer efterfrågade än andra. Nilsson på Provrummet 

menar att de själv skapar en efterfrågan, genom att erbjuda kunderna det de vill ha. E-

handeln inom modebranschen är därmed en väldigt efterfrågad bransch trots att det finns 

många aktörer på marknaden. Företagen i denna studie beskriver att konkurrensen är 

väldigt hård och att det finns stora aktörer som tar många marknadsandelar. Däremot 

argumenterar de också för att det finns en efterfrågan på deras produkter, vilket är positivt 

för dem som mikroföretag.  

 

Sledge (2005) beskriver det andra elementet som förutsättning för faktorer, vilket innebär 

arbetskraft, kapital och råvaror. En innovativ anda i företaget är också viktigt och det ska 

finnas möjlighet för utveckling. Gustafsson på Freddieg menar att de resurser som behövs 

för att kunna driva e-handelsbolag är designkunskap, produktionskunskap samt kunskap 

inom marknadsföring. Att ligga i framkant inom teknologin är också positivt för att skapa 

marknadsandelar. Deshmukh et al. (2007) menar att teknologin är viktig för företag och 

att den bör vara utvecklad. Detta blir en viktig del i e-handel branschen, eftersom den 

styrs av teknologin. Att tillhandahålla faktorer som gör så att företaget har ett försprång 
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inom teknologin kan vara en avgörande faktor för kunder. Månsson på Madlady menar 

att för att företaget ska kunna drivas behövs främst motivation. Att tillhandahålla 

produktion och lager är faktorer som ordnar sig, men finns inte motivationen där blir det 

inget av företaget. Detta överensstämmer med vad Sledge (2005) argumenterar för, att 

det krävs en innovativ anda i företaget. På Provrummet är personalen viktig, eftersom det 

måste vara samma anda i hela företaget och dem behövs på alla plan för alla 

arbetsuppgifter. Även tekniken är väsentlig för Provrummet och de ser till att ligga i 

framkant vad det gäller system och liknande. Filipsson på Företag X menar att de 

resurserna som de behöver är främst lagerpersonal, en marknadsföringsavdelning och 

kunder. Desto fler faktorer företag är medvetna om, desto starkare blir dem på marknaden 

då de vet vad som krävs och vad som finns i företaget. Genom detta är företagen medvetna 

om både möjligheter och svårigheter och väljer att utveckla dessa eller finna andra sätt 

att klara av problemen. Det krävs vissa resurser och kapital för att driva företag och inom 

e-handeln är teknologin viktig. Speciellt för mikroföretag är det en fördel om de är 

medvetna om resurserna och kapitalet företaget erhåller och kan arbeta efter dessa. Detta 

eftersom de inte tar några onödiga risker utan vet vad som behövs.  

 

Sledge (2005) beskriver det tredje elementet som är relaterade industrier, som innebär att 

det måste finnas företag som antingen indirekt eller direkt påverkar industrin. Företag 

behöver ha andra företag som stödjer dem med antingen distribution eller partnerskap. 

Gustafsson på Freddieg argumenterar för att de har en samarbetspartner vars uppgift är 

att ta företaget till en högre nivå inom alla område. Freddieg är även sponsor för personer 

inom olika yrken så att företaget syns i TV och sociala kanaler. Madlady samarbetar 

främst med bloggare och detta tycker Månsson är ett fungerande medel. Även 

Provrummet och Företag X samarbetar med olika aktörer på marknaden, allt från Posten 

till leverantörer. Deshmukh (2007) menar att detta tillför värde för kunden och den totala 

värdekedjan. Genom att ha samarbetspartners kan företaget skapa bättre erbjudande och 

produkter till kunderna. Kunden är den person som är viktigast för företagen då de inte 

skulle överleva utan sina kunder. Kunden kan avgöra huruvida ett företag är 

konkurrenskraftigt, genom att välja det före andra företag. Alla företag i studien har 

samarbeten i någon form. Madlady och Provrummet samarbetar främst med bloggar, 

vilket ger intrycket av att dem är framåtsträvande och är medvetna om utvecklingen inom 

industrin. Inom modebranschen med fokus på e-handel finns det relaterade industrier, 

vilket är positivt för industrin.  



  
 

50 

 

 

Sledge (2005) beskriver det sista elementet i Porters Diamond som är företagsstrategier, 

struktur och rivalitet. Detta innebär att det finns ett antal faktorer som kategoriserar ett 

företag, som till exempel hur olika handlingar utformas. Struktur refererar till industrins 

sammansättning, det vill säga hur pass hård konkurrensen är inom branschen. Om det 

finns många aktörer i industrin är det en starkare konkurrensnivå (Sledge, 2005). 

Gustafsson menar att konkurrensen är väldigt hård inom modebranschen och e-handeln. 

Han ser detta som en fördel då han främst inte konkurrerar med de stora aktörerna, utan 

enbart de som är på samma nivå som hans eget företag. De stora aktörerna gynnar honom 

genom att göra industrin mer populär. Även Madlady, Provrummet och Företag X anser 

att det är väldigt hög konkurrens inom denna industri, däremot ser Nilsson på Provrummet 

det som en fördel. Precis som Gustafsson och så ser Månsson på Madlady detta som en 

nackdel. Månsson på Madlady menar att det börjar bli en mättad marknad, eftersom det 

finns så pass många aktörer. Deshmukh (2007) menar att företag bör ställa sig frågan 

huruvida organisationsstrukturen matchar vad industrin behöver och vilka strategier som 

är bäst lämpade. Konkurrensen inom e-handeln är väldigt hög och detta är något som alla 

företag i studien är överens om. Däremot väger de fördelar mot nackdelar och som 

Gustafsson och Nilsson beskriver, är det är en hård konkurrens på grund av att det är en 

populär bransch. Eftersom det är en populär industri gynnas också företagen då industrin 

växer. Däremot, om det för svårt att ta sig in på marknaden och verka inom den, det vill 

säga att konkurrensen är för hög, kommer färre företag se det som en gynnsam industri 

att verka inom, och istället vända sig till andra branscher. Att tillhandahålla ett nätverk är 

av relevans för företag, främst mikroföretag. Det kan öppna upp möjligheter som företag 

annars inte skulle haft möjlighet till att erhålla. Konkurrensen är som tidigare nämnt, hård, 

men detta kan vara positivt, eftersom det då betyder att det är en industri som är populär 

och att en stor efterfrågan finns.  

 

5.4 Marknadsföring 

Freddieg och Madlady klargör med olika förklaringar att de anser att marknadsföring är 

en väldigt viktig faktor för att synas och skapa sig ett namn på marknaden. Det finns 

därmed en koppling till vad Laudon och Traver (2007) menar, att marknadsföring främst 

används för att uppmärksamma företagets unika produkter men även för att utveckla 

långsiktiga samt positiva förhållanden med sina kunder. Marknadsföringen kan därmed 

ses som första steget i en relation där fokusen ligger på att skapa medveten och visa upp 
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företaget varumärke. Bruhn (2006) kallar detta för förvärvsfasen som omfattar den 

socialisering där köpare och säljare bekantar sig med varandra. Freddieg fortsätter med 

att berätta att han endast marknadsför sig via sociala medier som även Madlady betonar 

att de gör. Vidare berättar både Provrummet och Företag X att de marknadsför sig nästan 

enbart online och via sociala medier då de anser att detta är en kostnadseffektiv kanal. 

Sociala medier kan därmed ses som ett väldigt effektiv medel för att synas och skapa 

medvetenhet hos kunderna. Genom att visa medvetenhet, blir det lättare för kunderna att 

hitta till företaget.  

 

De fyra företagen, kategoriseras under mikroföretag, som innebär att de besitter 

begränsade resurser både finansiellt och kunskapsmässigt. Detta kan ha en stor påverkan 

på att de väljer en kanal som är billig att marknadsföra sig via. Marknadsföring via 

Internet och sociala medier är något som de alla fyra företagen jobbar mycket med. Att 

ingen av dem jobbar med traditionell marknadsföring som främst sker offline, kan bero 

på att de alla anser att online- marknadsföring är en väldigt billig kanal. Vidare kan sociala 

medier användas för att skapa en närmare relation med sina kunder som Jung et al. (2012) 

förespråkar. Detta stöds även av Laudon och Traver (2007) som menar att det är viktigt 

för företag att identifiera kunderna och veta hur man ska nå ut till dem för att göra de 

medvetna om att företaget existerar. I och med att sociala medier idag är populärt, kan 

detta ses som en fördel för e-handelsbolag att använda sig av. Sociala medier ger 

företagen möjligheten till att identifiera sina målgrupper som Laudon och Traver (2003) 

talar om, för att sedan finna ett bästa sätt för att kommunicera med dessa. Sociala medier 

ger även företagen möjlighet till att verkligen synas på marknaden samtidigt som det blir 

ett billigt sätt att kommunicera och samtala med sina kunder för att skapa relationer. 

Marknadsföring kan därmed ses som en väldigt viktig faktor för ett företag för att kunna 

nå ut till sina målgrupper. Däremot så varierar företagens syfte samt vision vilket gör att 

en uppsättning marknadsföringsstrategi inte lämpar sig för alla företag. Det är i och med 

detta avsevärt att företagen identifiera marknadsföringsmetoder som är mest lämpade för 

sitt företag för att på det effektivaste sättet kunna kommunicera med marknaden.  

 

5.5 Förtroende 

Craig och Jutla (2001) menar att förtroende ses som ett viktigt element i ett stabilt 

förhållande. Vidare menar författarna att det är viktigt att kunden känner ett förtroende 

för företaget för att börja handla och ju mer förtroende det finns för företagen, desto lättare 
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är det att behålla kunderna. Freddieg berättar att han, för att skapa förtroende hos sina 

kunder, fokuserar mycket på att leverera produkter snabbt och i tid. Om komplikationer 

skulle ske så ser han även till att erbjuda starka kompensationer så att kunderna inte blir 

missnöjda. Månsson berättar att tillit är otroligt viktigt för Madlady, då det är betydande 

att kunden faktiskt litar på företaget för de ska handla. Att skapa förtroende hos sina 

kunder för att vidare kunna skapa varaktiga relationer kan relateras till Fill’s (2011) 

utvecklingsfas. Han menar att denna fas handlar om att försöka minska risker för kunden 

och därmed öka trovärdigheten.  

 

Nilsson på Provrummet argumenterar i likhet med Fill (2011), då företaget anser att det 

är betydande kunden vet att de får vad de förväntar sig och att företag ska levererar vad 

dem lovar, för att behålla kundens förtroende. Filipsson på Företag X, betonar att tillit 

speciellt är viktigt för dem då de erbjuder produkter till så höga priser. Hon nämner även 

att tillgängligheten är en viktig faktor för att skapa trygghet hos sina kunder. Genom att 

även leverera produkten som kunden ha beställt under den förutsagda tiden kan detta bidra 

till att förtroendet ökar. Vidare är det även viktigt att försöka leva upp till vad kunden 

förväntar sig. Det man som företag kan göra är att gottgöra kunden genom att kompensera 

denne, ifall något skulle gå fel så att kunden känner att företagets service är på topp för 

att vidare våga handla igen. Genom att skapa ett högt förtroende hos sina kunder kan detta 

leda till långsiktiga relationer och kundlojalitet, vilket kommer att gynna företaget. Detta 

kan relateras till vad Blomqvist (2003) nämner är e-handels största utmaningar, vilka är 

leveranstider och säkerhet.  

 

Fill (2011) menar att förtroende används för att reducera osäkerhet så att relationer kan 

utvecklas. Det kan relateras de till risker som kunderna uppfattar vid köp via e-handel. 

Det är därmed enormt viktigt för företagen att identifiera risker som kan förekomma vid 

köp för kunden samt en lösning på dessa, för att på bästa sätt skapa en trygghet för 

kunderna. Alla informanter har med sina egna förklaringar tydligt poängterat att de inte 

anser att det finns så stora risker med att handla på Internet. Dock nämner Freddieg att 

den risk han ser, är att kundernas uppfattning av produkter kan skiljas från verkligheten. 

Han försöker därmed att visa upp sina plagg så tydligt som möjligt. Månsson på Madlady 

beskriver däremot en annan risk som är att det finns många bluff-hemsidor som kunderna 

bör se upp med. För att minska denna risk, försöker Madlady samarbeta med bloggare då 

det ger en trygghet i att bloggarna förmodligen inte skulle samarbeta med ett påhittat och 
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falskt företag. Vidare menar Provrummet att det finns risk för att paket kan försvinna vid 

leverans men att företaget då alltid skickar ut ett nytt paket till kunden för kunden ska bli 

nöjd. Företag X nämner att riskerna är minimala om man bara ser till att handla från en 

säker hemsida. Med detta menar hon att företaget är medlem i Trygg e-handel och som 

erbjuder kunden att handla via kända betalningskort. Det är viktigt att företagen ser till 

att kunderna känner sig trygga och säkra vid köp hos företaget då minsta lilla misstro kan 

leda till att man mister kunden. För att skapa ett högt förtroende hos kunderna är det 

viktigt att man som företag visar att man är medveten om dessa risker och att man vidare 

har information om hur man som företag försöker minska dessa för sina kunder. Genom 

att visa sina kunder att man är avsiktlig och vidtar åtgärder för att kunderna ska känna sig 

trygg, kommer förtroendet hos kunderna öka. Kundrelationer kan därmed ses som den 

centrala delen i ett företag eftersom företaget inte överlever utan sina kunder. Så genom 

att försöka bygga upp starka och långvarigheter med förtroende som står till grund är 

viktigt. Att kunderna känner att de litar på företaget kan komma till att gynna företaget i 

längden då detta krävs för att kunderna ska stanna kvar. Kunderna väljer då att vara lojala 

istället för att söka till nya företag och bygger upp ett nytt förtroende på nytt.  

 

5.6 Kundrelationer och värdeskapande 

Man kan säga att det är efter att kundrelationerna har skapats som den största värdenivån 

av förhållandet uppfattas. Denna fas kallas för utvecklingsfasen enligt Fill (2001), där 

Bruhn (2006) menar att tillväxt och mognad kan utvecklas. För att relationen mellan 

köpare och säljare ska utvecklas, är det vara viktigt att hela tiden förse kunderna med 

värde. Detta för att kunderna ska känna att de får något av att stanna i relation med 

säljaren. Genom att erbjuda kunderna mervärden som rabatter och erbjudande, kan detta 

öka kundvärdet och kunden känner sig tillfredsställda. För att skapa relationer med 

kunder, försöker Freddieg fokusera på den sociala interaktionen genom att han 

personligen svarar på alla mail och samtal samt även packar alla paket. För att sedan få 

sina kunder att återkomma, erbjuder han rabatter och mervärde för nya produkter som 

kommer in på lager. 

 

Vidare menar Blomqvist (2003) att det gäller att företagen hittar fördelar gentemot sina 

konkurrenter för att kunderna ska vara lojala. När det kommer till Madlady, anser de att 

kunderna väljer deras företag på grund av det unika sortimentet som de erbjuder. Genom 

att bemöta sina kunder väl och erbjuda rabatter tror Madlady att kunderna ska återkomma 
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och att relationer skapas genom detta. Att försöka samtala eller ha någon sorts kontakt 

med kunderna utöver deras köp kan också gynna i att kunderna ser företaget som mer 

personliga. Genom detta kan företagen skapa mer långvariga relationer med sina kunder 

som därmed kan skapa lojalitet och kunderna återkommer. Detta stöds av Jung, Ineson 

och Green (2012) samt Laudon och Traver’s (2007) resonemang, där de beskriver, att det 

är viktigt för företaget att ha någon relation till sina kunder för att kunna synas på 

marknaden. 

 

Vidare nämner Nilsson från Provrummet att även de erbjuder olika slags rabatter för sina 

kunder. För att skapa relationer med sina kunder, försöker Företag X att samtala med sina 

kunder via sociala medier. För att sedan behålla dessa kunder försöker företaget att 

tillgodose kunderna med intressant information. Alla företagen erbjuder mer eller mindre 

aktiviteter för sina kunder som till exempel tävlingar, som främst sker via sociala medier. 

Dessa aktiviteter har en koppling till vad Blomqvist’s (2003) kallar för interaktiv 

upplevelse som skapar ett extra värde kunderna. Genom att erbjuda aktiviteter för att 

involvera sina kunder kan vara positivt. Detta kan gynna företaget, i att lätt kunna 

marknadsföra sina produkter men även i att visa kunderna att företaget värderar dem 

genom att involvera de samt erbjuda extra värde utöver sitt sortiment. Det är viktigt att 

värdera kundernas tillfredsställelse högt då, huruvida kunden är nöjd eller inte, påverkar 

kundrelationer negativt. Detta kan leda till att kunderna inte återkommer efter sin första 

upplevelse hos företaget då de inte blev nöjda. Det är viktigt för företag att efter att ha 

skapar relationer till sina kunder ser till att bevara dessa. Genom att ständigt försöka förse 

sina kunder med olika mervärden, kan man som företag stärka kundernas lojalitet och få 

de att uppskatta företaget mer. Detta gör att kunderna återkommer genom att företaget 

erbjuder mervärden till köp då och då.  

 

5.7 Service och värdeskapande 

Det finns många olika sätt att erbjuda service och support på, till exempel via traditionell 

telefonsupport men även via Internet i form av mail och webbchatt. Då kunder genom e-

handel inte kan få den personliga och sociala servicen är det till stor fördel att vara 

lättillgängliga för sina kunder. Det är viktigt att man finns där och är synlig för kunden 

och kan erbjuda hjälp och support när de önskar. Molla och Licker (2011) menar att 

kunderna värdesätter service och support som företag tillhandahåller före, under och efter 

ett köp väldigt starkt. Vidare menar Nitish (2011) att det inte bara räcker med att erbjuda 
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flerspråkiga översättningar på sina webbplatser utan även att erbjuda kundbetjäning i 

olika språk. Alla de fyra företagen erbjuder sin kundbetjäning på både svenska och 

engelska som bas. Av företagen så är det främst Madlady som är flexibla som även kan 

erbjuda sin kundbetjäning i andra språk, som tyska och franska. Det kan ses som en fördel 

att vara flexibel och erbjuda kundbetjäning i flera språk, då det kan gynna företaget 

eftersom att man är mer öppen för marknaden. Det kan också komma till att gynna 

kunderna då kunderna känner sig mer trygga, då företaget erbjuder kundbetjäning i deras 

språk.  

 

Nitish (2011) betonar att man som företag även kan erbjuda chatt-support, teknisk support 

och tjugofyra timmars kundbetjäning. Att erbjuda kunderna kundbetjäning dygnet runt 

eller live-chatt kan komma att uppskattas av kunderna då tryggheten ligger i att kunna få 

svar på sina frågor och få sina problem lösta vilket tid på dygnet som helst.  För att bevara 

relationerna med sina kunder kan service ses som en viktig faktor för att kunderna ska 

vara lojala. Freddig berättar att han är väldigt lättillgänglig då man kan nå honom via 

telefon och mail under obegränsade tider på dygnet. Madladys starka sida vad det gäller 

tillgängligheten är att de även erbjuder en live-chatt utöver telefon och mail. Månsson 

menar att kunderna genom chatten, till stor del får svar direkt, även under sena kvällar 

och nätter. Även Provrummet noterar att service är en viktig faktor för företaget, däremot 

så är de endast tillgängliga under begränsade tider på dygnet men de försöker att svara 

kunderna så snart som möjligt. Företag X jobbar på samma sätt som Provrummet, där de 

endast svara på mail och telefon under öppettiderna. Vidare berättar Filipsson på Företag 

X att de under en snar framtid tänker erbjuda en live-chatt. Det är viktigt att företagen ser 

till att erbjuda en hög servicegrad för att kunderna ska stanna. Speciellt när det kommer 

till e-handeln är service extra betydande då den personliga interaktionen inte finns. Det 

blir därmed allt viktigare för e-handelsbolag att erbjuda en service som kunderna 

uppskattar. Detta kan relateras till nedgångsfasen där Fill (2011) beskriver att relationen 

mellan köpare och säljare kan avslutas på grund av något problem som har uppstått. Det 

kan hända att kunderna inte känner sig tillfredsställda hos företaget och därmed söker sig 

till andra företag som erbjuder en bättre service. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer slutsatsen presenteras i förhållande till frågeställningarna, som 

är, vad krävs för att skapa ett konkurrenskraftigt e-handelsbolag internationellt och hur 

arbetar e-handelsbolag för att bygga upp och bevara kundrelationer.  

 

6. 1 Konkurrenskraft för e-handelsbolag internationellt 

För att vara konkurrenskraftig internationellt är det många faktorer som måste 

överensstämma. E-handeln i sig själv är ett globalt fenomen där företag inom denna 

industri automatiskt verkar på en internationell marknad. Trots detta faktum visar det sig 

att det finns problem för mikroföretag inom e-handeln, eftersom de saknar resurser till att 

anpassa sig helt till en internationell marknad. Desto mer resurser ett företag 

tillhandahåller, desto större är internationaliseringsmöjligheterna. Efterfrågan på e-

handelsmarknaden är stor, främst inom modeindustrin och detta är en viktig faktor för att 

konkurrera på marknaden. En efterfrågan måste finnas för att för att företag ska kunna 

överleva. Företag måste även överkomma svårigheterna på marknaden för att kunna verka 

fullt ut. Trots att alla företag i studien beskriver branschen som stängd, har de alla 

överkommit de problem som tillkommer när företag ska ta sig in på en stängd bransch. 

Resurser och kapital har varit väsentligt för att lyckas och detta är ofta problematiskt för 

mikroföretag att tillhandahålla. För att kunna lyckas internationellt är det en fördel om 

mikroföretag inom e-handel har kunskap om länderna de ska expandera till eftersom det 

bidrar till att det blir lättare för företag i ett långsiktigt perspektiv att ta marknadsandelar. 

Det kan vara kostsamt men i längden kan det vara det som avgör huruvida företaget är 

framgångsrikt.  

 

För att vara konkurrenskraftig på den internationella marknaden behövs också ett nätverk. 

Detta tillför att expanderingsmöjligheterna blir större vilket är till stor fördel. Alla 

företagen i studien har någon form av nätverk, antingen genom samarbete med andra eller 

genom att träffa andra företagare. Att skapa ett nätverk är inget problem vad det gäller 

studiens mikroföretag och de anser att de får ut vad dem behöver av samarbeten och 

relationer. Att vara unik är även det väsentligt för att nå mer marknadsandelar och 

företagen i studien argumenterar för att de alla har något som gör de unika. Det finns 

många aktörer vad det gäller e-handel och modebranschen så för att ha en möjlighet till 

att stå ut gentemot konkurrenterna är detta en viktig del. Kunderna är dem som kan driva 

ett företag inom e-handeln framåt men även bakåt. Att vara flexibel och erbjuda kunderna 
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det de efterfrågar kan resultera i att kunden väljer ett företag framför ett annat. Studiens 

mikroföretag har detta som stor fördel eftersom de alla har korta beslutsled. Konkurrensen 

inom denna bransch är väldigt hög och det är tufft för mikroföretag inom den. Däremot 

har dem en del fördelar gentemot de stora aktörerna på marknaden och de är alla medvetna 

om vad det är som gör dem unika på marknaden.   

 

6. 2 Hur e-handelsbolag hanterar kundrelationer  

Det är viktigt för alla företag oavsett bransch att skapa någon sorts relation till sina kunder 

för att de ska återkomma. Det är speciellt problematiskt när det handlar om e-

handelsbolag då den sociala och personliga interaktionen inte finns där. Hur gör då e-

handelsbolag inom modebranschen för att skapa långvariga relationer och bevara 

relationerna med sina kunder? Det första steget i en relation är att företaget på något vis 

ska skapa ett medvetande hos sina kunder för att kunderna får möjlighet till att bekanta 

sig med företaget. Sociala medier ses som en väldigt effektiv och billig kanal för 

mikroföretagen vilket kan relateras till deras brist på finansiella medel. Dessutom ger 

sociala medier e-handelsföretag möjligheter till att synas på marknaden samtidigt som att 

det är ett väldigt billigt sätt för att kommunicera och samtala med sina kunder för att skapa 

relationer. 

 

Förtroende är ytterligare en viktig faktor inom e-handeln, för att kunna utveckla 

långvariga relationer med sina kunder. Att kunderna litar på företaget är ytterst väsentligt 

för att de ska vara lojala mot företaget. Genom att identifiera risker som kunderna kan 

komma att stå inför, för att sedan finna ett sätt för att minimera dessa, är viktigt för att 

förtroende ska skapas. För att skapa ett förtroende hos sina kunder kan man som företag 

även fokusera på att göra kunderna nöjda genom att kompensera dem ifall problem skulle 

ske. Genom att göra detta, bevisar företagen inom e-handeln att de faktiskt håller vad de 

lovar. Förtroende kan därmed användas för att reducera osäkerhet så att relationer kan 

utvecklas. För att få kunderna att stanna i företaget är det viktigt att företagen förse denne 

med värde. För att göra detta, kan man erbjuda rabatter och erbjudande för att kunderna 

ska få ett extra värde i sitt köp och för att de ska återkomma. Detta är viktigt att ta hänsyn 

till för att relationen mellan köpare och säljare ska utvecklas. Kunderna ska känna att de 

får något av att stanna i relation med säljaren. För att värde ska skapas, kan service och 

support ses som en ytterligare viktig faktor inom e-handeln. Det som företag kan göra är 

att erbjuda kundbetjäning i flera språk så att kunder från hela världen ska kunna få den 
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service och support som de önskar. Att även vara lättillgängliga för sina kunder är en 

viktig del för att relationer ska kunna bevaras. Genom att stå till hands för kunderna när 

de behöver ökar kundvärdet och kunderna blir nöjda och återkommer.  

 

6. 3 Sammanfattning 

För att sammanfatta vad som krävs för att vara konkurrenskraftig internationellt vad det 

gäller mikroföretag inom e-handel, är att det krävs resurser för företag, vilket 

mikroföretag ofta ha brist på. Det krävs också en efterfrågan på marknaden, vilket finns 

inom modebranschen och e-handeln, även för mikroföretag. Att ha kunskap om andra 

länder som man ska internationalisera till gör att företag vet vad dem ger sig in på och 

kan förbereda sig bättre. Att ha ett internationellt nätverk inom e-handeln ger också en 

konkurrensfördel och att tillhandahålla kunderna det dem efterfrågar leder till ett omtyckt 

företag som kan skapa sig en bra kundkrets. För att vidare kunna bygga upp relationer 

med sina kunder, är förtroende en viktig faktor, speciellt inom e-handeln. Genom att 

minimera risker och hålla sina löften kan ett högt förtroende skapas hos kunderna som är 

en bra grund till att långvariga relationer kan utvecklas. För att sedan kunna bevara 

kundrelationerna, är det viktigt att företagen förser kunder med värde som en bonus för 

att kunderna ska känna sig tillfredsställda och nöjda, och därmed återkommer, vilket är 

ett resultat av lojalitet.  

 

Genom att ha dessa aspekter i tanken, kan det hjälpa företag att vara väl förberedda vid 

en internationalisering. Detta kan styrkas genom den fastställa teoretiska syntesen från 

kapitel 3 som menar att huruvida företaget hanterar konkurrens och kundrelationer kan 

påverka hur effektiv företagens internationalisering blir.  

 

6.4 Begränsningar 

Viktigt att komma ihåg är att resultatet från uppsatsens undersökning inte kan 

generaliseras då endast fyra mikroföretag inom modebranschen som verkar på Internet 

har undersökts. Dessa fyra företag kan därmed inte representera alla mikroföretag inom 

den valda branschen eftersom det endast är ett fåtal som har varit delaktiga i urvalet. Det 

kan finnas faktorer som är annorlunda för andra företag inom samma bransch och därför 

bör varje företag ses som en unik enhet och inte generaliseras.   

 



  
 

59 

 

 

7. Referenser 

7.1 Litteratur 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Beynon-Davies, P. (2004). e-Business. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave 

Macmillan 

 

Bruhn, M. & Georgi, D. (2006). Managing the service. Managing the service value chain. 

Prentice Hall. 

 

Bryman, Alan. & Bell, Emma. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 

Johanneshov: MTM 

 

Craig, J. & Jutla, D. (2001). E-business readiness: a customer-focused framework. 

Boston: Addison-Wesley 

Derfler, F. J. (2001). E-business Essentials - Successful e-business practices from the 

expert at PC Magazines. United States: Library of Congress Catalog. 

 

Dykert, L., Ivarsson, P. & Widman, E. G. (2002). E-business: för tillväxt och lönsamhet: 

strategi, ekonomi, juridik. Lund: Studentlitteratur 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts 

juridik 

 

Eskilsson, U., Simonsson, K., & Törnqvist, G. (2004). Är det sant? Grundläggande 

övningar i källkritik. Varberg: Argument 

 

Fill, C. (2011). Essentials of marketing communications. Harlow: Financial Times 

Prentice Hall/Pearson 



  
 

60 

 

 

Fredholm, P. (2002). Elektroniska affärer. 5. Uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jacobsen, D. I. (2002) Vad, Hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Jacobsen, D.I. (2012). Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.  

 

Johanson, T. & Lalander, P. (2013). Vardagslivets socialpsykologi. 2 uppl. Stockholm: 

Liber 

 

Kumar, R. (2011). Research methodology: a step-by-step guide for beginners. 3. ed. Los 

Angeles: SAGE 

 

May, Tim (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur 

 

Nitish, S. (2011). Localization Strategies for Global E-Business [Elektronisk resurs]. 

Cambridge: Cambridge University Press 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. 3. uppl. Stockholm: Liber 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Rådmark, H. & Laghammar, C. (2009). Rätt väg till lyckad e-handel: en guide för både 

konsumenter och entreprenörer. 1. uppl. Stockholm: Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

(SE) 



  
 

61 

 

Ström, P. (1998). Vinna eller försvinna i IT-åldern: Internetsamhällets nya affärslogik. 

1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2. uppl.  Stockholm: Liber 

 

Thurén, T. (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

 

Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

 

7.2 Artiklar 

Bolton, R.N.  (2003) Marketing Challenges of E-services, Communications of the ACM 

 

Chang, M. H & Newman S. P Jr. (1995). Competitiveness of product, fim, industry, and 

nation in a global business. Competitiveness Review, Vol. 5, No. 1, pp.37 - 43.  

 

Choi, E.K., Wilson, A. & Fowler, D. (2013). Exploring Customer Experiential 

Components and the Conceptual Framework of Customer Experience, Customer 

Satisfaction, and Actual Behavior. Journal of Foodservice Business Research, Vol. 16, 

pp.1537-8020. 

Choi, J. K., Park, J. S., Lee, J. H. & Ryu, K. s. (2006). Key factors for e-commerce 

business success. The 8th International Conference Advanced Communication 

Technology, Vol 3, pp.1664-1672. 

 

Deshmukh, S.G, Yadav, & S. Sagheer, S. (2007) Assessing International Success and 

National Competitive Environment of Shrimp Industries of India and Thailand with 

Porter's Diamond Model and Flexibility Theory. Global Journal of Flexible Systems 

Management , Vol. 8, No. 1 & 2, pp. 31 -43 

 

Grant, K., Edgar, D., Sukumar. A & Meye, M. (2014). International Journal of 

Information Management, Risky busines’: Perceptions of e-business risk by UK small 

and medium sized enterprises (SMEs), International Journal of Information 

Management, Vol. 34, No. 2, pp 99–122. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02684012
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02684012
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02684012/34/2


  
 

62 

 

Hall, C. (2003).  Impediments to international SME activity: evidence and a proposed 

framework for monitoring, APEC SMEWG, Malaysia.  

Harrigan, P, Ramsey, E &  Ibbotson, H.  (2011). Critical factors underpinning the e-CRM 

activities of SMEs, Journal of Marketing Management, Vol. 27, No. 5–6 

 

Karagozoglu, N. & Lindell, M. (1998). Internationalisation of small and medium-sized 

technology-based firms: an exploratory study, Journal of Small Business Management, 

Vol. 36, pp. 44-59 

 

Martins, P., Pereira, M., Azevedo, S.G., Rui A. L. & Lucas., M.J. (2012). Fashion Design 

and Visual Merchandising attributes in E-commerce. International Journal of 

Management Cases, Special Issue: Papers from the 9th International CIRCLE 

Conference. Publisher: Access Press UK in association with GSE Research, pp. 154-166 

(13). 

 

Molla, A. & Licker, P. (2001). E-commerce systems success: An attempt to partially 

extend and respecify the Delone and Mclean model of IS success. Electronic Commerce 

Research, Vol. 2, No. 4, pp. 131-141. 

Morais, Paulo, E., J.A Pires., Gonçalves & Moreira. R. (2012). Journal of Organizational 

Computing & Electronic Commerce. Databas: Business Source Premier, Vol. 22, No. 3, 

pp. 280-300. 21p. 

 

Porter, M. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review On Point. pp. 2-

19. 

 

 

Rafiq, M,  Fulford, H & Lu, X.  (2012) Building customer loyalty in online retailing: The 

role of relationship quality, Journal of marketing management.  

 

Robert M. Grant and Anjali Bakhru. (2004). The limitations of  internationalisation in  e-

commerce, EUROPEAN  BUSINESS  JOURNAL 

 

http://www.ingentaconnect.com/content/apbj/ijmc;jsessionid=6g93pp3f5r3ns.alice
http://www.ingentaconnect.com/content/apbj/ijmc;jsessionid=6g93pp3f5r3ns.alice
http://www.ingentaconnect.com/content/apbj;jsessionid=6g93pp3f5r3ns.alice
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02684012
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02684012
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02684012/34/2


  
 

63 

 

Sledge. S, (2005). Does Porter´s diamond hold in the global automotive 

industry?  Academic Journal Article . Vol. 13, No. 1 

 

Smith, A.D.  (2002).  Loyalty and E-marketing  issues, Information Age Publishing INC, 

pp: 149-161 

 

Timothy H. J, Elizabeth M. Ineson & Emma Green, (2012). Online social networking: 

Relationship marketing in UK hotels, Journal of marketing management, Vol. 29 

Walker, E. & Brown, A. (2004). What Success Factors are Important to Small Business 

Owners?.  International Small Business Journal, Vol. 22, No. 6, pp. 577-594. 

 

Watson et al. (2000).  Electronic Commerce. United states: Harcourt College Publisher. 

 

 

European Network for SME Research, (2003). Internationalisation of SMEs: observatory 

of European SMEs, Europeand Communities, Luxembourg, European Network for SME 

Research, No. 4 

 

7.3 Internetreferenser 

 

Bright. Arbetsätt och systemstöd för att agera på kundupplevelser  

http://www.brightrelation.com/sv/kunskapsbank/bright-loyalty-system-arbetssatt-och-

systemstod-att-agera-pa-kundupplevelser [Tillgänglig 2014-05-06] 

 

 

Dagens industri. Ökad handel på nätet 

http://www.di.se/artiklar/2011/5/13/okad-handel-av-klader-pa-natet/ [Tillgänglig 2014-

04-03] 

 

Ehandel. E-handeln växer snabbt inom modebranshcen 

http://www.tandfonline.com.proxy.lnu.se/action/doSearch?Contrib=Jung%2C+T+H
http://www.tandfonline.com.proxy.lnu.se/action/doSearch?Contrib=Ineson%2C+E+M
http://www.tandfonline.com.proxy.lnu.se/action/doSearch?Contrib=Green%2C+E


  
 

64 

 

http://www.ehandel.se/E-handeln-vaexer-snabbt-inom-modebranschen,3544.html, 

[Tillgänglig 2014-04-11] 

 

Ehandel. Stylepit satsar på personlig service och stylist 

http://www.ehandel.se/kortbetalning/23/StylePit-satsar-paa-personlig-service-och-

stylist,3047.html [Tillgänglig 2014-03-04] 

 

Framtida handel. E-handel vs. Butikshandel 

http://www.framtidahandel.se/butikshandel  [Tillgänglig 2014-04-03] 

 

Freddiegstore 

http://www.freddiegstore.se [Tillgänglig 2014-05-08] 

 

Gs1. Scenarion för e-handelns framtida tillväxt 

http://www.gs1.se/Documents/Pub/Scenarion-e-handels-framtid.pdf [Tillgänglig 2014-

04-03] 

 

Postnord. Kraftig tillväxt för kläder på nätet 

http://news.cision.com/se/posten/r/kraftig-tillvaxt-for-klader-pa-natet,c9122669 

[Tillgänglig 2014-04-03] 

 

Regeringskanseliet. Modeindustrins exportframgångar och dess betydelse för 

Sverigebilden 

http://www.regeringen.se/sb/d/9622/a/96709 [Tillgänglig 2014-04-03] 

 

Regeringskansliet. Sverige världens ledande it- nation igen 

http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/190255 [Tillgänglig 2014-04-01] 

 

Resume. Så bygger du kundupplevelser 

http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/09/10/sa-bygger-du-kundupplevelser-/ 

[Tillgänglig 2014-05-06] 

 

Sitoomagazine. E-handel ökar försäljningen i den fysiska butiken  

http://www.freddiegstore.se/


  
 

65 

 

http://www.sitoo.se/magazine/e-handel-okar-forsaljningen-i-den-fysiska-butiken 

[Tillgänglig 2014-04-01] 

 

Sitoomagazine. Priset har mindre betydelse bland aktiva på nätet 

http://www.sitoo.se/magazine/priset-har-mindre-betydelse-bland-aktiva-pa-natet 

[Tillgänglig 2014-04-01] 

 

Textilhögskolan. Svenska modebranschen växer  

http://www.hb.se/Textilhogskolan/Om-

institutionen/Aktuellt/Nyheter/Nyhet/?NewsId=74797 [Tillgänglig 2014-04-03] 

 

Tillväxtverket. Eu:s definition av SMF/SME 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/cosm

e/eusdefinitionavsmfsme.4.21099e4211fdba8c87b800017125.html [Tillgänglig 2014-

05-09] 

 

Tillväxtverket. Modebranshen i Sverige - statsistik & analys 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.5a5c099513972cd7fea31774/1369959589409

/Modebranschen+i+Sverige+-+statistik+och+analys_17+jan.pdf [Tillgänglig 2014-04-

03] 

 

.SE. E-handel som komplement till fysisk butik  

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/ratt-vag-till-lyckad-e-handel/e-handel-som-

komplement-till-fysisk-butik/ [Tillgänglig 2014-04-03] 

 

.SE. Vad är e-handel?  

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/ratt-vag-till-lyckad-e-handel/vad-ar-e-handel/ 

[Tillgänglig 2014-04-03] 

 

7.4 Muntliga källor 

 

Gustafsson, Fredric: Ägare av Freddieg. 2014. Intervju 30 april. 

 

Månsson, Moa: Madlady: 2014. Intervju 6 maj. 



  
 

66 

 

 

Nilsson, Suzanne: Ägare av Provrummet. 2014. Intervju 5 maj. 

 

Marknadchef: Marknadchef på Företag X: 2014. Intervju 7 maj. 

 

 

  



  
 

67 

 

8. Bilagor 

8. 1 Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Författare: Jonna Andersson och Stephanie Nguyen 

Linnéuniversitetet 

 

Inledande frågor 

 Kan du börja med att presentera dig själv och din bakgrund? 

 Vilken befattning har du i företaget? 

 Kan du berätta lite kort om företaget? 

 Hur många anställda har ni? 

 

Internationalisering  

1. Vilka marknader vänder ni er till? 

- Varför just dessa? 

2. Hur stor andel exporterar ni internationellt? 

3. När ni först startade företaget, hade ni planer för att gå internationellt direkt eller 

begränsa er till den svenska marknaden? 

4. Vilka hinder har ni stött på när ni har gått internationellt? Och hur har ni hanterat 

dessa svårigheter? 

5. Vad tycker ni krävs för att vara konkurrenskraftiga internationellt vad det gäller 

e-handelsbolag?  

6. Vilka fördelar finns det med att vara global?  

7. Var svårt att vara ny på denna marknad? 

8. Hur pass viktig är kunskap om andra länder när ni internationaliserar? 

9. På vilket sätt har ni ett nätverk inom e-handel?  

 

Differentiering 

10. Hur gör ni för att vara unika på marknaden? 

11. Hur viktigt tycker ni att det är att vara unik på marknaden? 

12. Hur viktigt tycker ni att det är vara unika inom er bransch eller är det av mindre 

relevans? 

13. Vad är det ni fokuserar på, är det produkt, service, image, anställda eller 

nätverkskanalerna? 

14. Fokuserar ni på att erbjuda lägre priser eller högre kvalité? 
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15. Hur stark är konkurrensen inom er bransch? 

16. Tycker ni att detta är en fördel eller nackdel? 

17. Är ni medvetna om vilka era konkurrenter är? 

 

Konkurrens 

18. Vilka resurser behöver ni för att kunna driva ett e-handelsbolag (som ex, 

teknologi, anställda osv. hur viktiga de är) 

19. Hur stor efterfrågan finns det på era produkter? 

20. Har ni samarbetspartners? 

 

Framgångsfaktorer 

21. Vilka egenskaper har ni som gör er annorlunda/unika gentemot andra? 

22. Anser ni att ni är ett flexibelt företag som kan anpassa er efter förändringar? 

- Om ja, på vilket sätt?  

23. Hur arbetar ni med distributionskanaler tillhandahålla produkter och tjänster till 

kunderna på ett bästa sätt? 

24. Arbetar ni med kompetensutveckling inom företaget? 

- Om ja, hur? 

25. Hur är er service unik gentemot era konkurrenter? 

26. Vilka möjligheter anser ni att e-handelsföretag har? 

 

Online marketing 

27. Hur gör ni för att nå ut till era kunder internationellt? 

28. Hur mycket fokuserar ni på marknadsföringen? 

29. Vilka marknadsföringsmetoder använder ni er av? 

30. Hur pass enkelt har det varit för er att lansera er produkt? 

31. Är kundens influerande stort?  

32. I vilken utsträckning kan kunden påverka priset? 

 

Service 

33. Hur arbetar ni med service? 

34. Hur viktigt tycker ni att service är för ett e-handelsbolag? Varför? 

35. Erbjuder ni kundbetjäning i fler språk än bara svenska? 

36. Hur lång tid tar det innan man får svar via telefon eller mail? 
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37. Hur pass lättillgängliga är ni för era kunder? (begränsad öppettider eller 24h) 

 

Relation och värdeskapande 

38. Hur gör ni för att kunderna ska välja er? 

39. Hur arbetar ni med att skapa relationer med kunderna? 

40. Hur gör ni för att behålla kunderna? 

41. Hur viktigt anser ni att kundernas tillfredsställelse är? 

42. Hur tycker du att ni hanterar och håller er till angivna leveranstider?  

43. Brukar ni använda er av rabatter och erbjudande för era kunder? 

44. Erbjuder ni några aktiviteter på hemsidan som involverar kunderna?  

 

Förtroende 

45.  Vilka risker, anser ni att det finns med att handla på Internet? 

- Hur arbetar ni med att minska dessa risker och osäkerhet för kunderna?  

46. Hur gör ni för att skapa förtroende hos kunderna? 

47. Hur viktigt anser ni att det är, för kunderna, att de kan lita på er? Varför? 

48. Hur undersöker ni, huruvida kunden är nöjd eller inte? 
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