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ABSTRAKT 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska e-handlare bygger strategier för 

att nå den internationella kunden. Författarna finner ämnet viktigt att studera då det är 

brist på empiriskt forskning kring huruvida e-handlare integrerar strategier för kund 

bevarandet i deras affärsstrategi. Ett huvudproblem och tre delfrågor har formulerats, 

vilket kommer ligga till grund för uppsatsen och dess syfte.  

 

De teoretiska referensramar som använts i studien är: strategier för kundbeteende, 

kundrelationer samt uppfattade risker. Den metodologiska strategin som uppsatsen 

grundas i är en abduktiv forskningsansats tillsammans med en kvalitativ 

forskningsmetod i form av fallstudie på tre fallföretag: Gents, Skyltmax och Eton. I det 

empiriska kapitlet redogörs intervjupersonernas svar som sedan jämförs med teorin i 

analysen.  

 

Författarna påvisar i studiens slutsats att svenska e-handlare har goda kunskaper samt 

erfarenheter kring ämnet. Dock anser författarna att e-handelsföretagen bör arbeta mer 

med tydliga strategier kring hur de vill synas och vilken image de vill skapa genom sitt 

varumärke och sin identitet. Avslutningsvis redogör författarna sina rekommendationer, 

begränsningar, teoretiska bidrag samt de förslag författarna vill ge till framtida 

forskning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYCKELORD 
E-handel, strategi, kundbeteende, kundrelationer, uppfattad risk, internationella 

konsumenter, internet, varumärke, identitet, hemsida 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to investigate how Swedish e-commerce companies builds 

their strategies to reach international customers. The writers find this topic essential to 

study since there is a lack of empirical research on whether the e-commerce companies 

integrate strategies in their business strategy on how to attract customer. One major 

problem and three sub-questions have been formulated, which will form the basis of the 

paper and its purpose. 

 

The theoretical frameworks in the study are: Strategies for Customer behavior, 

customer relationships and perceived risks. The methodological strategy of the paper is 

an abductive research approach with a qualitative research with the form of a case study 

on three case companies: Gents, Skyltmax and Eton. The empirical chapter describes 

the response from the interviews, that later are compared to the theory in the analysis. 

 

In the conclusion, the writers show that the Swedish e-commerce companies have good 

knowledge and experience on the subject. However, the writers consider that e-

commerce companies should work more with clear strategies on how they want to be 

seen and what image they want to create through its brand and identity. Finally, the 

writers will describe their recommendations, limitations, theoretical contributions and 

suggestions to future research. The writers will provide recommendations to the 

Swedish e-commerce companies. 
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E-commerce, strategy, customer behavior, customer relationships, perceived risk, 

international consumers, Internet, brand identity, website 
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Vi vill först tacka de personer som bidragit med värdefull information till vår studie och 

har därmed hjälpt oss att möjliggöra denna uppsats. Dessa nyckelpersoner är våra 

intervjupersoner Johan Lindell på Gents, John Eskilsson på Skyltmax och Artur Krupke 

på Eton.  

 

Vår duktiga handledare, Susanne Sandberg vill vi även rikta ett stort tack till, då hon 

under hela studieprocessen gett oss goda råd och vägledning. Hon har från start visat 

intresse för studiens ämne och dess problem och hon har hjälpt oss att finna nya 

infallsvinklar och tillvägagångssätt för att resultatet skall bli lyckat. Vårt sista tack riktar 

vi till våra skickliga opponenter som gett oss positiva och negativa kommentarer 

tillsammans med insiktsfulla råd.  
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1. INTRODUKTION 
 

Detta kapitel inleds med bakgrund kring den snabbt växande nya handelsplattformen 

internet och hur det påverkar svenska handelsföretag och hur det öppnar upp 

möjligheter för svenska e-handlare att göra internationella affärer på ett enkelt sätt. 

Vidare i kapitlet exponeras det en problemdiskussion kring de hinder som uppkommer av 

denna typ av e-handel samt en presentation av uppsatsens problemformulering. Slutligen 

ges en redogörelse kring uppsatsens syfte samt uppbyggnad.  

 

 

1.1 BAKGRUND 

Handeln mellan människor och länder har alltid pågått. Specialisering och kunskap 

inom länder har skapat ett behov av utbyte av varor mellan landsgränser för att få tag på 

unika produkter (Nelson, 2009). Tidigare då informationstekniken var limiterad var 

konsumenter låsta av deras geografiska läge och sociala hinder; då deras möjligheter var 

begränsade var det svårt att få tillgång till det bästa priset och kvalitén. Drivkraften som 

skapades för ca 3000 år sedan finns även kvar idag, företag och konsumenter söker efter 

den rätta produkten gällande kvalité och pris (Laudon och Traver, 2007). Den globala 

handeln, även kallad globaliseringen, har bidragit till innovationer så som medicin, 

transport medel, kommunikation och underhållning. Globaliseringen har skapat ett 

behov hos människan att se och upptäcka saker i världen, man vill lära sig nya kulturer, 

nya språk och man vill resa och upptäcka de oupptäckta. I världshistorien har konflikter 

uppkommit i samband med handel mellan länder, men även fred. Den stora effekten av 

globalisering är tillväxt och välfärd (Nelson, 2009).  

 Den internationella handeln har ändrats kraftigt det senaste årtiondet, 

tidigare var länder svåråtkomliga och landsgränserna var tydliga. Idag ser situationen 

annorlunda ut, Nelson (2009) refererar till Thomas Friedman citat att ”The World is 

flat” (2009 sid10); Friedman antyder att världen har blivit mer homogen och att länder 

har gemensamt skapat en marknad där alla får plats. Idag samarbetar länder genom 

utvecklad och billigare kommunikation samt genom nya innovationer inom tekniken. 

Nelson (2009) skriver att något som aldrig kommer förändras inom internationell handel 

är hur framgång drabbar de personer och företag som är bäst förberedda när det gäller 
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förståelse av produkter, marknader och service. Internationell handel ger även de 

mindre företagen en chans att öka sin tillväxt och testa sin potential.  

Laudon och Traver (2007) beskriver att det är väldigt viktigt att förstå hur 

internet och dess funktion har ändrat oss människor i att hålla kontakten, skaffa 

information, skapa innovation samt göra affärer. Under de senaste två decennierna har 

internet och vi människor åstadkommit mer innovationer än vad som tidigare skett 

under samma tidsperiod. Laudon och Traver (2007) skriver att teknologin kring internet 

är mer kraftfull än något annat och kommer att påverka all handel i framtiden.  

E-handel har utmanat den traditionella handeln genom en rad olika faktorer så 

som tillgänglighet, global närhet, universell standard, interaktion, information och 

kundanpassning. Tillgängligheten med en e-handel är optimal, butiken är alltid öppen 

och du kan nå den från varje hörn av världen så länge du är uppkopplad. Gränser mellan 

länder suddas ut och ditt geografiska läge spelar där med inte någon större roll. Den 

standard du möter är universell, grunden och tekniken till hur du gör affärer på en e-

handel är oftast detsamma. Som e-handlare har du möjlighet att genom interaktion 

skapa ett möte med en kund som kan likna det möte som sker i en vanlig butik, har du 

även rätt verktyg kan du nå ut till en global och bredare kundkrets. Teknologin kring e-

handel skapar möjligheter att nå ut med information mer kostnadseffektivt och med 

bättre kvalité. Genom kundanpassning kan erbjudanden och marknadsföring justeras 

genom kundens tidigare köp, preferenser samt intressen, kunden kan därmed känna sig 

unik och får större benägenhet till köp (Laudon och Traver, 2007).  

E-handel i Sverige växer kraftigt och förväntas att fortsätta växa de kommande 

åren. Den ”nya” försäljningskanalen är väldigt omtyckt bland både företag och 

konsumenter. Tillväxten är inte bara stor i Sverige, utan även i vår omvärld. Den snabba 

tillväxten och exponeringen på internet gör så att konsumenter kan handla och 

konsumera varor från utländska aktörer, detta gör att gränser mellan länder blir mer 

osynliga och utländska konsumenter kan även söka sig till svenska företag för att handla 

och konsumera. Den svenska marknaden är en relativt liten marknad när den jämförs 

globalt, så möjligheterna blir många för svenska företag som vill expandera 

internationellt. Expansionen behöver inte vara långt avlägset; i exempelvis Tyskland 

finns det 65 miljoner användare av internet. Vilket gör den till en stor potentiell 

marknad. Tyskland är bara en av alla marknader, tittar svenska företag ut över Europa 

och övriga världen så blir möjligheterna oändliga (Svensk Handel, 2013).  
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För att bevisa att vi i Sverige är duktiga och har potential inom IT kan man 

avläsa ”Network readiness index”. Det är ett index som bygger på 54 indikationer och 

innefattar 142 länder. Detta index rankar länder efter hur väl landet är anpassat för att 

utnyttja fördelarna med IT när det kommer till företagande och arbete. År 2012 

utnämndes Sverige som det ledande landet i detta index, dock halkade Sverige ner till 

tredje plats förra året. (Findahl, 2013). Detta tyder på att e-handlare i Sverige ligger i 

framkant inom denna nya och heta bransch och om de vårdar chansen väl kan de ha ett 

essentiellt försprång.  

Den senaste prognosen av eMarketer´s visar att den globala e-handeln mellan 

B2C kommer att öka med 20,1% i år och den förväntade försäljningen anses bli totalt 

1500 biljoner US dollar. Något som bidrar till denna hisnande summa är den positiva 

expansionen av online och mobil användandet i utvecklingsländer. Det skapar enorm 

försäljnings möjligheter för världens alla e-

handlare, då vissa utvecklingsmarknader kan 

under 2014 bli de största marknaderna för e-

handel. Figur 1.0 visar den förväntade 

ökningen av den globala e-handeln tre år 

framöver (emarketer.com). 

Chen et al (2013) skriver att internets 

snabba utveckling och innovationer har 

möjliggjort internationalisering för företag 

som arbetar med e-handel. Dock är det 

många företag som saknar den rätta kompetensen och inte 

lyckats med sin framgång på den internationella marknaden. Den 

kompetens som oftast saknas hos e-handlare är förståelsen kring kulturella skillnader 

samt de lokala särdragen på den utländska marknaden. De inhemska kunderna uppfattar 

oftast en utländsk aktör som mindre trovärdig, då de kategoriseras som utomstående.  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Att arbeta med e-handel är viktigt för företag i Sverige då det kan leda till ökad export 

och därmed större kundgrupp och lönsamhet. Då världen är sammanlänkad via internet 

kan du som E-handlare hitta fler kundsegment i andra marknader än vad du gör på din 

hemmamarknad. Enligt Quelch och Klein (1996), Javalgi och Ramsey, (2001) är alla e-

Figur 1.0 E-Handelns utveckling 
(emarketer.com) 
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handelsföretag globala från start, då internet och dess globala tillgång gör det möjligt 

för alla typer av företag att agera på den globala marknaden. Det är lätt att existera på 

internet men att synas bland miljontals företag och hemsidor är desto svårare. Svensk 

Handel (2013) skriver att det är oerhört viktig att de svenska e-handlarna som vill testa 

sina vingar på den internationella marknaden förbereder sig väl och att de har strategier 

på hur de ska synas och nå ut på den enorma marknaden. Då det finns många fallgropar 

för den oförberedde aktören samt att konkurrensen är mycket hårdare än på den 

svenska. Problemet eller utmaningen som e-handlare oftast stöter på förklarar Svensk 

Handel (2013) är differentieringen mellan de olika marknaderna på den internationella 

marknaden. Den internationella marknaden är stor och komplex och den kräver 

förståelse kring dess skillnader. Ett budskap som är tydligt och klart på en marknad 

behöver inte betyda detsamma på en annan eller en produkt/service som är framgångsrik 

på en marknad behöver inte fungera på en annan. 

Brynjolfsson och Smith (2000) beskriver den nya marknaden, internet, som en 

friktions-lös ekonomi där transaktions kostnader är låga och konsumenter har stor frihet 

när det kommer till vem de ska välja att handla av. Detta leder till utmaningar hos e-

handelsföretag, att vara lika bra som sin konkurrent räcker inte, företag måste leverera 

ett värde för kunden som är större än hos konkurrenten. Porter (2001) stärker 

Brynjolfsson och Smith (2000) argument med att förklara vikten av att skapa en hållbar 

konkurrens fördel i form av att prestera bättre än dina konkurrenter samt att leverera en 

större nytta för din målgrupp. Enligt Dubosson-Torbay et al., (2002) och Lumpkin & 

Dess, (2004) är profilering på internet det stora problemet för e-handlare då utbudet av 

liknade web shoppar alltid finns nära för kunden. Att genom sin identitet och sitt 

varumärke förmedla ett förtroende genom sin hemsida som överstiger de risker kunden 

känner vid internet handel är svårt, framförallt när handeln sker mellan gränser då 

riskerna uppfattas i en allt större grad.   

Problemet för e-handlare idag är deras förmåga att kunna påverka kunden, då det 

första mötet sker via deras hemsida. Att skapa en uppfattning gällande kundens behov, 

attityd och benägenhet till köp är därför svårt (Rayport och Jaworski, 2001). So, Wong 

och Sculli (2005) beskriver att köp-beteendet hos konsumenter på internet skiljer sig 

gentemot konsumenter som handlar via traditionella fysiska butiker. Detta medför även 

att beslutsprocessen hos konsumenterna på internet ser annorlunda ut gentemot den 

”vanliga kunden”.   
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Som vi tidigare nämnt i rapporten visar tillväxten i denna bransch några 

hisnande siffror och dess framtid ser ljus ut. Fast att prognoserna visar en ljus framtid 

beskriver Alhorr et al. (2010) att det finns ett stort behov av vägledning för företag när 

det kommer till internationell e-handel. Det är brist på tydliga och testade teorier, 

ramverk och praktiska exempel när det gäller denna typ av handel. För att företag skall 

kunna utnyttja den internationella plattformens fulla potential är det viktigt att de tar 

lärdom av varandras motgångar/framgångar och att de lär sig av befintliga teorier som 

kan underlätta deras internationella affärs verksamhet (Alhorr et al. 2010). Att det inte 

finns tillräckligt med teorier, ramverk och praktiska exempel inom denna bransch och 

marknad är ingen slump; e-handel är fortfarande relativt nytt och modernt, vilket gör det 

outforskat och attraktivt. En marknad som är åtråvärd och outforskat skapar konkurrens 

mellan de olika spelarna som vill etablera sig på marknaden, vilket kan vara ett svar till 

varför det inte finns tillräckligt med “teoretiska tillvägagångssätt” eller ett erkänt 

tillvägagångssätt för en e-handlare att på bästa sätt nå den utländska konsumenten. E-

handlaren värnar om sina kundrelationer och konkurrensfördelar, e-handelsföretag vill 

helst inte dela med sig av sina strategier; om hur på bästa sätt fånga kunden och behålla 

den samt hur de motverkar de risker som konsumenten kan uppleva vid ett köp på 

internet. Att det saknas teorier samt erkända tillvägagångsätt för en e-handlare gör 

problemet viktigt och betydelsefullt att studera.  

Enligt Javalgi et al (2005) finns det ett fåtal teorier kring hur ett företag som 

verkar på internet skapar konkurrensfördelar och lockar den utländska kunden till köp. 

Att teknologin kring internet är relativt nytt bidrar till att empirisk forskning kring 

ämnet fortfarande saknas. Författarna förklarar vidare att länken mellan strategier, 

kundrelationer och lönsamhet är extremt viktigt. Vidare redogör Javalgi et al (2005) att 

det saknas empirisk forskning kring huruvida internationella e-handlare integrerar 

strategier för kundrelationer i deras affärsstrategi. För att kunna bidra till forskningen 

har vi därför valt att fokusera på hur svenska e-handlare bygger sin strategi för att nå 

den internationella kunden.  

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Vi har att i vår uppsats utgå från ett brett huvudproblem som sedan delats upp i tre 

stycken delproblem. Vi anser att det kommer ge läsaren en tydligare bild av de problem 

vi vill studera. 
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1.3.1 HUVUDPROBLEM 

 

  

 

 

1.3.2 DELPROBLEM 

Med utgångspunkt i uppsatsens problemdiskussion har vi identifierat tre delproblem 

som vår studie ämnar besvara: 

 

 

 

 

För en e-handlare är det viktigt att förstå sina konsumenters beteende, speciellt om de 

vill vara konkurrens kraftiga, kunna erbjuda det värde kunden söker samt kunna 

identifiera sig gentemot sina konsumenter. Första delfrågan ämnar besvara och redogöra 

om svenska e-handelsföretag är medvetna om deras kunders beteende och hur man 

lockar in kunden på bästa sätt. 

 

 

 

 

En e-handlare skall förstå sin kunds beteende men de ska även skapa en relation med 

sina konsumenter. En relation som kan skapa förtroende gentemot kunden samt öka 

chansen för återkommande kunder. Andra delfrågan ämnar besvara och analysera om 

svenska e-handelsföretag gör det de kan för att bygga dessa kundrelationer. 

 

 

 

 

Den tredje och sista delfrågan ämnar besvara hur svenska e-handelsföretag upplever, 

hanterar och förebygger de risker som konsumenter oftast upplever över internetköp. 

Ø Hur arbetar svenska e-handelsföretag med att minska den uppfattade 

risken som existerar vid internetköp? 

 

Ø Hur arbetar svenska e-handelsföretag gentemot den utländska kunden för 

att bygga kundrelationer? 

 

Ø Hur arbetar svenska e-handelsföretag med att påverka de utländska 

konsumenternas beteende över internet? 

 
 

Hur bygger svenska e-handelsföretag sin strategi för att nå den internationella 

kunden? 
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Vilket är en viktig del av en e-handlares verksamhet då risken hos konsumenten kan 

avgöra om de blir köp eller inte.  

 

Vår uppsats ämnar besvara de tre ovanstående delproblemen. Vi vill att läsaren skall få 

förståelse kring hur betydelsefullt det är för svenska e-handelsföretag att måna om den 

internationella kunden. 

 

1.4 SYFTE 

Vi vill med vår uppsats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 DISPOSITION 

Under denna rubrik kommer vi ge en tydligare bild hur uppsatsen är disponerad. Kapitel 

ett presenterar uppsatsens ämne och dess syfte. Metodavsnittet redogörs i kapitel två, 

vilket kommer ligga till grund för vår uppsats och forskning. Teoriavsnittet finner vi i 

kapitel tre, där förklara vi de väsentliga teorier som ska förtydliga uppsatsens ämne. 

Uppsatsens empiri som grundas av våra fallföretag exponeras i kapitel fyra. Kapitel fem 

redogör uppsatsens analys där alla delar; huvudfråga, delfrågor, teori, empiri 

sammanflätas. Kapitel sex kommer avsluta uppsatsen med en övergripande slutsats, 

som föds ur tidigare analys. På nästa sida kan läsaren få en överblickande uppfattning 

av uppsatsens olika kapitel och delar. 

 

 

 

 

 

Beskriva hur svenska e-handelsföretag bygger sin strategi för att nå de 

internationella kunderna. Vi vill därför undersöka hur deras strategier ser ut 

kring kundbeteende, kundrelationer samt de risker som de internationella 

kunderna kan uppfatta. Vi vill även tillhandahålla rekommendationer till svenska 

e-handelsföretag om hur de kan utforma strategier för att nå den utländska 

kunden. 
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TEORI 

EMPIRI ANALYS 

   
Delproblem 1 

Hur arbetar svenska e-

handelsföretag med att påverka 

de utländska konsumenternas 

beteende över internet? 

 

Delproblem 2 

Hur arbetar svenska e-

handelsföretag gentemot den 

utländska kunden för att bygga 
kundrelationer? 

 

Delproblem 3 

Hur arbetar svenska e-

handelsföretag med att minska 

den uppfattade risken som 

existerar vid internetköp? 
 

Figur 2.0. Egen modell av 
uppsatsens disposition 

METOD 

HUVUDPROBELM 
Hur bygger svenska e-handelsföretag sin strategi för att nå den internationella 

kunden? 
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2. METOD 
 

Den metodologiska strategin som uppsatsen grundas i presenteras i detta kapitel, då det 

är viktigt att förstå uppsatsens process. Vi har i vår studie använt oss av en abduktiv 

forskningsansats tillsammans med en kvalitativ forskningsmetod i form av fallstudie. 

Tillvägagångssättet i vår fallstudie har skett genom insamling av primärdata i form av 

intervjuer med tre svenska e-handelsföretag som har internationell handel. I mitten av 

kapitlet redogörs en kort introduktion av de tre fallföretag som den empiriska 

insamlingen är baserad på. Uppsatsens reliabilitet samt validitet redogörs i slutet av 

kapitlet.   

 

2.1 FORSKNINGSANSATS: ABDUKTIV 

Författarna beskriver att i en forskningsprocess angriper forskaren ett problem och på 

vilket sätt detta problem angrips kan förklaras genom tre genom olika begrepp; 

deduktion, induktion och abduktion. Om en forskningsprocess grundar sig i deduktion 

då angrips problemet med utgångspunkt från teorin för att sedan bemöta empirin. 

Forskningsansatsen induktion skiljer sig gentemot deduktion, då den angriper problemet 

utifrån empirin för att sedan behandla teorin. För att empirin ska vara trovärdig och 

användbar i en induktion skall den utgå ifrån ett flertal fall studier. Induktion kan 

uppfattas som mer riskfyllt än deduktion, då deduktion utgår från en redan befintlig 

teori för att sedan jämföra teorin gentemot ett ”verkligt fall” (Alvesson och Sköldberg, 

2008). Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar vidare hur den abduktiva 

forskningsansatsen har både likheter och olikheter gentemot de tidigare ansatserna. I en 

abduktion blandar forskaren teori och empiri under hela forskningsprocessen. 

Forskningsansatsen är en blandning av induktion och deduktion, då den behandlar 

teorin såsom i deduktion och empirin såsom i induktion. Författarna förespråkar den 

abduktiva forskningsansatsen då den kan öppna upp nya fönster för forskaren samt 

skapa ett mer trovärdigt utfall (Alvesson och Sköldberg, 2008).  

 Vi har valt att i vår uppsats använda oss av abduktiv forskningsansats, då 

vi anser att vårt ämne kräver att vi växlar mellan empiri och teori; eftersom vårt ämne är 

fortfarande outforskat och relativt nytt. Vi är övertygade om att en abduktiv 
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forskningsansats kommer ge oss möjlighet att nå en djupgående förståelse kring vårt 

problem samt skapa en trovärdig relevans genom hela vår uppsats.  

 

2.2 FORSKNINGSMETOD: KVALITATIV 

Merriam (1994) förklarar att val av forskningsmetod är väsentligt för forskaren om 

bästa möjliga resultat ska nås. Forskaren skall kunna avgöra vilken forskningsmetod 

som bör användas genom förståelsen hur problemet skall undersökas. Författaren 

beskriver att det valet oftast görs mellan de två vanligaste metoderna, vilket är en 

kvantitativ- och en kvalitativ forskningsmetod. Bryman och Bell (2005) förklarar att i en 

kvantitativ forskningsmetod ställer forskaren frågan ”hur mycket?” i sin undersökning. 

Det är ofta genom enkäter och statistik den kvantitativa forskaren finner sina svar. 

Resultaten ska uppfattas som tydliga bevis och detta gör forskaren genom specifika 

värdeenheter och mått. Bryman och Bell (2005) klargör att när det kommer till en 

kvalitativ forskningsmetod ställer forskaren frågor såsom ”hur?” och ”varför?” i sin 

undersökning. Den kvalitativa forskaren finner troligtvis sina svar genom vetenskapliga 

analyser och intervjuer. Merriam (1994) förstärker de två olika forskningsmetodernas 

syfte med att förklara att den kvantitativa metoden skapar en mer objektiv bild, då 

forskaren tar ut de mest väsentliga komponenter ur undersökningen för att sedan skapa 

ett samband. Den kvalitativa metoden skiljer sig ifrån det kvantitativa synsättet, då den 

fokuserar på att förstå innebörden av en viss händelse som forskningen berör.  

 Vårt val av forskningsmetod var ett enkelt val då vi inte har tänkt samla in 

hårddata genom enkäter eller statistik utan mer fokusera på mjukdata genom intervjuer. 

Vi vill skapa en djupare förståelse och förstå innebörden i vårt problem, detta anser vi 

att vi kan nå genom en kvalitativ metod. Merriam (2009) beskriver att intervjuer är 

unika, då de skapar observationer och bildar analyser som inte hade bildats eller skapats 

genom enkäter eller ren statistik. Detta vill vi utnyttja och använda oss av, försöka 

komma in lite mer på djupet och bli lite mer detaljerade. Vi anser att en kvalitativ 

forskningsmetod passar vår uppsats bra då vår huvudfråga samt delfrågor är:  

Ø Hur bygger svenska e-handelsföretag sin strategi för att nå den internationella 
kunden? 

Ø Hur arbetar svenska e-handelsföretag med att påverka de utländska 

konsumenternas beteende över internet? 

Ø Hur arbetar svenska e-handelsföretag gentemot den utländska kunden 

för att bygga kundrelationer? 
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Ø Hur arbetar svenska e-handelsföretag med att minska den uppfattade 

risken som existerar vid internetköp? 

Vilket kan kopplas till den kvalitativa metoden då forskaren vill ha svar på frågan 

”hur?”.  

Denscombe (2009) klargör att om en forskare använder sig av en 

kvalitativ forskningsmetod kan resultatet utmynna i en generalisering. Ifall forskaren 

har använts sig av för få fallföretag kan uppsatsen få problem med att utmynna i en 

generalisering. Författaren förklarar vidare att en ytterligare problematik som kan 

uppstå i en kvalitativ forskningsmetod är att forskaren omedvetet eller medvetet 

undviker data som kan vara relevant för resultatet. Ett sådant beteende kan lätt leda till 

simplifiering av forskningen (Denscombe, 2009). Kritiken kring simplifiering ska vi ha 

i åtanke när vi granskar vår empiri, eftersom vi vill att resultatet ska bli trovärdig och 

pålitligt.  

 

2.3 FORSKNINGSSTRATEGI: FALLSTUDIE 

Forskningsämnet vi har valt att studera ”Hur svenska e-handlare genom strategier når 

den internationella kunden”, är ett ämne där vi som forskare har lite kontroll och kan 

inte påverka de händelser som sker. Yin (2009) beskriver att om forskaren har lite 

kontroll över sitt forskningsämne och om huvudfrågan för studien innefattar ”varför” 

eller ”hur”, då är det en fallstudie som forskaren ska använda som forskningsstrategi. 

Författaren förklarar även att det finns ett flertal tillvägagångsätt förutom fallstudie som 

en forskare kan använda sig av; experiment, enkätundersökningar eller historiska 

studier. Vårt val av forskningsstrategi föll sig naturligt till en fallstudie, då vi inte kan 

påverka eller kontrollera vårt huvudämne och vår huvudfråga ska besvara frågan ”hur”. 

Enligt Yin (2009) är forskningsämnet som studeras i en fallstudie en aktuell händelse; 

ett ämne som är tidsenligt i tiden. Vi anser att vårt ämne överensstämmer med Yin´s 

(2009) teori om att en fallstudie ska innehålla ett aktuellt ämne, då internationella 

kunder är ett ämne rätt i tiden för svenska e-handelsföretag.  

 Fallstudie behöver inte utföras på ett och samma sätt, den kan ta form i 

flerfall- eller enfall studier; beroende på hur många fallstudier undersökningens 

huvudfråga kräver för att stryka dess trovärdighet. Enfallsstudier brukas oftast i 

forskning som undersöker sällsynta omständigheter eller enastående händelser (Yin, 

2009). Vi har valt att i vår studie utesluta enfallsstudier då vi inte finner att strategier för 
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svenska e-handlare som en unik eller sällsynt händelse. Vi vill titta närmare på ett flertal 

fall för att få en bredare förståelse samt öka chanserna till generalisering.  

Merriam (1998) klargör att det mest essentiella vid val av 

forskningsstrategi är att den strategi som forskaren väljer är bäst lämpad för 

forskningens huvudproblem. Författaren förklarar vidare om den kritik som 

forskningsstrategin, fallstudie, har mottagit; att den kan simplifiera problemet eller åt 

andra hållet att den karikerar problemet. Kritik angående fallstudie har även riktats mot 

forskaren/skribenten att han kan avstå från att välja väsentlig information i resultatet, 

vilket kan leda till förvirring eller en vilseledande helhetsbild. Vi ska under vår studie 

ha detta i åtanke när vi formulerar vårt resultat, då vi anser att kritik finns för att öka 

betänksamheten kring sin studie.  

 

2.4 DATAINSAMLING 

Yin (2009) redogör att det finns två olika datainsamlingstekniker som forskaren kan 

använda sig av under sin studie; det är primärdata och sekundärdata. All data som 

forskaren samlar in oberoende genom vilket tillvägagångssätt är innebörden att 

informationen skall hjälpa forskaren att besvara sin huvudfråga. Använder forskaren 

primärdata i sin undersökning sker insamlingen genom; intervjuer, arkiv, deltagande 

observationer, dokumentering, direktobservationer samt fysiska artefakter. Merriam 

(1998) stärker Yin´s (2009) uppgifter kring tillvägagångssättet och förklarar även att 

primärdata är fakta som forskaren av egen handlingskraft samlat in. Merriam (1998) 

klargör att sekundärdata är tvärtemot primärdata. Använder forskaren sig av 

sekundärdata har insamlingen skett genom artiklar, internet eller böcker. Kritik som 

sekundärdata har bemött är att det finns oseriösa informationskällor som sprider falska 

uppgifter, vilket kan påverka undersökarens studie till det negativa om sådan oseriös 

källa tas med i undersökningen. Meriiam (1998) förklarar att det är oerhört viktigt att 

granska och vara källkritisk gentemot sekundärdata. I vår studie har vi mest använt oss 

av primärdata, då våra tre fallföretag ligger tillgrund för våra resultat. Insamlingen av 

primärdata har skett genom intervjuer. Ämnet vi har valt att studera är modernt och 

relativt nytt; vilket gör att det är svårt att hitta bra och tillförlitlig sekundärdata. Därför 

ska vi vara noggranna och källkritiska när vi använder oss av sekundärdata.   
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2.4.1 KVALITATIVA INTERVJUER 

Vi nämnde tidigare i detta kapitel att vi har valt att samla in primärdata genom 

intervjuer, Merriam (2009) redogör att intervjuformen kan utformas på tre olika sätt; 

semistrukturerad-, hög-strukturerad- och ostrukturerad intervju. Alla strävar efter att 

besvara undersökningens huvudfråga men genom olik struktur. Den ostrukturerade 

intervjun formen görs oftast av forskare som inte har någon större kunskap kring sitt 

forskningsämne. De frågor som ställs är inte förutbestämda utan intervjun tar form på 

ett utforskande sätt. En hög strukturerad intervju är mer konsekvent än den 

ostrukturerade, där har forskaren förberett alla sina frågor och följer sedan frågorna från 

A till Ö. Semistrukturerad intervju form är en blandning mellan de tidigare strukturerna, 

då frågorna kan vara förbereda innan intervjun men de kan även under intervjun ske 

spontana frågor. Den här strukturen är mer flexibel än de tidigare och skapar därmed en 

mer öppen intervjustruktur (Merriam, 2009).  

 De intervjuer vi ska utföra i vår studie kommer vara semistrukturerande, 

då vi vill uppnå en naturlig konversation. Vi kommer förbereda frågorna innan intervjun 

men vi kommer troligtvis lägga till extra frågor under intervjun. Vi anser att den hög-

strukturerade intervju formen är för strikt för vår studie, då vi ska undersöka ett relativt 

nytt ämne och kan behöva vara flexibla för att få ut så mycket information som möjligt 

under intervjun. Den ostrukturerade intervju formen valde vi inte att använda oss av då 

vi har lite förkunskaper kring ämnet samt kunskap kring de teorier vi valt att arbeta 

med. De intervjuer vi kommer att utföra med våra fallföretag kommer vi att spela in för 

att öka validiteten samt kommer alla intervjuerna ske via telefon då vi upplevt tidsbrist 

hos våra respondenter. För att få en bättre och djupare förståelse kommer båda 

författarna vara delaktiga och närvarande under alla intervjuer. 

 
2.4.2 OPERATIONALISERING  
Enligt Ryen (2004), är operationalisering ett tillvägagångssätt, där forskarna skall 

ansluta den empiriska informationen till forskningens grundläggande teorier och 

problem. För att lyckas med detta skall forskaren enligt Ryen (2004) anpassa 

intervjuguiden. De frågor som ställs under intervjuerna skall vara befogade i studiens 

forskningsfrågor och teorier, forskarna skall kunna urskilja nyckelord ur teorin som 

sedan omvandlas till de frågor som ställd under intervju tillfället (Ryen, 2004).  

 Studiens operationalisering mynnade ut ur uppsatsens teoretiska 

referensram och huvudproblem, resultatet blev att intervjuguiden delades in i sex 
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mindre rubriker. Dessa sex delar ansåg vi kunde besvara uppsatsens 

problemformulering och teori delar. I intervjuguiden fanns det utrymme för följdfrågor 

samt att frågorna uppmuntrade intervjupersonerna att exemplifiera och utveckla sina 

svar. Vi ville ta reda på fallföretagens preferenser och tillvägagångssätt, för att vi skulle 

erhålla en så bred uppfattning och kunskap om ämnet som möjligt.  

Företaget - (se fråga 1-7) För att få en inblick i företagets affärsidé samt 

utveckling valde vi att börja intervjun med några enkla ”uppmjuknings” frågor. I fråga 5 

vill vi ta reda på vad Luna et al., (2002) och Singh et al., (2004), (2003) beskriver som 

en kulturell anpassad hemsida. I fråga 6 vill vi ta reda på vad Verona och Prandelli 

(2002) förklarar som en specifik utvald målgrupp. I fråga 7 vill vi undersöka de Ward 

och Lee (2000), Javalgi et al (2005) och Aaker och Joachimsthaler (2000) redogör som 

vikten av användandet av ett starkt varumärke och identitet.  

Produkter – (se fråga 8-10). I fråga 8 vill vi få en större inblick i 

branschen samt hur unika företaget är på marknaden för att kunna locka kunder. I fråga 

9 vill vi ta reda på vad Luna et al., (2002) och Singh et al., (2004), (2003) menar med 

anpassning till utländska kunder. Ifall ett företag säljer en viss typ av kompletterande 

produkt använder företaget sig av en inlåsningsstrategi enligt Verona och Prandelli 

(2002), detta vill vi undersöka i fråga 10.  

Marknadsföring – (se fråga 11-13). Verona och Prandelli (2002) 

beskriver att en e-handlare bör använda sig av en tillhörighetsstrategi, vilket vi 

operationaliserade i frågorna 11 - 13.  

Hemsidan – (se fråga 14-16). Javalgi et al (2005) redogör att när företaget 

nått sin kundgrupp genom profilering samt de olika strategierna har ett förtroende 

skapats av företaget gentemot kunden. Därefter gäller det att företaget ska förstå 

kundens behov och önskemål; vilket han menar sker i relationsbyggandet mellan 

kunden och företaget. Detta vill vi ta reda på genom frågorna 14-16.  

Innan köp – (se fråga 17) här vill vi operationalisera de fyra största 

uppfattade risker en kund möter vid internetköp vilket förklaras av Forsythe och Shi 

(2003).  

Efter köp – (se fråga 18-23) Av dessa frågor vill vi ta reda på mer i detalj 

hur de olika företagen arbetar med att bygga kundrelationer, vilket Javalgi et al (2005), 

Singh och Kundu (2002), Wirtz och Lihotzky (2003) och Andersson och Mittal (2000) 

beskriver som en väsentlig del.   
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2.5 VAL AV FALLFÖRETAG 

Vi har valt i vår studie använda oss av tre fallföretag. De kriterier vi hade när vi valde 

våra fallföretag var att; (1) De ska vara svenska e-handlare – befintliga och verkar i 

Sverige, (2) Det ska ha internationell handel, (3) De ska vara från tre olika branscher – 

för att skapa en så bred förståelse som möjligt. Vi skickade ut en mängd mejl till olika 

e-handlare i Sverige för att ta reda på vilka som skulle kunna tänka sig ställa upp vid en 

intervju. De e-handels företag vi kom i kontakt med är ett företag som gör alla sorters av 

skyltar, ett företag som säljer skönhetsprodukter till män och ett företag som säljer 

”high-class” skjortor till män.   

 Yin (2003) beskriver begreppet, empirisk mättnad – det är ett gemensamt 

mönster som forskaren skall finna emellan fallföretagen. Det är något forskaren bör 

reflektera över vid val av fallföretag och dess antal. Författaren förklarar vidare att en 

fallstudie bör grundas på mer än ett fall för att studien skall bli så kraftfull och trovärdig 

som möjlig. Vi valde med avsikt mer än ett fallföretag för att möjligen kunna se ett 

gemensamt mönster mellan våra fallföretag. Vi kunde haft fler än tre fallföretag för att 

uppnå en starkare empirisk mättnad i vår studie, men vi har sett under våra intervjuer 

gemensamma mönster mellan våra tre befintliga fallföretag. Det är svårt att avgöra om 

vår studie når maximal empirisk mättnad – det får vår läsare avgöra.   

 De personer som vi intervjuade från våra tre fallföretag var de som var 

mest kunniga inom företagets e-handel och dess online arbete. Vi anser att 

nyckelpersonerna hade den kompetens och befattning för att kunna ge oss den 

information vi behövde. Alla intervjuerna skedde via telefon, då våra fallföretag kände 

en viss tidsbrist.  

 

Här nedanför får läsaren en uppfattning om de tre fallföretag som ligger tillgrund för 

studiens empiri: 

 

2.5.1 GENTS 

Gents är ett svenskt e-handelsföretag som säljer skönhetsprodukter för män. De har ett 

brett sortiment med produkter som ska hjälpa konsumenten att se bra ut i alla 

situationer. Du som konsument finner allt för dina dagliga rutiner; rakning, hudvård och 

kroppsvård (gents.se). Vi har intervjuat Johan Lindell som har den officiella titeln 

Franchise Manager. Lindell berättar att Gents startade sin verksamhet år 2002 och att 



  
  
 

16 

den internationella handeln var aktuell redan från början. Idag är Gents inte bara 

Sveriges största nätbutik för skönhetsprodukter för män, de har även en försäljning till 

ytterligare 100 länder där USA, Hong Kong, Australien och Ryssland dominerar.  

 
2.5.2 SKYLTMAX 

Skyltmax är ett svenskt e-handelsföretag som riktar sig till alla personer som efterfrågar 

en skylt. Företaget erbjuder kunden att enkelt kunna designa och utforma sin egen skylt. 

Kunden kan designa allt från namnskylt, aluminiumskylt till träskylt. Företaget står 

även för låga priser och snabbaleveranser – allt för att tillgodose kundens behov 

(skyltmax.se). Vi har intervjuat John Eskilsson som sitter som VD på företaget; det är 

en roll som innefattar det mesta så som redovisning, personalansvarig, produktion, 

hemsida och företagets utveckling. Eskilsson berättar att företaget startade 2008 och 

redan efter 6 månader hade företaget internationell handel. Idag är Tyskland den största 

marknaden med 25 % av deras omsättning. Den internationella handeln står även för 75 

% av hela företagets omsättning.  

 

2.5.3 ETON 

Eton har länge funnits på den traditionella marknaden, då företaget startade år 1982. 

Företaget har genom åren byggt upp ett starkt varumärke. De skjortor och accessoarer 

som de säljer är välkända världen över.  Deras målgrupp är män som är modemedvetna 

och som värdesätter en bra skjorta (etonshirts.com/se). Vi intervjuade Artur Krupke som 

är Online Store Manager på Eton; han ansvarar för webbförsäljningen, dess utveckling 

och personal som arbetar gentemot deras hemsida. Krupke berättar att det var först i 

början av 2013 som Eton startade sin e-handel, vilket gör att företaget är nybörjare inom 

området. Etons e-handel har efter dess start nått ut till en internationell kundkrets, då det 

har försäljning till Europa, USA och Canada. Företaget skall även försöka starta 

försäljning till Sydafrika, Saudiarabien och Australien inom snar framtid. Krupke 

förklarar att Eton vill att alla män ska bära slips och näsduk varje dag.  

 

2.6 UTFORMNING AV INTERVJUERNA 
Innan intervjuerna ägde rum hade vi mejl kontakt med våra intervjupersoner och 

därigenom bestämde vi tid och datum när intervjun skulle inträffa. Den första intervjun 

var på onsdagen den 7 maj 2014, vid klockslaget 20:30, intervjupersonen var Johan 
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Lindell från Gents. Den andra ägde rum på fredagen den 9 maj 2014, vid klockslaget 

10:15, intervjupersonen var John Eskilsson från Skyltmax. Vår sista intervju var med 

Artur Krupke från Etonshirts, intervjun inträffade fredagen den 9 maj 2014, vid 

klockslaget 13:00. Innan intervjun fick de medverkande en intervjuguide, vilket gjorde 

att de inte var helt oförberedda inför intervjutillfället samt att de fick en tidig förståelse 

kring ämnet. Vi vägledde oss sedan av en mer detaljerad intervjuguide under alla 

intervjuerna, där det även fanns rum för spontana frågor. De spontana frågorna är något 

Jacob och Furgerson (2012) uppmuntrar, de menar på att intervjuguiden inte bör vara 

”gjuten i sten” – den skall lämna plats till spontana och nyupptäckta aspekter. Det är 

viktigt att intervjutekniken är till viss mån anpassbar. Vi är nöjda med vårt val av 

semistrukturerade intervjuer, då det kom till användning under våra intervjuer. Vi såg 

till att alla våra frågor var besvarade innan intervjuns slut men ordningen på frågorna 

kunde variera och spontana frågor inträffade.  

 Intervjuerna varade i cirka 45 minuter var och vi valde att spela in 

intervjuerna på våra mobiltelefoner för att sedan på bästa sätt kunna återskapa 

intervjuerna till vårt empiriska kapitel. Vi är mycket nöjda med våra intervjuer och vi 

anser att vi fått ta del av mycket värdefull information kring vårt forskningsämne som 

kommer hjälpa oss i vår studie.  

 

2.7 UNDERSÖKNINGSKVALITE 

Merriam (2009)  redogör att kvalitén i en undersökning är en essentiell aspekt i alla 

studier; att resultatet blir tillförlitligt och relevant gentemot problemet. Hur pålitlig 

kvalitén blir i undersökningen och dess resultat beror oftast på hur författarna behandlar 

den insamlande informationen för att uppnå reliabilitet samt validitet. Yin (2009) 

förklarar att kvalitén i en undersökning oftast presenteras i tre former; extern validitet, 

intern validitet och reliabilitet. Enligt Merriam (2009) är det oerhört viktigt och 

grundläggande att forskningsresultatet framstår som trovärdigt och sanningsenligt för 

den bildade läsaren. Forskningsresultatet skall ge läsaren insikter och slutsatser. För att 

resultatet skall bli så sanningsenligt som möjligt är det ett ofrånkomligt krav att studien 

skall genomföras i strikt form; för att teorier och praxis ska få någon effekt.  

 
2.7.1 VALIDITET 
Merriam (2009) överensstämmer med Yin (2009) att validitet presenteras i två former; 

extern validitet och inre validitet. Merriam (2009) redogör att den inre validitet 
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fokuserar på undersökningens resultat men inte på det som finns bortom studien så som 

i den externa validiteten. Den inre validiteten lägger sitt fokus på resultatets innehåll; att 

det stämmer överens med verkligheten och att hela innehållet skapar en enighet som 

sedan mynnar ut i en slutsats som är korrekt förklarad utifrån studiens tidigare villkor. 

Yin (2009) förklarar att forskaren kan öka validiteten av sin studie om han använder sig 

av rationella modeller, sammanliknar olika mönster samt klarlägger rivaliserande 

påståenden.  

 Vi har läst många vetenskapliga artiklar kring vårt ämne för att få en så 

bred bild som möjligt angående vårt problem. Vi kommer inte utesluta någon 

information i vårt empirikapitel eller i vår analys, då vi vill att problemet skall bli 

uppmärksammat från olika infallsvinklar.  

 Den externa validiteten granskar undersökningens resultat om de kan 

beräknas som en generalisering gentemot miljöer, tider eller personer. Inom den 

kvalitativa forskningen är detta extra svårt (Merriam, 1994). Yin (2009) förklarar att 

kritiker anser att den externa validiteten och dess generalisering kan vara svår att antyda 

i andra situationer om studien bara studerat ett eller ett fåtal fall.  

 Vi kom i kontakt med tre e-handelsföretag som ville ta del av vår 

fallstudie och ville ställa upp som fallföretag. Vi bemötte motgångar när vi letade 

fallföretag, då många inte ville dela med sig av sina kunskaper, så i slutändan var vi 

nöjda med att tre stycken ville ställa upp. Vi anser att vår externa validitet hade vart 

starkare om vi hade några fler fallföretag, för att då kunna se en tydligare generalisering.  

 

2.7.2 RELIBILITET 

Yin (2009) redogör att reliabiliteten i en studie avgör ifall forskaren har lyckats att 

undgå praktiska tolkningar och misstag i sin studie. Vidare förklarar Yin (2009) att om 

studien skulle göras på nytt, med oförändrat tillvägagångssätt, av en annan forskare och 

resultaten överensstämmer med varandra, då har studien nått en bra grad av reliabilitet. 

Merriam (2009) stärker Yin´s (2009) redogörelse genom att förklara att reliabilitet 

grundas i synsättet; ”det finns en verklighet”. Merriam (2009) menar att om studien görs 

igen kommer resultatet bli detsamma eftersom det finns bara en sida; en verklighet. Det 

mänskliga beteendet är något som försvårar detta statiska synsätt, då människan är 

flexibel och impulsiv. En forskare i en kvalitativ forskning har svårt att inte bli påverkad 

av dess omvärld och att inte förklara den så som han/hon tolkar den. Yin (2009) 

sammanflätar dessa parenteser med att tydliggöra forskarens hantering av sin studie; 
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den skall vara såpass granskad och studerad så att den inte behöver oroa sig för en 

trovärdighetsgranskning. Yin (2009) menar på att om forskaren har granskat, studerat 

och dokumenterat sitt genomförande på ett grundligt sätt, då är sannolikheten stor att 

samma resultat kommer visas när nästkommande forskare genomför studien.  

 Reliabiliteten i vår studie anser vi är hög, då vi har dokumenterat vårt 

tillvägagångssätt, noga granskat vårt empiriska material och vi har varsamt analyserat 

fram vår analys och slutsats. Vi anser att vår intervjuguide var anpassad efter våra 

delproblem och för att repetera vad våra intervjupersoner sade valde vi att spela in 

intervjuerna. Vilket minskar risken att vi skulle glömma vad som sades. Vår grundtanke 

och strävan i vår studie har under hela processen vart att göra en trovärdig och 

tillförlitlig uppsats. Skulle en annan forskare göra om vår studie inom snart framtid, 

finner vi det troligt att han/hon skulle få likartade resultat. Eftersom e-handelsbranschen 

är såpass nytt och outforskat finner vi det troligt att vårt resultat kan ändras över tiden; 

beroende på hur medvetna och kunniga företag bli inom branschen. Detta ser vi inte 

som en nackdel utan som en möjlighet för omvärlden.   
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3. TEORI 
Den teoretiska referensramen som vår studie grundas i presenteras i detta kapitel. 

Teorikapitel är uppbyggt kring uppsatsens huvudfråga samt de tre delproblemen som 

presenterades i introduktionskapitlet. Utifrån uppsatsens problem mynnar strategier för 

kundbeteende, kundrelationer samt uppfattad risk ut som de övergripande 

teoriavsnitten. Läsaren finner även teori kring varumärke, identitet, design, kulturella 

aspekter samt fyra typer av risk. För att ytterligare öka förståelsen kring de valda 

teorierna presenteras det en teorisyntes i slutet av kapitlet.  

 

3.1 STRATEGIER FÖR KUNDBETEENDE 

Javalgi et al (2005) skriver att konsumenten går igenom sex stycken steg när det gör ett 

köp på internet. De steg kunden går igenom är:  

1. Upptäckten av ett problem 

2. Informationssökning 

3. Utvärdering av alternativ  

4. Köp beslut 

5. Transaktions process   

6. Efterköpsprocess  

För att påverka kundbeteendet som finns på internet måste en e-handlare begripa hela 

beslutfattningsprocessen. Under beslutfattningsprocessen har kunden full kontroll och 

frihet när den navigerar runt mellan olika sidor och kan när som helst byta e-handlare 

och hemsida. E-handlare bör därför använda sig av tillhörighetsstrategier samt 

inlåsningsstrategier för att få så många besökare och kunder som möjligt. En 

tillhörighetsstrategi är när företaget letar sätt för att öka kundens förtroende och därmed 

öka trafik till hemsidan, vilket är väldigt viktigt i de tre första stegen. 

Tillhörighetsstrategin stärker kundlojaliteten och bygger förtroende genom att förmedla 

företagets identitet på ett sådant sätt att de förmedlar kunskap och värde för kunden 

(Javalgi et al, 2005 och Verona och Prandelli, 2002).  

För att kunna påverka kunden i köpprocessen förklarar Verona och Prandelli 

(2002) att det krävs en inlåsningsstrategi och därmed ”låsa in sina kunder”.  Att låsa in 

sina kunder via en inlåsningsstrategi är ett försök till att hindra kunder från att byta e-

butik, produkt eller varumärke. Att försöka spåra och profilera sina kunder genom 
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kundrelationstekniker kan en e-handlare skapa personliga produkterbjudanden, dessa 

kundrelationstekniker kommer att förklaras senare i uppsatsen. Verona och Prandelli 

(2002) förklarar vidare att sälja kompletterande produkter och använda sig av en 

speciell produktdesign kan skapa en slags inlåsning som e-handlare kan använda sig av. 

Javalgi et al (2005) beskriver köpprocessen och efterköpsprocessen som av lika stor vikt 

som de andra och en e-handlare skapar återköp genom att uppfylla kundernas behov och 

förväntningar.  

Verona och Prandelli (2002) förklara vikten av att använda både en 

tillhörighetsstrategi samt en inlåsningsstrategi för att nå den rätta informationen som 

krävs för att vinna kundens förtroende; för att sedan klargöra kundens önskemål och 

behov genom en specifikt utvald målgrupp. När företaget känner till dess målgrupp 

gäller det att profilera sig och nå målgruppen vilket kan utföras med hjälp av lämpliga 

inlåsningsstrategier som gör att kunden blir tillfredsställd och stannar kvar på företagets 

hemsida. Javalgi et al (2005) beskriver kundens lojalitet som den centrala faktorn för att 

öka företagets tillväxt och lönsamhet, att som företag ha ett välkänt varumärke och 

identitet kan uppmuntra kundens lojalitet. Författarna förklarar vidare att varumärket 

och identiteten har stor påverkan på tillhörighetsstrategin samt inlåsningsstrategin. För 

en global e-handlare är varumärket och företagets identitet ansiktet utåt, då hemsidan är 

det första kunden ser och upplever ska hemsidan spegla varumärket, det första intrycket 

kommer avgöra om kunden stannar eller lämnar sidan. Detta är speciellt viktigt då nya 

internationella kunder besöker företagets hemsida.  

 
3.1.1 IDENTITET OCH VARUMÄRKE 

I all den osäkerhet som kunden upplever på internet kan ett varumärke eller företagets 

identitet skapa igenkänning för kunden. Konsumenter som handlar på internet kan välja 

ett välkänt varumärke som ett substitut för att slippa leta efter mer information gällande 

produkten; eftersom det välkända varumärket redan sänder ut förtroende till kunden 

(Ward och Lee, 2000). När du som e-handlare lägger upp din webbutik och bygger ditt 

varumärke når du en global marknad genom ett klick. Det är därför oerhört viktigt hur 

ditt varumärke uppfattas av de internationella kunderna, då det kommer att spegla 

kulturella värderingar (Javalgi et al 2005). Aaker och Joachimsthaler (2000) redogör att 

de uppfattningar som den internationella kunden skapar är det värde e-handlaren får för 

sin identitet. 
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     Hemsidan kommer att spegla företagets värderingar, identitet samt 

företagets personlighet. Företaget kan med hjälp av sin hemsida differentiera sig 

gentemot sina konkurrenter, de kan visa upp sina egenskaper såsom fördelar, 

värderingar, kultur samt erbjuda en unik upplevelse för kunden (Kotler, 2003). En kund 

vill alltid känna sig nöjd med sitt beslut och det är företagets uppgift att tillfredsställa 

kunden, företaget kan med hjälp av sitt varumärke samt inlåsningsstrategier skapa 

denna tillfredsställelse för kunden samt attrahera nya kunder (Javalgi et al, 2005). Aaker 

och Joachimsthaler (2000) har utformat fyra steg som en e-handlare kan använda sig av 

när de bygger sin hemsida och identitet. (1) Hemsidan skall vara lättförståelig och 

frustation hos besökaren skall undvikas, då det är viktigt att kunden upplever en positiv 

känsla och vill återkomma. (2) Hemsidan ska ge kunden en “look-and-feel” upplevelse. 

(3) Hemsidan ska vara företagets flaggskepps butik. (4) Hemsidan ska värna om sina 

lojala kunder och därför erbjuda dem en speciell sida, där de erbjuds personliga 

erbjudanden och får rekommendationer. 

 

3.2 KUNDRELATIONER 

När företaget nått sin kundgrupp genom profilering samt de olika strategierna har ett 

förtroende skapats av företaget gentemot kunden. Därefter gäller det att företaget ska 

förstå kundens behov och önskemål; vilket Javalgi et al (2005) menar sker i 

relationsbyggandet mellan kunden och företaget. 

Agarwal, (2003) samt Panda, (2003) förklarar att relationsbyggandet mellan 

kund och företag på internet har sin utgångspunkt i att förstå, kommunicera och leverera 

ett värde till kunden. Allt detta för att skapa konkurrens fördelar gentemot sina 

konkurrenter samt att skapa och behålla kunder. Ett företag bör ha en strategi som 

uppmuntrar till att bygga starka relationer med sina kunder; då kunderna alltid bör stå i 

fokus samt att det är dessa relationer som ökar företagets tillväxt och lönsamhet. 

Agarwal, (2003), Kennedy, (2004), Panda, (2003) samt Porter, (2001) är alla eniga om 

att en långsiktig framgång för en e-handlare ligger i deras kundrelationer. Enligt 

Greenberg (2004) har alla framgångsrika e-handlare en sak gemensamt, de har kunden 

som den centrala rollen i organisationen.  

Javalgi et al (2005) förklarar att utveckling inom teknologin har gjort det möjligt 

för företag att skräddarsy produkter och tjänster för att tillfredsställa kundens behov, e-

handlare har även möjlighet att göra detta 24 timmar om dygnet till skillnad från den 
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traditionella handeln. Det bli enklare för företaget att bygga relationer med sina kunder 

när de lär känna sina kunder bättre och deras inköpsvanor på internet och dess hemsida. 

Det är först då företaget har byggt en stark och långvarig relation med sin kund; när 

företaget ger kunden precis vad de vill ha, exempel genom rekommenderade produkter. 

När detta har skett kommer företagets tillväxt att öka. Enligt Singh och Kundu (2002) 

har e-handlare med hjälp av teknologin möjlighet att konvertera och organisera viktig 

information som kunden lämnar efter sig. Informationen kan skapa ett värde till både 

kunden och företaget, beroende på hur den hanteras. Wirtz och Lihotzky (2003) 

förklarar att en personligt anpassad hemsida kan skapa ett högt värde för kunden och 

tillfredsställa dess behov, vilket gör att chanserna minskar för att kunden lämnar 

hemsidan för andra alternativ. Javalgi et al (2005) förklarar vidare att om företaget 

presenterar en speciell och personlig hemsida kommer kunden känna tillit och 

förtroende till hemsidan och företaget. Det leder till psykologisk barriär, då kunderna 

blir mer lojala och inte “hoppar” mellan företag. Andersson och Mittal (2000) redogör 

vikten av kundrelations strategier då de förklarar att företag som har svårt med att 

behålla sina tidigare kunder och ständigt behöver attrahera nya har med stor sannolikhet 

svårt med dess tillväxt och lönsamhet. Kostnaden för att attrahera nya kunder är 

betydligt högre än att värna om relationen med sina befintliga.  

 

3.2.1 DESIGN FÖR ATT LOCKA INTERNATIONELLA KUNDER 

Javalgi et al (2005) redogör att via e-handlares hemsida bör den internationella kunden 

ha möjlighet till interaktion och delaktighet för att minska de osäkerheter som kan 

upplevas. Hemsidan bör vara uppbyggd kring fyra frågor; Vilka är besökarna? Vad har 

kunderna för behov? Vart kommer besökarna ifrån? samt Hur tillfredsställs deras 

behov?  Det är svårt att använda inlåsningsstrategin på de besökare som inte finner sitt 

svar på hemsidan, då kan inte ens den bäst utformade designen behålla kunden på 

hemsidan. För att en e-handlare skall kunna skapa värde för kunden och konkurrens 

fördelar krävs det att företaget har svaret på dessa frågor. Enligt Simon (1999) skapas 

konkurrens fördelar för en e-handlares hemsida då den (1)  attraherar sin besökare, (2) 

informerar, (3) positionerar och (4) levererar. Enligt Simon (1999) och Yang et al 

(2003) fungerar hemsidan som länken mellan företaget och kunden; det är via hemsidan 

kunden kan ta del av företagets erbjudanden, men framförallt är det via hemsidan som 

det första mötet sker. 

   



  
  
 

24 

3.2.2 KULTURELLA ASPEKTER  

För en internationell e-handlare behöver designen på hemsidan ta hänsyns till de olika 

kulturella skillnader som finns. Utmaningen för e-handlare är att internet användare och 

konsumenter är utspridda över hela världen, detta skapar ett behov för de e-handlare 

som vill sälja internationellt att ha en flerspråkig hemsida, erbjuda internationella 

kunder produkter samt att anpassa sig efter de kulturella skillnader som finns (Luna et 

al, 2002 och Singh et al., 2004, 2003). Javalgi et al (2005) förklarar att anpassa färger, 

symboler samt grafik är något som kan behöva anpassas gentemot de länder som 

försäljning sker inom; för att skapa trovärdighet, främja kundens tillfredställning, öka 

kundbasen samt öka företagets försäljning.   

 

3.3 UPPFATTAD RISK 

Författaren förklarar tidigare i teorin att kundrelationer är något som varje e-handlare 

bör fokusera på och utforma en bra strategi för, vilket kommer leda till ökad lojalitet 

hos kunderna, ökat värde och tillfredställelse. För att som e-handlare kunna nå en 

internationell kundkrets och maximal tillväxt kräver det mer än en starkt företags 

identitet, varumärke, struktur samt innehåll på hemsidan (Javalgi et al, 2005). Enligt 

Butler och Peppard (1998) finns det medfödda risker kring handel på Internet som 

kunden upplever, dessa risker är något som traditionella fysiska butiker ej tar del av. 

Det finns oerhört många e-handlare på internet, både seriösa och oseriösa, vilket gör att 

kunden kan känna en risk vid hanteringen av deras personliga uppgifter; att deras 

privata information kan komma missbrukas. För att en e-handlare skall kunna minska 

kundernas osäkerhet och hantera de risker som uppfattas; måste de först arbeta med de 

förtroende brister som råder på internet och dess marknad. Enligt Yoon (2002) är 

bristen av förtroende en viktig faktor kring om huruvida kunden är villig till att köpa 

från en e-handlare. Van Der Heijden et al (2001) förklarar att om e-handlaren kan 

påverka kundens osäkerheter och dess uppfattade risk kan deras försäljning öka 

dramatiskt. När du skall handla varor mellan gränser har förtroende en allt större 

betydelse än när köpet sker inom landet, att skapa förtroende genom sin hemsida har 

visat sig vara den viktigaste faktorn kring huruvida den utländska kunden är villig att 

köpa eller inte. 

Teorier kring hur konsumenter uppfattar olika typer av risker och dess påverkan 

på köp beteendet hos konsumenter har funnits länge (Taylor, 1974). Om konsumenten 
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känner en osäkerhet kring köpet kommer konsumenten att känna sig orolig och 

ångestfylld och köpet kommer troligtvis inte ske (Cox and Rich, 1964). Upplevd risk 

kan därmed förklaras som en funktion av den osäkerhet som finns gällande hur 

transaktionen kommer att gå (Murray, 1991).  Cox and Rich (1964) fann att den största 

anledningen till att konsumenter inte handlade via telefon var rädslan över att inte få 

varan som överensstämde med deras förväntningar. Andra tidigare forskare kring 

distanshandel menade på att de osäkerheter som fanns kring distanshandel var att 

kunden inte hade möjlighet att undersöka produkten, svårigheter att returnera varan och 

en ständig misstänksamhet kring hur dessa företag jobbade rent affärsetiks (Spence et 

al., 1970); Gillet, 1970).  

Risk har länge varit förknippat som en viktig faktor när det kommer till hur det 

påverkar kundens köpbeteende (Bauer, 1960; Dowling och Staeling, 1994; Weber et al., 

2002). Bauer (1960) samt Cunningham (1967) definierar uppfattad risk hos 

konsumenter som känslor i form av osäkerheter och möjliga negativa konsekvenser som 

kan hända vid transaktioner. Bauer (1960) förklarar att ordet osäkerhet uppfattas som en 

känsla där något oförsägbart kan inträffa. Uppfattad risk uppstår i situationer där den 

beslutfattande konsumenten har kunskap om både konsekvenserna och sannolikheten 

som kan uppstå när det väljer mellan olika alternativ (Downling, 1986; Shimp och 

Bearden, 1982; White och Truly, 1989) Att handla via distans antingen via telefon eller 

i katalog skapar en större grad av risk än att handla fysiskt i en affär (Akaah och 

Korgaonkar, 1988; Cox och Rich, 1967; Engel och Blackwell, 1970).  

Distans handeln idag sker oftast via internet och inte i lika stor utsträckning via 

telefon eller katalog som det gjorde förr i tiden. Modahl (2000) och Hoffman et al 

(1999) menar på att konsumenter upplever en större grad av risk via internet handeln 

idag liksom de hade vid distanshandel för i tiden än vad de gör när de handlar i en 

fysisk butik. Att kunder upplever en större risk vid e-handel än vad de gör i en fysik 

butik menar Hoffman et al (1999) beror på att kunder är tvungna att utlämna sig själva 

genom personlig information samt betalningsinformation såsom kortuppgifter. Andra 

faktorer som bidrar till en större utsträckning av upplevd risk är att kunder inte har 

möjlighet till att undersöka produkten fysiskt innan de genomför sitt köp. Kunder 

upplever därför en osäkerhet och risk att de inte ska få den produkt de har beställt eller 

en produkt som inte uppfyller de kvalitets eller prestanda krav som ställs (Jones and 

Vijayasarathy, 1998; Quelch och Klein 1996; Tan, 1999). Dessa osäkerheter och risker 

har en tendens att vara i större utsträckning när försäljarna har sin bas utomlands samt 
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att försäljningen sker mellan landsgränser (Makhija och Stewart, 2002; Mitchel och 

Vassos, 1997; Verhage et al., 1990; Weber och Hsee, 1998).  

Köpbeteende som finns hos kunder som köper varor via internet har länge varit 

påverkat av den uppfattade risk som konsumenter skapar vid ett distans köp (Aldrigde et 

al, 1997); Wang et al., 1998). Vana internet användare har en tendens att handla mer 

varor över internet. Köpet kan motarbetas genom att kunden förhindras genom 

osäkerheter och risker som är associerade med denna typ av teknik (Gefen, 2000) och 

det ligger även en större risk att köpet avstyrs vid en internationell transaktion (Makhija 

and Stewart, 2002). Mitchell (1992, p30) menar att ”uppfattad risk influerar alla steg i 

konsumentens beslutsfattande process och utmaningen för marknadsförare är att 

utnyttja den kunskap för att skapa konkurrens fördelar”.  

Forsythe och Shi (2003) definierar uppfattad risk vid e-handel som en subjektivt 

bestämd förväntan av en förlust som kunden har när den har för avsikt att handla en 

vara via internet. Tidigare presenterad forskning inom området menar att det finns fyra 

typer av risker som en kund uppfattar i större grad vid e-handel; finansiella, produkt 

prestanda, psykologiska samt tid/bekvämlighet förlust (Forsythe och Shi, 2003).  

 

3.3.1 FYRA TYPER AV RISK 

Finansiell risk definieras som en nettoförlust av finansiella medel och är associerat med 

betalningslösningar (Horton, 1976; Derbaix, 1983; Sweeney et al., 1999). Att som 

konsument lämna ut kreditkorts uppgifter till en e-handlare har länge varit en av de 

största faktorerna till att inte handla via internet. Den finansiella risken som upplevs hos 

konsumenter är att deras kortuppgifter kan på något sätt misskötas (Maignan och Lukas, 

1997). Att det är lätt att få sitt kreditkorts information stulen på internet har länge varit 

en tro hos många konsumenter (Caswell, 2000).  

Risker med produktens prestanda kan förklaras som att ett märke eller en 

produkt inte håller vad som förväntas eller lovas (Horton, 1976). Att kunder upplever en 

ökad risk med produktens prestanda vid e-handel kan förklaras med att kunden har svårt 

att fysiskt undersöka produkten innan köp. Det är då viktigt för en e-handlare att ha en 

tydlig produkt beskrivning och tydliga bilder för att kunden skall kunna få en så klar 

bild av produkten som möjligt (Forsythe och Shi, 2003).   

Den tredje risken är integritet risk. Besvikelse och frustation skapas hos 

konsumenter när deras personliga information missköts av företag. Ett av de stora 

orosmolnen hos internet användare har länge varit att den personliga informationen 
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används på ett sätt som kränker den privata integriteten (Maignan and Lukas, 1997; 

Jacobs, 1997; Benassi, 1999). Jacobs (1997); Hoffman et al., (1999) förklarar att 

konsumenter får en känsla av brist på kontroll då de måste dela sin personliga 

information under ett besök på e-butiken och detta gör att många väljer att hoppa över 

detta.  

Att som kund ha svårigheter med att navigera, hitta produkten, lägga en order 

hos en e-butik eller att förseningar i leveransen skapar tid-, och bekvämlighets risker 

hos konsumenten. De två ledande faktorerna som leder till missnöje hos en e-handlare 

är kopplat till tid och bekvämlighets risker samt att hemsidan är för långsam att ladda 

ner (Forsythe och Shi, 2003).  

 

3.4 TEORISYNTES 
Nedanför i figur 3.0 har vi skapat en modell som förklarar uppsatsens teoretiska syntes, 

vilket gör att läsaren får en mer överskådlig bild på hur vår teori är uppsummerad.  
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3.4.1 FÖRKLARING AV UPPSATSENS TEORISYNTES 

I introduktionskapitlet förklarade vi att uppsatsen ämnar besvara ett huvudproblem med 

dess tre delproblem, vilket ligger tillgrund för vårt val av teori. Vi bygger vår uppsats på 

tre komponenter som genom kombination med varandra kan skapa ett hållbart 

tillvägagångssätt för e-handelsföretag för att nå de internationella kunderna samt öka 

företagets prestationer.  

Delproblem 1 leder ner till teoribegreppet strategier för kundbeteende. Här går 

vi djupare in på kundens beslutsfattnings process och hur ett e-handelsföretag kan 

påverka kundens beteende på internet genom att använda sig av två olika strategier; 

tillhörighetsstrategier och inlåsningsstrategier. Inom kundbeteende finner vi även en 

tydlig koppling mellan kund och varumärke, att ett välkänt och tillförlitligt varumärke 

kan påverkar kundens köp.  

De aspekter som delproblem 1 sammanflätar påverkar även delproblem 2, till 

den mån att om företaget har en väl fungerande strategi på hur de ska nå sina kunder 

och förstå dess beteende, kan de starta att bygga kundrelationer. Det är svårare för ett e-

handelsföretag att bygga relationer med sina kunder än vad det är för en traditionell 

butik men om e-handlarna kan kommunicera med sina kunder; försöka klargöra vilket 

värde de söker och vad kunden förväntar sig av företaget kan en relation påbörjas. I en 

optimal kundrelation, kan e-handelsföretaget konsumentens beslutsfattnings process, de 

tar hänsyn till kundens kulturella värderingar, de sätter kundens värde i centrum, de 

erbjuder en interaktion mellan kunderna samt att de ständigt försöker kommunicerar 

med sina kunder; då är chanserna stora för återköp.  

Något som vi anser är viktigt att förstå i vår studie är att det är svårt att dela upp 

vår teori som svart och vitt; vi skrev tidigare att det är en kombination av de tre 

komponenterna som bildar de optimala. Delproblem 3 som mynnar ut i uppfattade 

risker är kopplad till både kundbeteende och kundrelationer. Har inte e-handelsföretaget 

en välarbetad strategi för att förstå sina kunders beteende eller påbörjat bygga en 

relation med sina konsumenter kan de leda till ökad risk för både nya och tidigare 

konsumenter. Om företaget känner sin kund genom att veta vad han efterfrågar, 

värdesätter och även vilka risker han upplever kan företaget minimera eller helt utesluta 

den uppfattande risken; men då ska de två första komponenterna vara väl genom 

arbetade. De tre teoridelarna kommer tillsammans urskilja den strategi svenska e-

handelsföretag har för att nå de internationella kunderna, vilken även är uppsatsens 

huvudfråga.     



  
  
 

29 

4. EMPIRI 
Uppsatsens insamlade empiri kommer redogöras i detta kapitel.  Primär data samlades 

in genom tre semistrukturerande intervjuer med de svenska e-handelsföretagen; Gents, 

Skyltmax och Eton. Det är uppsatsens tre delproblem som utgör strukturen för detta 

kapitel.   

 

4.1 INTERNVJUPERSONER 

Här nedan kommer en bredare presentation av de tre fallföretagen som medverkat i vår 

studie. Vi tackar ännu en gång för den empiriska information de gett uppsatsen och för 

dess vilja att ställa upp i en intervju.  

 

4.1.1 GENTS 
Johan Lindell på Gents berättar att hans roll på företaget är franchise manager men 

förklarar att titeln är mer är åt vice vd eftersom han gör det mesta på företaget. Gents 

har 15 stycken anställda, de är fördelade mellan e-handeln och den fysiska barberar 

salongen de också har öppnat. Gents startade sin e-handel år 2002 och var relativt tidigt 

ute efter IT bubblan. De har haft internationell e-handel sen start och länder tillkommer 

hela tiden. Att de har haft internationell e-handel från start tror Lindell beror på att 

grundaren och Vd:n haft det internationella drivet samt att den svenska marknaden är 

relativt liten. Gents har en stark position i Sverige och men jobbar hela tiden för att 

förbättra sin position på de utländska marknaderna. De är för närvarande näst störst i 

Norge inom sin nisch och kan leverera produkter till ett 100-tals länder världen över. De 

marknader som dominerar försäljningen utomlands är Norge, USA, Hong-Kong samt 

Australien. Gents har idag ca 3000 orders i månaden varav 400 av de som är 

internationella. Lindell berättar att de inte är någon gigant men att de har ett gott rykte 

bland sina kunder. 

 

4.1.2 SKYLTMAX 

John Eskilsson är grundare till bolaget och sitter idag som VD, hans arbetsuppgifter är 

alltifrån utveckling av hemsidan, produktion, redovisning samt personal ansvar. 

Skyltmax säljer skyltar som kunderna själva har designat via företagets hemsida med 

hjälp av verktyget skyltomaten. Eskilsson berättar att Skyltmax har haft försäljning till 
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utlandet från start och i dagsläget är 75 % av deras totala försäljning till utländska 

kunder. Tyskland är i dagsläget Skyltmax största marknad, då 25 % av deras omsättning 

är från Tyskland.  Eskilsson vill att alla som efterfrågar en skylt skall kunna hitta 

Skyltmax och genom verktyget skyltomaten designa sin egen skylt och tillgodose sitt 

behov.  

 

4.1.3 ETON 

Artur Krupke berättar att hans roll på Eton är online store manager och han ansvarar för 

webbshoppens försäljning, utveckling samt personal ansvar för alla anställda på 

webbshopen. Eton är ett gammalt svensk modeföretag som startades redan år 1928 och 

har fysiska butiker världen över. Krupke berättar att han var med och startade deras e-

handel som drog igång 3e juli 2013. Att Eton öppnade upp sin e-handel sent är inget 

som Artur ser som en nackdel. Fördelarna Eton har är att de har kunnat använda sig av 

en uttalad bild på hur en e-handel skall se ut, de har kopierat de som har funkat helt 

enkelt. Men att Eton inte kört e-handel under en längre tid har även gjort att sidan 

behöver göras bättre på många plan säger Krupke. Krupke berättar att Eton startade ett 

e-handels projekt i november 2012 och den första marknaden som hade tillgång till 

webbshopen var Sverige. Att det var Sverige som var den första marknaden var ett 

självklart val för Eton, det var en tillräckligt stor marknad och Eton kände att de kunde 

hantera den samt att de hade god kunskap om de svenska kunderna. I slutet av augusti 

släppte Eton sin e-handel på den danska och den engelska marknaden och därefter var 

det en aggressiv period där resten av EU länderna fick tillgång till deras e-handel. Efter 

lanseringen till EU länderna var tanken att USA och Kanada skulle släppas på men det 

drog ut på tiden och de Nordamerikanska kunderna har bara haft tillgång till 

webbshopen sedan mars 2014. Den amerikanska marknaden är nu mera deras största 

enligt Krupke även fast den endast har varit igång ca två månader.  

 

4.2 STRATEGI FÖR KUNDBETEENDE 

4.2.1 STRATEGI: GENTS 

Det Gents vill förmedla som företag är att vara det manliga alternativet för 

skönhetsprodukter på internet, då den kvinnliga marknaden är mättad enligt Lindell. 

Han menar på att den manliga marknaden för skönhetsprodukter är obearbetad, men att 

det finns ett stort behov av dessa produkter hos män idag. Lindell fortsätter och 
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förklarar att Gents vill förmedla en känsla av exklusivitet och manlighet och att de skall 

vara en oas i en stressig vardag. Han vill att kunder skall känna känslan av att det är ett 

privilegium att få handla på Gents. 

Lindell berättar att de har guider på sin webbutik där de förklarar hur 

produkterna skall användas och hjälper till med olika situationer som kunden möter.   

Lindell berättar vidare att de får mycket uppskattning för sina guider och möjligheten 

för kunden att ställa frågor till experter om produkter eller åkommor de har, allt via 

hemsidan eller kundtjänsten. Han menar på att det finns många män som har de problem 

som vi skriver om men inte kunskapen. Att Gents erbjuder mer än bara produkter lockar 

mycket trafik till hemsidan och leder ofta till att kunder handlar, att Gents erbjuder mer 

än bara produkter är väldigt värdesatt av kunder menar Lindell. Lindell berättar att det 

är något som gör Gents konkurrens kraftiga men även att de försöker skilja sig gentemot 

sina konkurrenter genom deras produkter samt att deras fokus ligger på rakningen. De 

andra konkurrenterna som finns på internet har istället valt att fokusera på kosmetika för 

män. Lindell berättar även att företaget har stor fokus på att personalen skall ha en 

väldigt god kunskap om de produkter som säljs, alltifrån användningsområden till 

innehåll. Alla på företaget har olika områden där de har mer kunskap, en kille kan allt 

om mustasch vax och en annan kan allt om rakknivar. Kunskap har varit ett ledord från 

start.  

Målgruppen som Gents fokuserar på är män som är intresserade av sitt yttre och 

söker kvalitets produkter. Varför utländska kunder vänder sig till Gents för att handla 

menar Lindell beror på deras utbud och bredd av produkter, Gents kan erbjuda många 

märken som utländska kunder kan ha svårigheter att få tag på även fast du t.ex. bor i 

USA. Lindell menar på att flertalet av deras produkter endast säljs i exklusiva butiker 

runt om i världen och har du inte möjlighet att fysiskt ta dig till butiken väljer du istället 

att handla hos Gents. Flertalet av de produkter eller märken Gents säljer är företaget en 

av världens största försäljare av. Lindell berättar även att det är flertalet internationella 

kunder som väljer att köpa svenska intima produkter via internet och Gents ger dessa 

kunder möjligheten. Gents har även utvecklat en produkt som Lindell tror de är 

ensamma om i världen, produkten heter Beardfiller. Produkten är precis som den låter, 

om man upplever sitt skägg som lite tunt kan man med Beardfiller ”fylla” ut det för en 

kväll. Gents har sett behovet i Sverige och försöker lansera produkten internationellt. 

Lindell talar om att Gents har en typ av kompletterande produkt som de säljer. Gents 

säljer ett italienskt barberar märke som de är ensamma om i Norden, när kunder köper 
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en rakkniv av detta märke rekommenderas kunderna att även köpa deras raktvål. Denna 

raktvål säljer de även via sin webbshop i en refill påse och de är ensamma på 

marknaden om denna refill påse.  

Dock berättar Lindell att Gents för tillfället inte satsar fullt ut på den 

internationella marknadsföringen och endast har ett par bloggsamarbeten på den norska 

marknaden, att Gents inte satsar på den internationella marknadsföringen just nu beror 

på att fokus ligger på marknadsföring i Sverige. Lindell berättar dock vikten av 

internationell marknadsföring och företag har planer på att inom snar framtid även lägga 

resurser på internationell marknadsföring.  

 

4.2.2 STRATEGI: SKYLTMAX 

Eskilsson berättar att deras hemsida skall förmedla en enkelhet, den skall vara tydlig 

och kunden skall inte få några problem när de designar sin egen skylt. Hellre tydlig och 

enkel design än snyggt säger Eskilsson. Eskilsson berättar att det första du ser när du 

besöker hemsidan är 3 ledord - Enkelt att beställa, snabb leverans och låga priser, 

Eskilsson understryker att Skyltmax försöker göra allt de kan för att leva upp till dessa 

ord. Skyltomaten är designad för att du som kund, helt själv kunna designa din egen 

skylt, leveransen sker alltid så fort som möjligt och priserna är låga. Eskilsson berättar 

att de kanske inte har det lägsta priset men absolut inte de högsta; snittordern ligger på 

ca 300 kronor och för dessa kunder har vi ett av de lägsta priser. Köper du standard 

skyltar i volym från en konkurrent får du ett bättre pris än vad Skyltmax kan erbjuda 

men en egen designad skylt erbjuder de ett av det lägsta priset. 

 Att internationella kunder väljer att handla hos Skyltmax tror Eskilsson 

beror på att de har funktionen där kunden själv kan designa en egen skylt, de erbjuder 

ett stort utbud av valmöjligheter och deras stora sortiment av material bidrar till 

försäljning. Eskilsson berättar att det finns ett par konkurrenter där kunden har 

möjligheten av designa en egen skylt, de konkurrenter som finns är mer nischade inom 

ett område till exempel VVS eller industri. Men de flesta som säljer skyltar på nätet 

erbjuder inte kunden att själv kunna designa sin egen skylt.  

Eskilsson talar om att målgruppen är väldigt bred eftersom det kan vara vem 

som helst som efterfrågar en skylt. Skyltmax kan inte tillgodose alla typer av skyltar 

eller former, men målsättning för företaget är självklart att kunna erbjuda det som 

kunden efterfrågar säger Eskilsson. Skyltmax har idag en rad olika kategorier och alla 

kunder kommer åt dessa från sina domäner. Eskilsson berättar att de har utvecklat en 
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rad olika produkter efter vad kunder har efterfrågat, det gäller främst olika typer av 

design på skylten. Tidigare hade de bara två färgade skyltar men eftersom kunder 

efterfrågat fler färger på skyltarna har de lagt in de i sitt sortiment säger Eskilsson. De 

skyltar som Skyltmax har fokuserat på har mest varit informativa skyltar men eftersom 

efterfrågan alltid förändras ligger även fokus på mer reklam och butiksskyltar. För att 

kunna utveckla produkter som stämmer överens med kundens behov lägger de alltid till 

de skyltar som googlas mest i respektive land. Att utveckla och erbjuda olika typer av 

skyltar är något Eskilsson menar är väldigt viktigt. Skyltmax säljer ingen typ av 

kompletterande produkter säger Eskilsson.  

För att nå sina kunder använder Skyltmax endast sig av marknadsföring via 

Google, de försöker alltid hamna högt upp på Google när kunder gör olika typer av 

sökningar på ord med skylt i sig. Vi använder oss av tusentals ord med skylt i, allt för 

att hamna högt upp på Google och därigenom få in trafik på hemsidan. Eskilsson säger 

att varje krona som investeras i marknadsföring måste Skyltmax få tillbaka, därför har 

Skyltmax inte fokuserat på att stärka deras varumärke. De tryckte inte ens sin egen 

logga på kuverten som de skickade säger Eskilsson. Fokus för Skyltmax i framtiden är 

att försöka stärka sitt varumärke men de är inte villiga att lägga ner stora pengar på det, 

Eskilsson säger att de vill hitta ett sätt som är kostnadseffektivt samtidigt som det ger 

något tillbaka. För tillfället samarbetar Skyltmax med bloggare och erbjuder gratis 

skyltar om bloggaren nämner företaget i sin blogg.  

 

4.2.3 STRATEGI: ETON 

Genom sin e-handel försöker Eton inte bara sälja skjortor och accessoarer, de vill skapa 

en hemsida där stilmedvetna män kan söka inspiration via Eton style guide. Krupke 

förklarar att tanken med hemsidan är att erbjuda kunden något mer än bara en e-handel, 

genom Eton style guide vill vi få våra kunder att våga gå i slips och näsduk varje dag. 

Krupke berättar även att de vill göra det så enkelt som möjligt för kunden att handla. 

Krupke berättar vidare att de flesta kunderna de har är män som har ett stort intresse för 

mode och har god kunskap om varumärket Eton. Anledningen till att kunder väljer att 

handla hos Eton tror Krupke handlar om bekvämlighet, smidighet, enkelhet samt 

utbudet. Det finns heller ingen priskonkurrens mellan de fysiska butikerna och e-

handeln, du betalar samma pris för en skjorta eller någon annan produkt.  

Att utveckla produkter efter utländska kunders preferenser är något Eton inte gör 

via e-handeln berättar Krupke. Krupke talar om att genom Etons historia och varumärke 
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har produkter redan anpassat sig efter de preferenser som finns världen över. Deras e-

handel tillhandahåller de produkter som säljs i butiker världen över, t.ex. en produkt 

som säljer väldigt bra i USA finns självklart med på webbshopen berättar Krupke. Vi 

försöker tillhandahålla alla produkter vi har och den produkt utveckling som sker görs 

med hjälp av våra designers. Eton säljer ingen typ av kompletterande produkt, förutom 

näsdukar och slipsar enligt Krupke. Eton försöker även förmedla kvalitén på deras 

produkter genom extremt högupplösta bilder som förhoppningsvis kan ge kunden en 

bild av Etons kvalité. Krupke berättar att Eton försöker skilja sig gentemot andra e-

handlare med hjälp av hemsidans innehåll. Krupke vill koppla ihop allt, inte bara en 

sida med försäljning av skjortor och accessoarer.  

Krupke berättar att de inte använder sig av traditionell marknadsföring i stor 

utsträckning, endast ett fåtal reklam platser på stora hemsidor. Eton anordnar lite större 

aktiviteter i form av tävlingar någon gång per år, men inga stora resurser läggs på denna 

typ av marknadsföring. Den marknadsföring som Eton använder sig av är relaterad till 

sökmotorer och framförallt Google. Krupke berättar att de använder sig av sök 

optimering, alltså försöka hamna högst upp på Google, Eton använder sig även av re-

marketing där alla kunder som har besökt hemsidan får en tracking cookie som sparar 

information om vilka produkter som kunden har kollat på. Denna information används 

sedan av Google när kunden besöker nya hemsidor och visar de produkter kunden har 

kollat på i reklamplatser. Krupke berättar att re-marketing är oerhört starkt och kunden 

upplever att företaget syns överallt.  

 

4.3 KUNDRELATIONER 

4.3.1 KUNDRELATIONER: GENTS 

Lindell förklarar att det kan vara besvärligt att vara e-handlare och framförallt när det 

kommer till förtroende skapandet. Det är besvärligt både i Sverige och internationellt, 

näthandeln slåss alltid med problemet att det finns skojare som har dålig affärs etik. Att 

öka kundens tillfredställelse handlar om att leverera i tid, erbjuda bra priser och endast 

sälja äkta produkter med bra kvalitet säger Lindell. Gents köper endast produkter från 

auktoriserade tillverkare och har en licens för alla produkter de säljer.  

Enligt Lindell sker mycket av deras kommunikation med sina kunder genom 

sociala medier, via de sociala medierna erbjuds kunder erbjudanden och nyheter. Det 

går även ut ett nyhetsbrev en gång i månaden till alla kunder. Lindell talar även om att 
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de för tillfället arbetar med att ta fram en kundklubb där konsumenter samlar poäng 

genom köp, dessa poäng skall sedan konsumenter kunna använda att handla varor för. 

Gents använder sig av en ”login funktion” på hemsidan där uppgifter så som adress och 

tidigare köp sparas, allt detta för att kunna underlätta för kunden nästa gång de väljer att 

handla. Denna funktion behöver Gents utveckla enligt Lindell. För att få kunden till mer 

köp berättar Lindell att Gents visar produkter som andra har kollat på i samband med 

den produkt kunden tittar på just nu. Information om kundens beteende mönster sparas i 

ett administrativt system och kan sedan användas för att se vilka typer av produkter 

kunder kikar på. Dock kan Gents inte se vilken kund som kollade på vad. Lindell talar 

om att för att kunna öka kommunikationen mellan konsumenter har de nyligen lanserat 

Trustpilot. Där kan alla konsumenter recensera företaget och ta del av andras 

recensioner. Lindell menar på att Gents kan försöka att förmedla en seriös image men 

det är inte förens ser andra kunders kommentarer som det verkligen fungerar. Kunder 

har även möjlighet att kommunicera med varandra på hemsidan genom recensioner.  

Lindell berättar vidare att om man har handlat hos oss någon gång så är man ofta 

väldigt nöjd och mer än gärna kommer tillbaka. Beviset för detta berättar Lindell ligger 

i att hela 90 % av deras kunder gör ett återköp. Genom en rad olika ihopsatta produkt 

paket som Gents säljer via sin hemsida kan kunden enkelt kombinera önskade produkter 

och skräddarsy produkt paket helt efter önskemål. Lindell menar på att Gents är extremt 

tillmötesgående när det gäller service när han jämför med andra näthandlare. Gents vill 

alltid ge kunden det där lilla extra och vill att servicen skall vara likvärdig den du får i 

en butik. Kunders önskemål ligger i fokus och Gents försöker alltid att lösa detta. Ett 

exempel Lindell berättar är när en kvinna hörde av sig till kundservice och frågade om 

de kunde special beställa en produkt ur en märkesserie som de sålde, självklart gjorde 

Gents detta.  

Lindell talar om att Gents använder samma gränssnitt och design på deras 

hemsida oavsett vilket land du befinner dig i, samt även att deras innehåll så som guider 

och experter skall kunna nås från alla länder.  

 

4.3.2 KUNDRELATIONER: SKYLTMAX 

Eskilsson säger att de inte jobbar så mycket med kundrelationer som de borde, att ta 

vara på de 180 000 kunderna de har är något som de borde utnyttja bättre. Eskilsson 

säger att skulle kunna segmentera marknaden och erbjuda mer kundanpassade 

erbjudanden och uppmärksamma kunden att vi finns. Skyltmax har en kundsupport där 
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kunder kan ställa frågor och kommunicera med företaget, det skickas även ut ett 

nyhetsbrev där Skyltmax erbjuder 10-15 % rabatt på nästa köp. Tanken är att detta mail 

skall skickas ut 1 gång i månaden men det blir snarare varannan månad säger Eskilsson.  

Skyltmax skickar även ut ett mail till sina kunder när de har påbörjat att designa sin 

skylt men inte färdig ställt den, i mailet länkas de till hemsidan där de kan fortsätta där 

de avslutade. Eskilsson säger även att företaget har en egen policy när det gäller 

returrätt där kunden erbjuds halva priset på nästa beställning, att de har en egen policy 

beror på att lagstiftningen inte möjliggör returrätt för kunden när det är personliga 

produkter. Skyltmax visar inte några rekommenderade produkter för sina kunder då 

Eskilsson säger att det är svårt att avgöra vad kunden är ute efter. Skyltmax har en 

personlig kundzon där kunder kan spara sin adress för att snabbt kunna genomföra ett 

köp, denna funktion är något som Eskilsson tycker Skyltmax behöver utveckla till något 

mer. Eskilsson talar om att skräddarsydda produkter är Skyltmax affärsidé. Kunder kan 

inte recensera produkter eller företaget på något sätt, de har testat Trustpilot men den 

administrativa kostnaden blev för hög. Därför har kunden inte någon möjlighet att 

kommunicera med varandra säger Eskilsson. 25-30 % av Skyltmax tidigare kunder gör 

ett återköp.  

Kulturskillnader visas när det kommer till hur de utländska konsumenter väljer utseende 

och vilken typ av skylt. Eskilsson säger att Skyltmax använder sig av olika domän namn 

på alla deras utländska hemsidor, hemsidan är också översatt till respektive lands språk. 

Allt för att hemsidan skall kännas lokal.  

 

4.3.3 KUNDRELATIONER: ETON 

Krupke säger att förtroende är viktigt på nätet för en renodlad e-handlare men eftersom 

Eton har en stor fördel med sitt varumärke och sin långa företagshistoria anser Krupke 

att Eton inte bemöter jätte stora problem med deras förtroende gentemot kunderna. Eton 

behöver inte skylta med trustpilot eller olika typer av certifikat, de flesta kunderna vet 

att vi är seriösa. Krupke tror att det är en väldigt liten del Etons kunder som är oroliga; 

men något som Eton jobbar mycket med är att skapa en kommunikation med sina 

kunder. De använder sig av sociala medier så som Twitter, Instagram samt Facebook. 

Men framförallt försöker Eton jobba med relationsbyggandet via sin hemsida. Etons 

inspiration och guider försöker locka trafik till hemsidan även fast kunden kanske inte 

är ute efter att köpa. Krupke tror att det finns ett stort behov av denna typ av 
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information då vissa kunder inte har kunskapen om hur man matchar en slips med en 

näsduk.  

Krupke berättar att Eton i nuläget inte har något etablerat system för att hantera 

sina kundrelationer. Eton använder sig av nyhetsbrev som går ut två gånger i månaden 

och erbjuder inga rabatter, Eton har även en funktion där Eton sparar en lämnad 

kundvagn för att kunden snabbt skall kunna genomföra sitt köp om sidan stängts ner. 

Kunder har även förtur till Etons stängda rea om de någon gång handlat via e-handeln. 

Eton använder sig av en personlig ”login funktion” där kunden har möjlighet att spara 

information gällande sin adress men mer funktioner finns tyvärr inte. Detta är något 

som Krupke tycker behöver utvecklas. Eton använder sig inte heller av några typer av 

rekommenderade produkter. Krupke berättar att i deras fysiska butiker har kunder 

möjligheten att skräddarsy produkter och då i form av måttsydda skjortor. I nuläget har 

kunderna inte möjligheten att skräddarsy produkter vid e-handeln men detta är något 

som Krupke och Eton jobbar med just nu.  

De kulturskillnader som Krupke upplever är framförallt utländska kunders 

preferenser gällande utseende och design på kläder. Krupke upplever inte att utländska 

kunder skiljer sig mycket ifrån varandra när det gäller hur de väljer att handla via 

internet. Eton har samma design på alla deras domäner och har endast översatt 

innehållet till respektive lands språk. Krupke berättar att det är väsentligt att kunna 

förstå vad som fungerar bäst rent innehålls och design mässigt i respektive marknad. 

Vidare tydliggör Krupke att det är något de kommer fokusera på i framtiden, men i 

dagsläget ligger inte det i fokus då Krupke inte tror det kommer att avgöra 

försäljningen. Krupke berättar att de flesta kunderna är mycket nöjda efter dem har 

handlat hos Eton och andelen kunder som gör återköp är ungefär 50-60%.  

 

4.4 UPPFATTAD RISK 

4.4.1 UPPFATTAD RISK: GENTS 

Att kunder upplever risker vid e-handel är något som Lindell förstår, Gents har stora 

problem med kortbedrägerier när kunderna kommer från USA. Amerikanska kort har 

inget utvecklat säkerhetssystem där kunden behöver trycka in sin pinkod och Gents 

upplever att 1 av 10 kortköp är bedrägerier. Det blir ett jätte jobb för Gents att försöka 

ta reda på om beställningen är gjord av kortinnehavaren eller någon obehörig.  
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 Lindell berättar att Gents inte sparar någon information gällande finansiell 

information så som kortuppgifter. Utländska kunder från Norge, Danmark samt Finland 

här även möjlighet att betala med faktura och det bidrar till att kunder inte behöva ange 

sina finansiella uppgifter. I de andra länderna erbjuds förskotts faktura men inte vanlig 

faktura. Anledningen till att Gents inte erbjuder faktura till de övriga länderna beror på 

att betalningstiden är 14 dagar och paketet tar upp emot 8 dagar att leverera. Lindell 

berättar att alla personliga uppgifter ligger krypterat och inte ens Gents själva har 

möjligheten att se kundernas lösenord. Det är endast vid faktura betalning kunden 

behöver ange sitt personnummer och det enda som Gents har tillgång till då är 

leveransadresser. Lindell är även tydlig när det gäller hur de använder personuppgifter 

och berättar att Gents aldrig säljer vidare uppgifter till en tredje part, vilket Gents tydligt 

beskriver på sin hemsida.  

Att kunder som handlar på internet upplever risker i samband med produkten 

och dess egenskaper är Lindell väl medveten om. För att minska dessa risker använder 

sig Gents av tydliga produktbeskrivningar, högupplösta bilder samt att de ger kunden 

möjlighet att ta del av andra kunders erfarenheter via recensioner. Lindell talar om att 

Gents ständigt jobbar med att försöka göra det smidigt och enkelt för kunden att handla. 

För några månader sen släppte Gents en större sökfunktion på hemsidan där du som 

kund lätt skall kunna söka upp den produkt du är ute efter, allt för att minska antalet 

klick. Lindell berättar att risken för att kunden inte köper ökar i takt med antalet klick. 

Leveranserna är ett av det största problemet för Gents då de inte erbjuder spårbara paket 

för utländska konsumenter, Lindell berättar att det är flertalet utländska konsumenter 

som efterfrågar detta. Att kunna erbjuda spårbara paket kostar pengar och för att erbjuda 

den tjänsten skulle kostnaden bli hög för kunderna berättar Lindell. För kunder som 

beställer stora volymer har Gents erbjudit spårbara paket, lite för att kunna hålla koll på 

paketen själva och sen självklart för kundens räkning.  

 

4.4.2 UPPFATTAD RISK: SKYLTMAX 

För att minska de risker som kunder upplever vid köp över internet erbjuder Skyltmax 

faktura och kortbetalning i nästan alla länder, franska konsumenter har även möjlighet 

till checkbetalning. Eskilsson säger att Skyltmax har registrerade lokala bankkonton och 

momsredovisning i varje land och därmed erbjuds kunden möjligheten till en lokal 

betalning. Skyltmax erbjuder detta för att kunder skall få känslan av att de är ett lokalt 
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företag. Eskilsson säger att de heller inte tar någon kreditupplysning på sina kunder och 

detta gör att kunder som har betalningsanmärkningar även har möjlighet att handla.  

Skyltmax vill att det skall vara enkelt för kunden att handla och därför frågas det 

väldigt lite om kunden innan varan skickas. Eskilsson säger att de hela tiden jobbar för 

att kunden skall kunna färdigställa sin produkt och betalning ska ske med så få klick 

som möjligt. Eskilsson säger att kunduppgifter hanteras varsamt och kortuppgifter 

ligger krypterat. För att kunna presentera produkter har Skyltmax videos där kunder kan 

se exempel på hur färdigställda produkter ser ut när de är klara. Eskilsson tycker att 

deras skyltomat visar hur den färdigställda produkten ser ut men självklart är det ingen 

exakt bild på hur den ser ut i verkligheten, Skyltmax bör jobba med att försöka en ännu 

tydligare bild via deras Skyltomat.  

 

4.4.3 UPPFATTAD RISK: ETON 

Krupke är väl medveten om de risker som konsumenter kan uppleva inför ett köp på 

internet, men Krupke förklarar att Eton som varumärke och dess identitet minskar 

kundernas uppfattade risk och därmed känner Eton inte av den uppfattade risken som 

finns.  

Krupke på Eton talar om att de främst använder sig av kortbetalning men 

erbjuder även faktura betalning och Paypal för de nordiska länderna samt Tyskland, 

Österrike och Schweiz där faktura betalning fortfarande är väldigt populärt. 

Nordamerikanska och kunder från Storbritannien har möjlighet till antingen 

kortbetalning eller betalning via Paypal. Eton använder sig av väldigt högupplösta 

bilder på sina produkter och har en tydlig produktbeskrivning på varje produkt. Detta 

gör att kunden nästan kan känna den produkt de tänker köpa. Att Eton även har fysiska 

butiker gör att kunden även har möjlighet att testa skjortan i en butik för att sedan köpa 

den på internet. Krupke tillägger att deras fysiska butiker får frågor från kunder om de 

har en viss typ av skjorta som de har sett på internet. Försäljningen i dess fysiska butiker 

har inte hämnas av att de har startat försäljning via internet, snarare tvärtom. Kunderna 

har inte någon möjlighet att kunna kommunicera med varandra via hemsidan. Detta har 

enligt Krupke inte varit högst upp på förbättringar. Angående personuppgifter, lagrar 

Eton endast uppgifter som behövs för att fullfölja affären och Krupke är tydlig när han 

berättar att de absolut inte används oetiskt eller säljs till tredje part, detta står även 

tydligt på hemsidan. 



  
  
 

40 

Eton har en sökfunktion där kunderna har möjligheten att söka direkt på den 

produkt de är ute efter och därmed minska den tid de behöver lägga på att försöka hitta 

rätt produkt. Eton jobbar hela tiden med att försöka minska antalet klick på hemsidan 

säger Krupke.  Leveranserna är enligt Krupke en av de viktigaste funktionerna på 

hemsidan, det gäller att du som e-handlare alltid håller vad du lovar och Eton jobbar 

ständigt för att inte misslyckas med leveranstiderna.  
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5. ANALYS 
 
Detta kapitel innehåller uppsatsens analys. Vi kommer testa hur vår teoretiska 

referensram, som presenterades i kapitel 3, ställer sig gentemot vårt empiriska 

material. I analysen kommer vi även ta in våra egna röster för att få en livlig analys. 

Analysen kommer sedan mynna ut i en slutsats, vilket presenteras i kapitel 5.  

 

5.1 STRATEGI FÖR KUNDBETEENDE 

Javalgi et al (2005) förklarar att det är essentiellt för en e-handlare att förstå kundernas 

beteende och deras beslutprocess; för att få så många som möjligt av sina besökare till 

köp. Det är kunden som har all kontroll; den kan när som helst byta e-handlare och 

hemsida genom att navigerar sig vidare runt mellan de olika sidorna. Vi kan bekräfta att 

Gents, Skyltmax och Eton är alla medvetna om att kunden är i fokus och att de kan byta 

till en konkurrent när som helst. Javalgi et al (2005) beskriver att företag kan lära sig 

förstå kundens beteende; det andra steget i konsumenternas ”steg till köp” är 

informationssökning; då söker konsumenten efter information kring sitt ärende. Vidare 

belyser Javalgi et al (2005) att där finns chansen för företagen att synas på de rätta 

informationsplatserna för att tillfredsställa kundens förfrågan. Utifrån intervjuerna med 

fallföretagen har vi förstått att traditionell marknadsföring inte har vart av deras 

prioritet. Dock finner vi att både Skyltmax och Eton arbetar med sökoptimering på 

kända informationskällor så som Google. Eton har även ett fåtal reklamplatser och 

anordnar olika tävlingar för att väcka intresse. Krupke förklarar att de även använder de 

sig av en tracking cookie som sparar besökarens ”klick” och val för att sedan påminna 

kunden på andra hemsidor om de varor de kollat in på Etonshirt.se, dock måste Eton 

först fått besökaren till hemsidan innan cookien aktiveras. Skyltmax förklarar att deras 

budget är för liten för att satsa fullt ut på marknadsföring och därför fokuserar de endast 

på sökord, Eskilsson förklarar att det är så kunderna finner Skyltmax på internet. Lindell 

på Gents belyser att deras fokus när det gäller marknadsföring har vart på Sverige och 

att den internationella marknaden har fått vänta men de har planer till framtiden att även 

satsa internationellt. Vi förstår att förutsättningarna hos företagen skiljer sig att 

exempelvis budgeten kan skilja sig drastiskt mellan olika företag och då blir självklart 

utfallen olik. Vi ser likheter mellan empiri och teori men även tydliga brister. 
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Fallföretagen är medvetna om kundens informationssöknings beteende men förståelsen 

kring hur viktig del det är för kunden och dess val av e-handel är bristfällig.  

Javalgi et al (2005) belyser två olika strategier som en e-handlare kan använda 

sig av för att få så många besökare och kunder som möjligt. Den första strategin är 

tillhörighetsstrategin; vilket stärker kundlojaliteten och bygger förtroende genom att 

förmedla företagets identitet på ett sådant sätt att de förmedlar kunskap och värde för 

kunden. Vi ser en tydlig likhet mellan teorin och Gents. Gents identitet är att de är det 

manliga alternativet för skönhetsprodukter och att de ska ge kunden en känsla av 

exklusivitet och manlighet. Kunden skall känna sig privilegierad av att få handla på 

Gents. Vi anser att Gents förmedlar ett värde för sin kund genom sin identitet och 

hemsida. En ytterligare likhet till tillhörighetsstrategin är Gents unika guider som de 

erbjuder sina kunder. Där kan kunden på ett smidigt och enkelt sätt få de svar de vill ha 

på sin eventuella situation samt rekommendationer till vilka produkter som löser 

kundens problem eller svarar på dess önskan; det bästa av allt är att allt sker på en 

hemsida. Vi anser att likheterna mellan Gents och Javalgi et al (2005) ståndpunkter 

kring hur ett företags identitet skall förmedla kunskap, förtroende och värde är slående. 

Vi är övertygande om att Gents sätt att arbeta kommer öka kundlojaliteten, 

trovärdigheten och därmed förtroendet gentemot Gents. Lindell förklarade även under 

intervjun att deras ledord är just ordet kunskap och att all personal hos Gents ska ha 

bred kunskap av alla produkter. Vi vill belysa deras tillvägagångssätt då det är ett smart 

sätt att få kunden att känna trygghet och tro i företaget; att erbjuda guider och lösningar 

på deras problem. Kunden behöver inte söka vidare, de finner allt på en och samma 

sida. Kunnig personal och kundtjänst ökar även kundens lojalitet och förtroende, vilket 

ökar chanserna till köp. Skyltmax däremot vill skapa ett värde för kunden genom deras 

affärsidé; det ska vara enkelt att beställa, de har snabb leverans och de erbjuder låga 

priser. Eskilsson understryker att kunden inte skall bemöta några hinder eller problem 

när de navigerar sig runt på sidan samt när de designar sin egen skylt. I jämförelse med 

teorin anser vi att tillhörighetsstrategi från Skyltmax är till viss del svag. De erbjuder 

kunden en smidig upplevelse och möjligheten till att skapa sin egen skylt. När vi 

analyserar Etons tillhörighetsstrategi kan vi se en likhet gentemot Gents sätt att locka 

kunder; de erbjuder något extra utöver hemsidan. Eton erbjuder sina kunder en style 

guide, Krupke förklarar att där skall kunden finna inspiration. Javalgi et al (2005) 

förespråkar att e-handeln ska sända ut kunskap och förtroende, vi anser att Etons sätt att 

lyfta fram en inspirations källa för sina kunder kommer öka deras förtroende till 
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företaget och de kommer inse att Eton är kunniga och medvetna inom mode. Etons sätt 

att arbeta och likaså Gents sätt att arbeta tror vi inte bara kommer öka trafiken in till 

hemsidan utan även öka företagets försäljning.  

Den andra strategin som företaget bör använda sig av när de vill påverka 

kundens köpprocess är inlåsningsstrategier förklarar Verona och Prandelli (2002). Att 

låsa in sina kunder via en inlåsningsstrategi är ett försök till att hindra kunder från att 

byta e-butik, produkt eller varumärke. Vi kan urskilja en viss inlåsningsstrategi hos 

Gents, då Lindell förklarar att det har ett väldigt brett sortiment och vissa svåråtkomliga 

produkter. Lindell berättar vidare att de upplever en viss okunskap inom 

skönhetsprodukter för män och på grund av deras unika guider på deras hemsida blir det 

enkelt att finna den information kunden söker. Vi håller med Lindell om att detta kan 

vara anledningar till varför deras kunder inte byter e-handlare eftersom de finner en 

helhetslösning på Gents hemsida. Likheter mellan teori och Skyltmax angående 

inlåsningsstrategier är att Skyltmax är den e-handlare som erbjuder konsumenterna 

möjligheten till att designa sin egen designade skylt. Skyltmax bör göra allt vad de kan 

för att leva upp till deras tre ledord; enkelt, snabb leverans och lågt pris; för att på så sätt 

ytterligare ”låsa in” sina kunder och hindra dem från att byta företag. Vi ser en tydlig 

inlåsningsstrategi hos Eton, vi anser att de får många återkommande kunder av deras 

välkända varumärke och deras kvalité. 

Verona och Prandelli (2002) förklarar vidare att sälja kompletterande produkter 

och använda sig av en speciell produktdesign kan skapa en slags inlåsning som e-

handlare kan använda sig av. Då vi intervjuade våra fallföretag var de ingen av dem som 

använde sig av en kompletterande produkt. Den produkt som var relativt nära en 

kompletterings produkt var Gents refill tvål av ett italienskt märke som bara de är 

återförsäljare av. Gents erbjuder även unika produkter till de internationella 

marknaderna så som svenska intim produkter till USA. De har även en produkt som de 

troligtvis är ensamma om i världen; vilket är beardfiller. Vi vill belysa att hela Skyltmax 

affärsidé inriktar sig på speciell produktdesign, att kunden kan välja bland ett brett 

utbud av former och designer för att skapa sin egen designade skylt. Vilket vi anser bör 

funka som en inlåsningsstrategi. Eton säljer endast sitt eget varumärke och vi kan därför 

koppla det till Verona och Prandelli (2002) beskriver som en speciell produktdesign, 

men försäljning av kompletterande produkter kan varken Krupke eller vi urskilja.  

Javalgi et al (2005) beskriver köpprocessen och efterköpsprocessen som av lika 

stor vikt som de andra och en e-handlare skapar återköp genom att uppfylla kundernas 
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behov och förväntningar. Denna teori kan bekräftas hos Gents. Då Gents förmedlar 

kunskap till sina konsumenter genom att ge sina kunder en unik vägledning av sina 

produkter och dess område; allt för att kunden skall bli tillfredsställd efter sina behov 

och förväntningar. Vi vill även belysa Skyltmax sätt att få kunderna till återköp och 

tillfredställelse. Eskilsson berättade under intervjun att de lyssnar väldigt mycket på sina 

kunder och försöker förbättra sitt sortiment möjliga kombinationer efter internationella 

kunders behov och önskemål. Vidare förklarar Eskilsson att de har utökat sitt 

färgsortiment då de upptäckte att kunderna efterfrågade fler färgalternativ på skyltarna. 

Det ser vi som ett lyhört och bra sätt att värna om sina kunder och tillfredsställa deras 

behov och förhoppningsvis öka återköps procenten. Krupke på Eton berättade att de inte 

hade något speciellt tillvägagångssätt för att tillfredsställa kundernas behov eller öka 

procenten för återköp förutom att alltid sälja produkter av mycket hög kvalitét; Krupke 

ansåg att de kunder som handlar på deras hemsida och även gör återköp gör det för att 

det är bekvämt, smidigt, enkelt och ett brett utbud. Under intervjun berättade även 

Krupke att Etons välkända varumärke är en stor fördel när de kommer till kundlojalitet. 

Vilket kan stärkas av Javalgi et al (2005) då han beskriver att kundens lojalitet kan 

uppmuntras om företaget har ett välkänt varumärke och identitet. Vidare redogör Javalgi 

et al (2005) att varumärket och identiteten hos en internationell e-handlare är ansiktet 

utåt, då hemsidan är det första kunden ser och upplever; och därmed bestämmer sig ifall 

kunden vill handla eller lämna sidan. Vi är eniga om att alla tre fallföretagen är 

medvetna om deras varumärke samt identitet; de vet vad de vill sända ut för signaler till 

sina konsumenter, sedan får vi bara hoppas att det når fram.  

Ward och Lee (2000) belyser att ett välkänt varumärke kan fungera som ett 

substitut för kunden; för att slippa leta vidare bland alla andra okända varumärken. 

Denna teori kan vi koppla till Eton, då det är ett välkänt varumärke som har funnits 

länge på marknaden och deras kvalité är omtalat på marknaden. Detta ser vi bara som en 

fördel för Eton. 

Aaker och Joachimsthaler (2000) har utformat fyra steg som en e-handlare kan 

använda sig av när de bygger sin hemsida och identitet. (1) Hemsidan skall vara 

lättförståelig och frustation hos besökaren skall undvikas, då det är viktigt att kunden 

upplever en positiv känsla och vill återkomma. Denna teori kan vi bekräfta i vår empiri, 

alla fallföretagen är medvetna om kundens möjlighet att när som helst kunna byta 

hemsida och välja en konkurrent; därför anser intervjupersonerna att det är jätte viktigt 

att arbeta med enkelheten och klarheten i hemsidan. De ansåg att hemsidan skall vara 
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lätt att använda. Både Gents och Eton berättade att de arbetar med att minska antalet 

klick på hemsidan och Skyltmax belyste att de fokuserar på att kunden inte skall bemöta 

några hinder på hemsidan. Aaker och Joachimsthaler (2000) anger steg två; (2) 

Hemsidan ska ge kunden en “look-and-feel” upplevelse. Här ser vi också en tydlig 

koppling gentemot våra fallföretag då Gents och Eton arbetar med högupplösta bilder 

för att skapa en så trovärdig bild som möjlig av produkten. Eskilsson förklarar att 

Skyltmax använder sig av exempel videor och bilder för att skapa en uppfattning kring 

hur produkten slutligen blir. Aaker och Joachimsthaler (2000) förklarar steg nummer 

tre: (3) Hemsidan ska vara företagets flaggskepps butik. Vi har inte fått någon annan 

uppfattning än att företagen vill visa upp sin e-handel och hemsida på bästa möjliga sätt. 

Steg (4) Hemsidan ska värna om sina lojala kunder och därför erbjuda dem en speciell 

sida, där de erbjuds personliga erbjudanden och får rekommendationer (Aaker och 

Joachimsthaler, 2000). Detta kommer vi analysera under 5.2 Kundrelationer. 

 
5.2 KUNDRELATIONER 

Agarwal, (2003), Kennedy, (2004), Panda, (2003) samt Porter, (2001) är alla eniga om 

att en långsiktig framgång för en e-handlare ligger i deras kundrelationer. Agarwal, 

(2003) samt Panda, (2003) förklarar att relationsbyggandet mellan kund och företag på 

internet har sin utgångspunkt i att förstå, kommunicera och leverera ett värde till 

kunden. Allt detta för att skapa och behålla kunder. Ett företag bör ha en strategi som 

uppmuntrar till att bygga starka relationer med sina kunder; då kunderna alltid bör stå i 

fokus samt att det är dessa relationer som ökar företagets tillväxt och lönsamhet. Att 

kunden står i fokus hos de fallföretag vi har studerat samt att de förstår vikten av 

kundrelationer är något vi kan bekräfta med hjälp av vår empiri. Alla tre företag är 

beroende av deras kunder och jobbar ständigt med att leverera ett värde för kunden som 

överstiger deras förväntningar. Att leverera ett värde för kunden som överstiger 

förväntan tycker vi att Gents och Eton gör genom deras högkvalitativa produkter samt 

att de erbjuder mer än bara produkter på sin hemsida. Värdet för kunden när de handlar 

på Skyltmax är de får designa själv. Kommunikationen mellan kund och företag sker 

med likhet i alla tre företag, de arbetar med sociala medier samt nyhetsbrev och alla tre 

företag har en kundsupport där kunder kan höra av sig till företaget. Det som skiljer 

dessa tre företag i kommunikationen är innehållet i deras nyhetsbrev. Gents erbjuder 

sina kunder rabatter samt nyheter, detta gör även Skyltmax men enligt Eskilsson skickas 
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detta nyhetsbrev inte ut i den utsträckning som är tänkt, vilket vi tror kan ha stor 

påverkan på återkommande kunder. Krupke på Eton förklarar att deras nyhetsbrev 

endast innehåller nyheter och inte några rabatter, att Etons nyhetsbrev inte innehåller 

rabatter tycker vi är synd då vi tror det hade lockat kunder till återköp, men vi förstår 

samtidigt Krupke då han säger att det inte skall skilja någonting prismässigt mellan e-

handel och traditionell handel. Att jobba med kundrelationer tar både tid och resurser 

och Eskilsson på Skyltmax samt Krupke på Eton talar om att företagen i dagsläget inte 

har ett etablerat system för att hantera dessa relationer. Att inte jobba med sina 

kundrelationer och samtidigt ha insikten om att de inte gör det är något vi tycker är synd 

då forskare kring ämnet tydligt belyser vikten av starka relationer.  

Wirtz och Lihotzky (2003) förklarar att en personligt anpassad hemsida 

kan skapa ett högt värde för kunden och tillfredsställa dess behov, vilket gör att 

chanserna minskar för att kunden lämnar hemsidan för andra alternativ. Javalgi et al 

(2005) bekräftar detta och förklarar vidare att om företaget presenterar en speciell och 

personlig hemsida kommer kunden känna tillit och förtroende till företaget, relationen 

mellan företaget och kunden kan stärkas om kunden har möjlighet att skräddarsy 

produkter samt få rekommenderade produkter. Att erbjuda kunder en egen personligt 

anpassad hemsida är något som alla tre företag gör, dock belyser intervjupersonerna att 

deras login funktioner bör kunna utvecklas mer och användas bättre. Gents, Skyltmax 

samt Eton använder sig av en ”login funktion” på hemsidan där adress uppgifter sparas, 

allt detta för att kunna underlätta för kunden nästa gång de väljer att handla. Att alla tre 

företag tycker att kundens personliga hemsida bör utvecklas till något mer tycker vi är 

väldigt synd då framförallt Gents och Skyltmax haft sin e-handel under flera år och 

verkligen haft tid till utveckling, att Eton inte utvecklat deras login funktion beror nog 

snarare på tidsbrist och låg prioritet då de inte varit verksamma på internet under lika 

lång tid och kan ha fokuserat på andra funktioner. Funktioner som stärker relationen 

mellan kund och företag är också att både Skyltmax samt Eton använder sig av förlorad 

kundvagn, där kunden genom att logga in på hemsidan igen får möjlighet att återuppta 

sin beställning. Att med hjälp av teknologin förstå kundens behov samt att kunna 

rekommendera produkter för sina kunder skapar en stark relation mellan företag och 

kund. Enligt Singh och Kundu (2002) har e-handlare med hjälp av teknologin möjlighet 

att konvertera och organisera viktig information som kunden lämnar efter sig. 

Informationen kan skapa ett värde till både kunden och företaget, beroende på hur den 

hanteras. Vikten av att rekommendera produkter till kunder är inget vi kan se något av 
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våra fallföretag arbetar med. För att få kunden till mer köp berättar Lindell att Gents 

visar produkter som andra har kollat på i samband med den produkt kunden tittar på just 

nu, men att de inte rekommenderar produkter för den enskilda konsumenten. Skyltmax 

visar inte några rekommenderade produkter för sina kunder då Eskilsson säger att det är 

svårt att avgöra vad kunden är ute efter eftersom deras affärsidé är att låta kunden 

designa sin egen skylt och att valmöjligheterna för kunden är enorma, vilket vi kan 

förstå. Eton använder sig inte heller av några typer av rekommenderade produkter men 

Krupke berättar att i deras fysiska butiker har kunder möjligheten att skräddarsy 

produkter och då i form av måttsydda skjortor. I nuläget har kunderna inte möjligheten 

att skräddarsy produkter vid e-handeln men detta är något som Krupke och Eton jobbar 

med just nu. Gents vill erbjuda sina kunder en första klassig service och kunder har 

möjlighet att kombinera olika paket där de väljer ut produkter som önskas, detta tycker 

vi kan kopplas till vad Javalgi et al (2005) förklarar om att erbjuda skräddarsydda 

produkter för att stärka relationen. Skyltmax har som affärsidé att skräddarsy produkter 

då kunden designar sin egen skylt, detta tror vi stärker kundrelationer för Skyltmax.  

Andersson och Mittal (2000) redogör vikten av kundrelations strategier då 

de förklarar att företag som har svårt med att behålla sina tidigare kunder och ständigt 

behöver attrahera nya har med stor sannolikhet svårt med dess tillväxt och lönsamhet. 

Kostnaden för att attrahera nya kunder är betydligt högre än att värna om relationen med 

sina befintliga. Att det skiljer sig mellan de tre olika fallföretagen när det kommer till 

kundrelationstekniker samt hur väl de har lyckats med sina strategier är något vi ser 

tydligt när intervju personerna redogör kring hur många av deras kunder som gör 

återköp. Lindell på Gents berättar vidare att om man har handlat hos oss någon gång så 

är man ofta väldigt nöjd och mer än gärna kommer tillbaka. Beviset för detta berättar 

Lindell ligger i att hela 90 % av deras kunder gör ett återköp. Att Skyltmax inte har 

någon klar fokus kring hur de arbetar med sina kundrelationer tycker vi avspeglas i 

deras andel av återköp. 25-30 % av Skyltmax tidigare kunder gör ett återköp enligt 

Eskilsson. Att Skyltmax använder sig av en egen retur policy är något som vi tycker är 

väldigt positivt, då detta kommer att skapa nöjda kunder. Krupke på Eton berättar att de 

flesta kunderna är mycket nöjda efter dem har handlat hos Eton och andelen kunder som 

gör återköp är ungefär 50-60%.  

Javalgi et al (2005) redogör att via e-handlares hemsida bör den 

internationella kunden ha möjlighet till interaktion och delaktighet för att minska de 

osäkerheter som finns. Lindell på Gents menar på att man kan försöka förmedla en 
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seriös image men det är inte förens kunder ser andra kunders kommentarer och 

omdömen som det verkligen fungerar. På Gents hemsida har kunder möjlighet att 

kommunicera med varandra genom recensioner och de har nyligen även lanserat 

Trustpilot där företaget blir recenserat av tidigare kunder. Att kunder har möjlighet till 

interaktion på hemsidan är något vi tror har stor påverkan på förtroende skapandet för 

Gents internationella kunder. Eskilsson på Skyltmax talar om att de har testat Trustpilot 

på deras internationella domäner, just för att utländska konsumenter skall ha möjlighet 

till att recensera och kommunicera med varandra. Den administrativa kostnaden blev för 

hög och därmed finns den möjligheten inte längre säger Eskilsson. Att de inte fortsätter 

med Trustpilot på grund av kostnadsskäl anser vi är ett steg åt fel håll då det enligt 

Javalgi et al (2005) ökar förtroendet för företaget. Eton använder sig inte av Trustpilot 

och Krupke tror att det är ett fåtal av deras kunder som är oroliga och behöver få något 

bekräftat av en annan konsument, han menar på att varumärket Eton förmedlar 

förtroende. Att varken Skyltmax eller Eton ger kunden möjlighet till att kommunicera 

på hemsidan eller via Trustpilot tycker vi är synd, då detta skapar förtroende för 

företaget och minskar de osäkerheter som nya kunder kan ha.  

För en internationell e-handlare behöver designen på hemsidan ta hänsyns 

till de olika kulturella skillnader som finns. Utmaningen för e-handlare är att internet 

användare och konsumenter är utspridda över hela världen, detta skapar ett behov för de 

e-handlare som vill sälja internationellt att ha en flerspråkig hemsida, erbjuda 

internationella kunder produkter samt att anpassa sig efter de kulturella skillnader som 

finns (Luna et al, 2002 och Singh et al., 2004, 2003). Vi kan genom vår empiri urskilja 

att Gents, Skyltmax samt Eton har anpassat sin hemsida efter utländska konsumenter. 

De erbjuder deras innehåll på en rad olika språk beroende på vilket land köparen 

befinner sig i. Alla tre erbjuder även frakt över landgränser vilket är ett måste om man 

skall vara en internationell e-handlare. Eskilsson på Skyltmax säger att de använder sig 

av olika domän namn på olika marknader vilken gör att hemsidan känns lokal och 

trovärdig, att det bara är Skyltmax av våra fallföretag som använder sig av olika domän 

namn beror nog på att Gents samt Eton båda har internationella namn som inte behöver 

anpassas i samma grad för att kännas lokala.   

 Att det är viktigt att anpassa sig gentemot den utländska kunden är något 

som även bekräftas av Javalgi et al (2005), de förklarar att anpassa färger, symboler 

samt grafik är något som kan behöva anpassas gentemot de länder som försäljning sker 

inom; för att skapa trovärdighet, främja kundens tillfredställning, öka kundbasen samt 
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öka företagets försäljning. Att anpassa hemsidan till utländska konsumenter med hjälp 

av färger, symboler och grafik är dock något som våra tre fall företag inte gör. Lindell 

talar om att Gents använder samma gränssnitt och design på deras hemsida oavsett 

vilket land du befinner dig i, Skyltmax har likadan design på hemsidan oavsett vilken 

domän du ansluter dig till, detta gäller även för Eton då de också använder samma 

design på deras hemsida oavsett vilket land köparen befinner sig i.  

 

5.3 UPPFATTAD RISK 

Van Der Heijden et al (2001) förklarar att om en e-handlare kan påverka kundernas 

osäkerheter och dess uppfattade risker kan deras försäljning öka dramatiskt. Yoon 

(2002) stärker Van der Heijden et al (2001) argument men tydliggör även att förtroende 

en viktig faktor kring om huruvida kunden är villig till att köpa från en e-handlare. Vi 

kan genom våra intervjuer bekräfta att de tre fallföretagen är medvetna om de risker 

som råder på internet och dess marknad. Van Der Heijden et al (2001) förklarar vidare 

att kunder som skall handla varor över gränser har förtroende en allt större betydelse än 

när köpet sker inom landet, att skapa förtroende genom sin hemsida har visat sig vara 

den viktigaste faktorn kring huruvida den utländska kunden är villig att köpa eller inte. 

Vi ser likheter mellan teori och empiri när det kommer till medvetenheten kring de 

risker som förekommer. Lindell på Gents berättar om de risker konsumenterna upplever 

men även en stor risk företaget bemöter, vilket är kortbedrägerier. Detta har Gents stora 

problem med och speciellt gäller det kunderna från USA, där 1 av 10 kortköp är 

bedrägerier. Förutom de risker Gents bemöter, förstår Lindell att konsumenterna kan 

uppleva en viss risk, då det finns både oseriösa och seriösa aktörer. Krupke på Eton 

redogör att de inte känner av någon uppfattad risk, då han menar att Eton som välkända 

varumärke och dess identitet minskar kundernas uppfattade risk. Vi förstår Etons sätt att 

tänka, dock tror vi att det är svårt att inte bli påverkad av den risk som finns på internet. 

Vi anser så som teorin beskrev tidigare; att ett välkänt varumärke kan stärka kundernas 

förtroende gentemot företaget men att minimera risker till noll anser vi är omöjligt.  

 Forsythe och Shi (2003) definierar uppfattad risk vid e-handel som en 

subjektivt bestämd förväntan av en förlust som kunden har när den har för avsikt att 

handla en vara via internet. Den Finansiella risk som förekommer, definieras som en 

nettoförlust av finansiella medel och är associerat med betalningslösningar. Vi kan 

konstatera att fallföretagen har behandlat den finansiella risken väl. Lindell berättar att 
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Gents inte sparar någon finansiell information så som kortuppgifter. Utländska kunder 

från Norge, Danmark samt Finland här även möjlighet att betala med faktura och det 

bidrar till att kunder inte behöver ange sina finansiella uppgifter. I de andra länderna 

erbjuds förskotts faktura men inte vanlig faktura. Anledningen till att Gents inte 

erbjuder faktura till de övriga länderna beror på att betalningstiden är 14 dagar och 

paketet tar upp emot 8 dagar att leverera. Eskilsson belyser att Skyltmax arbetar med att 

minska de finansiella riskerna genom att erbjuda faktura och kortbetalning i nästan alla 

länder, franska konsumenter har även möjlighet till checkbetalning. Eskilsson berättar 

vidare att företaget har registrerade lokala bankkonton och momsredovisning i varje 

land vilket ger kunden möjligheten för lokal betalning. Skyltmax erbjuder detta för att 

kunder skall få känslan av att de är ett lokalt företag. Eton erbjuder sina konsumenter 

kortbetalning, PayPal och Klarna. Vi finner att det skett en ökad medvetenhet kring 

finansiell säkerhet över internet de senare åren, vilket även de olika fallföretagen intygar 

då de aktivt arbetar med att minska de finansiella riskerna. 

Horton (1976) beskriver ytterligare en risk som konsumenter upplever: Risker 

med produktens prestanda, vilket är en oro om att ett märke eller en produkt inte håller 

vad som förväntas eller lovas. Forsythe och Shi (2003) stärker Horton (1976) teori 

genom att förklara att kunder upplever en ökad risk med produktens prestanda vid e-

handel de har svårt att fysiskt undersöka produkten innan köp. Det är då viktigt för en e-

handlare att ha en tydlig produkt beskrivning och tydliga bilder för att kunden skall 

kunna få en så klar bild av produkten som möjligt. Lindell är medveten om att kunder 

som handlar över internet upplever risker i samband med produkten och dess 

egenskaper. För att minska dessa risker använder sig Gents av tydliga 

produktbeskrivningar, högupplösta bilder samt att de ger kunden möjlighet att ta del av 

andra kunders erfarenheter via recensioner. Vi finner även en medvetenhet hos 

Skyltmax angående risker kring produktens prestanda, då Skyltmax presenterar 

färdigställda skyltar i en video, där kunderna kan bilda sig en egen uppfattning om hur 

sin egen designade skylt kommer att ta form. Eskilsson anser att deras skyltomat visar 

hur den färdigställda produkten kommer att se ut men han påpekar även att det inte är 

någon exakt bild på hur den ser ut i verkligheten, Eskilsson kommer fortsätta att 

utveckla Skyltomaten så att bilden blir nästintill verklig. Eton använder sig av väldigt 

högupplösta bilder på sina produkter och har en tydlig produktbeskrivning på varje 

produkt. Detta gör att kunden nästan kan känna produkten de tänker köpa. Att Eton 
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även har fysiska butiker gör att kunden har möjlighet att testa skjortan i en butik innan 

de köper den via e-handeln.  

Den tredje risken är integritet risk. Hoffman et al., (1999) förklarar att 

konsumenter får en känsla av brist på kontroll då de måste dela sin personliga 

information under ett besök på e-butiken och detta gör att många avstår från köp. 

Lindell berättar att deras kunders personliga uppgifter ligger krypterat och att inte ens 

personalen på Gents har möjligheten att se kundernas lösenord. Det är endast vid 

faktura betalning kunden behöver ange sitt personnummer och det enda som Gents har 

tillgång till då är leveransadresser. Lindell är även tydlig när det gäller hur de använder 

personuppgifter och berättar att Gents aldrig säljer vidare uppgifter till en tredje part. Vi 

kan bekräfta att Gents, Skyltmax och Eton arbetar med att skydda sina kunders 

personliga integritet. Detta anser vi ger ett seriöst och förtroende skapande intryck. 

Skyltmax vill att det skall vara enkelt för kunden att handla och därför frågas det väldigt 

lite om kunden innan varan skickas. Eskilsson tydliggör att de kunduppgifter som 

efterfrågas hanteras varsamt och kortuppgifter ligger krypterat. Eskilsson berättar även 

att de inte tar några kreditupplysningar på sina kunder, vilket gör att kunder som har 

betalningsanmärkningar har möjlighet att handla. Eton lagrar de personuppgifter som 

behövs för att fullfölja affären och Krupke är tydlig när han berättar att de absolut inte 

används oetiskt eller säljs till tredje part. 

 Forsythe och Shi (2003) redogör att tid-, och bekvämlighets risker hos 

konsumenten sker när kunden upplever svårigheter med att navigera, hitta produkten, 

lägga en order, hemsidan är för långsam att ladda ner eller att förseningar sker i 

leveransen. Tid-, och bekvämlighets risker har vi tidigare i analysen nämnt, i den mån 

att fallföretagen arbetar med att minska antalet klick på dess hemsida samt att de 

försöker underlätta navigeringen på hemsidan. Gents och Eton tydliggör att de använder 

sig av en sökfunktion, där kunden kan på ett smidigt sätt söka upp den produkt han/hon 

är ute efter. Gents, Skyltmax och Eton redogjorde under sina intervjuer att de arbetar 

mycket med att minska antalet klick. Lindell berättar att risken för att kunden inte köper 

ökar i takt med antalet klick. 

 När de kommer till bekvämlighetsrisk ser vi likheter med den risk Gents 

upplever kring leveransen, då gents upplever leveranserna som det största problemet 

eftersom de inte erbjuder spårbara paket för utländska konsumenter. Att kunna erbjuda 

spårbara paket kostar pengar och för att erbjuda den tjänsten skulle kostnaden bli hög 

för kunderna berättar Lindell. För kunder som beställer stora volymer har Gents erbjudit 
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spårbara paket eftersom de själva vill ha koll på paket och för kundens räkning. Krupke 

på Eton anser att leveranserna är en av de viktigaste funktionerna. Det är oerhört viktigt 

att du som e-handlare alltid håller vad du lovar. Krupke bekräftar att Eton ständigt 

jobbar för att inte misslyckas med leveranstiderna. Vi upplever att fallföretagen har en 

god kännedom kring de risker som förekommer och de verkar ha strategier för att 

minska de risker som deras internationella kunder kan känna. Vi ser en tydlig koppling 

mellan teori och empiri när det kommer till risker.   
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6. SLUTSATS 
Vår uppsats har mynnat i detta avslutande kapitel där studiens huvudproblem samt 

delproblem skall besvaras. Kapitlet har sin utgångspunkt från uppsatsens analys som i 

sin tur bygger på studiens empiri och teori. Avslutningsvis presenteras 

rekommendationer, begränsningar, teoretiskt bidrag samt förslag till fortsatt forskning.  

 

 

6.1 BESVARANDE AV PROBLEMFORMULERING 

Uppsatsen fokus har varit att besvara vårt huvudproblem: hur bygger svenska e-

handelsföretag sin strategi för att nå den internationella kunden? För att besvara vårt 

huvudproblem har vi valt att dela upp frågan i tre stycken delfrågor. Vilka är; hur 

arbetar svenska e-handelsföretag med att påverka de utländska konsumenternas 

beteende över internet? hur arbetar svenska e-handelsföretag gentemot den utländska 

kunden för att bygga kundrelationer? hur arbetar svenska e-handelsföretag med att 

minska den uppfattade risken som existerar vid internetköp? 

 

6.1.1 DELPROBELM (1) 

I den första delfrågan hade vi som avsikt att studera i vilken utsträckning svenska e-

handelsföretag arbetar med att påverka köpbeteendet hos utländska konsumenter. De 

företag som har medverkat i vår studie har visat en förståelse och medvetenhet kring 

kundens valmöjligheter på internet. Dock anser vi att trots deras medvetenhet finner vi 

att de skiljer sig gentemot varandra när det kommer till i vilken utsträckning de väljer 

att synas på internet, att det skiljer sig åt beror på de resurser företagen har snarare än 

okunskap. Vi fann att de använde sig av sökmotorer och framförallt Google för att nå ut 

till sina kunder. Då kunden alltid letar efter tillfredställelse skapas en konkurrens mellan 

e-handlare då de tvingas att erbjuda ett högre värde än deras konkurrenter, för att skapa 

ett högt värde erbjuder e-handlare inte bara produkter av hög kvalitét utan även tillägg 

som ökar det befintliga värdet. Vi fann att e-handelsföretag försöker erbjuda kunden ett 

innehåll samt kunskap på hemsidan som gör att även en kund som inte har för avsikt att 

handla kan besöka hemsidan. Detta leder till ökad trafik till hemsidan, vilket kan leda 

till en större lönsamhet för företagen. Det vi kan urskilja från vår studie gällande 

strategier för att påverka kundbeteendet hos den internationella kunden är att e-
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handelsföretag försöker ge kunden ett värde och tillfredställelse som överstiger dess 

förväntningar samt att de försöker förmedla en identitet eller ett varumärke som skapar 

ett förtroende för kunden.  

 

6.1.2 DELPROBLEM (2) 

I den andra delfrågan ville vi se hur svenska e-handelsföretag arbetar med deras 

kundrelationer. Vi fann att de fallföretag som har medverkat i studien hade 

uppfattningen om att relationsbyggandet via internet var svårt och utmanande. Vi erhöll 

uppfattningen att företagen var eniga om att de kunde arbeta mer med sina relationer 

och finna nya sätt att stärka relationerna genom olika funktioner på hemsidan, 

framförallt genom att skapa en mer personlig hemsida för kunden. E-handelsföretag bör 

arbeta med strategier för att kunna skapa en mer personlig hemsida där erbjudanden 

samt rekommendationer kan presenteras, då e-handlare saknar den fysiska kontakten 

med kunden bör de genom kundrelationstekniker skapa ett så personligt möte som 

möjligt. Vår slutsats av fallföretagens kundrelations strategier var dock att de i många 

fall var skickliga när det kom till hur de hanterade sina kunder även fast de tyckte att allt 

kunde göras bättre. Teorin som uppsatsen innehåller bekräftades i många fall men att 

fallföretagen ändå kände att de behövde utveckla sin kundrelations strategi tror vi har 

sin utgångspunkt i att teorier kring detta ämne fortfarande är bristfälliga. Vi fann att 

kunden alltid stod i fokus och genom att kommunicera, förstå samt leverera ett värde till 

kunden stärker e-handelsföretag sina kundrelationer. Kommunikationen mellan kund 

och företag sker genom sociala medier, nyhetsbrev samt via kundsupport. Att e-

handelsföretag anpassar sin hemsida och erbjuder information och innehåll på olika 

språk var något vi fann genom vår studie.    

 

6.1.3 DELPROBLEM (3) 

I den tredje delfrågan vill vi ta reda på hur svenska e-handelsföretag arbetar för att 

reducera kundernas uppfattade risker på internet. Det är viktigt för e-handlare att 

förmedla och agera seriöst för att minska de osäkerheter som finns på internet. Vi ser 

tydligt att e-handelsföretag är kunniga angående de risker som existerar på internet. De 

har alla en väl utarbetad finansiell lösning för sina kunder där de erbjuds allt ifrån 

kortbetalning till faktura; allt för att lösningen skall passa kunden på bästa sätt och 

därmed minska risken. Vi ser också att e-handelsföretag arbetar med integritets risk, då 
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de är väl medvetna om konsumenternas uppfattning om att lämna ut personliga 

uppgifter. De tre intervjupersonerna som medverkade i vår studie var tydliga när det 

förklarade att de absolut inte använder denna typ av information oetiskt, vilket även 

beskrivs tydligt på dess hemsida. Vi kan själva känna igen oss i den tredje risken, vilket 

är produktens prestanda. Att när man väl får hem sitt paket från att beställt på hemsidan, 

upplever produktens utseende eller funktion inte de förväntningar man har. Detta tror vi 

kan skapa ett stort missnöje hos kunderna som kan sprida ett dåligt rykte om företaget, 

att de inte håller vad de lovar. Vi fann en positiv respons på denna risk, då e-

handelsföretag arbetar intensivt med att förmedla den rätta känslan till kunden genom 

högupplösta bilder och exempel videos. Även den sista risken som kopplas till tid och 

bekvämlighet såg vi en tydlig medvetenhet. E-handelsföretagen som medverkade i vår 

studie arbetade med att få ner antalet klick för kunden samt att alltid hålla leveranstider 

som utlovas. Att man som kund väljer att handla på internet framför traditionell handel 

har stor påverkan av att man vill göra det bekvämt för sig, att via en hemsida bli 

frustrerad över att man inte finner sin produkt eller att en leverans tar för lång tid skapar 

ett missnöje hos kunder.  

 

6.1.4 HUVUDPROBLEM 

Vår slutsats är att svenska e-handelsföretag arbetar med strategier för att påverka 

kundbeteendet. För att påverka kundbeteendet använder e-handelsföretag framförallt sig 

av tillhörighetsstrategier och till en viss mån av inlåsningsstrategier, de använder sig 

även av strategier kring varumärke och identitet. Vår studie har visat att e-

handelsföretag är skickliga på kundrelationer och förstår värdet av lojala kunder. E-

handelsföretag har en bra kommunikation med sina kunder och försöker ständigt 

leverera ett värde för kunden som överstiger deras förväntningar. En av våra slutsatser 

är att deras strategier skiljer sig åt när det kommer till interaktion på hemsidan. Att de 

arbetar med att försöka minska den uppfattade risken som finns är något vi ser tydligt, 

då de ständigt arbetar med osäkerheter kring finansiella risker, produkt prestanda, 

integritets risker samt tid, - och bekvämlighets risker.   

 

6.2 REKOMMENDATONER 

Syftet med denna uppsats har varit att försöka förstå hur svenska e-handelsföretag 

arbetar med strategier för att nå den internationella kunden. Vår tanke med studien har 
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även varit att förse våra fallföretag med rekommendationer kring hur strategier kan 

utformas för att nå den utländska kunden. Under studieprocessen har vi införskaffat oss 

en bra uppfattning samt förståelse kring hur svenska e-handelsföretag arbetar med 

ämnet. Att fallföretagen hade goda kunskaper samt erfarenheter kring ämnet är något vi 

har fått insikt i. Dock anser vi att fallföretagen bör arbeta med tydliga strategier kring 

hur de vill synas och vilken image de vill skapa genom sitt varumärke och sin identitet. 

Vi rekommenderar att företagen bör arbeta med interaktion mellan kunder, där 

kunderna kan diskutera och ta del av andras recensioner. Fallföretagen bör se över 

kundens personliga hemsida (login funktion) då den kan tänkas utvecklas genom 

exempelvis rekommenderade produkter. Fortsätta att arbeta med kommunikationen med 

kunden anser vi är en viktig del, vårt förslag är att fallföretagen kan erbjuda den lojala 

kunden rabatter, nyhetsbrev, unik information, rekommenderade produkter; allt för att 

kunden skall känna sig så priviligierad som möjligt. Vi finner att fallföretagen kan 

ytterligare arbeta med att stärka sitt varumärke, förslagsvis genom smart 

marknadsföring där företaget får stor valuta för pengarna. Företagen bör fortsätta med 

att erbjuda kunden ett mervärde. Vi ansåg att företagens sätt att locka trafik till 

hemsidan genom dess innehåll, så som guider, expert samt unik information är ett 

väldigt innovativt sätt att skapa affärer. Vi rekommenderar fallföretagen att ständigt 

arbeta med att utveckla sätt att locka trafik till hemsidan.  

Då internet är ett relativt nytt fenomen rekommenderar vi även samarbete med 

andra e-handlare och diskutera nya sätt att nå sin kund. Att förlita sig på strategier som 

en gång har funkat tror vi kan sätta käppar i hjulet då kunders preferenser och agerande 

på internet ständigt förändras.  

 

6.3 BEGRÄNSNINGAR 

Vi upplevde svårigheter i att finna fallföretag som ville ställa upp i vår studie, 

anledningen till detta kan vara att många företag är mitt uppe i en 

internationaliseringsprocess och försöker finna strategier för att nå den utländska 

kunden. Det vi upplevde var att många företag ansåg sig inte ha tid för att ställa upp i en 

intervju. Att vi endast hade tre fallföretag i vår studie skapar en del begräsningar, då det 

kan bli svårt att generalisera resultatet. Alla av studiens intervjuer skedde över telefon, 

vilket även kan ses som en begränsning samt som kritik mot studiens validitet. För att 

motverka denna kritik och begränsning, valde vi att spela in våra intervjuer för att kunna 
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återskapa intervjun samt ta med alla unika detaljer. Vår uppfattning är att vi på så sätt 

minskar riskerna kring denna metod.  

 

6.4 TEORETISKA BIDRAG  

Vår uppsats har bidragit till att genom en kvalitativ studie skapa en förståelse för hur 

svenska e-handelsföretag arbetar med att nå den internationella kunden genom strategier 

för kundbeteende, kundrelationer samt strategier för att minska den uppfattade risk. I 

vår forskning har vi fokuserat på teorier som inriktar sig mot dessa tre strategier. Det vi 

fann under vår studieprocess var att alla tre strategier måste arbeta tillsammans för att på 

bästa sätt bilda en förståelse kring hur e-handlare kan påverka dess internationella kund. 

Vi kunde tydligt urskilja denna koppling när vi skrev empiri, analys och uppsatsens 

slutsats. Det teoretiska bidraget vi vill ge är att när det kommer till att skapa förståelse 

för hur svenska e-handelsföretag arbetar med att nå den internationella kunden, bör 

forskaren se kundbeteende, kundrelationer samt uppfattade risker som en gemensam 

komponent.  

 

6.5 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING  

Vi tycker det är av stor vikt att fortsätta forska kring e-handel då branschen kommer att 

utvecklas och ta större plats inom affärsvärlden de kommande åren. Att försöka förstå 

vad som krävs av e-handlare på den internationella marknaden samt att förstå vilka 

skillnader som kan uppstå på olika marknader. Vi finner ett stort behov att fortsätta 

empirisk forskning kring ämnet för att kunna hjälpa e-handelsföretag mot bättre 

lönsamhet och större kundgrupp. Då vi har använt tre stycken e-handelsföretag i vår 

studie är vår slutsats begränsad, framtida forskning kring ämnet bör rikta in sig på en 

större skala av företag för att kunna urskilja de viktigaste faktorerna för att lyckas med 

internationell försäljning för svenska e-handlare. Vår uppfattning är även att framtida 

forskning bör fokusera på olika branscher och se ifall strategierna skiljer sig åt.  

 

 
 
 
 
 



  
  
 

58 

Referenser 
 
Elektroniska dokument: 

 

Svensk Handel (2013). Guide för global e-handel. (Elektroniskt) 
Tillgänglig: http://www.smelink.se/Filer/Guide%20fr%20global%20e-handel.pdf 
(2014-04-06) 

 
Findahl, Olle (2013). Svenskarna och internet 2013.(Elektroniskt) 

Tillgänglig: https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf (2014-04-08)  
 
Figurer: 
 
Figur 1.0: E-Handelns utveckling (emarketer.com) 
Figur 2.0: Uppsatsens disposition 
Figur 3.0: Uppsatsens teorisyntes 
 
Litteratur: 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008), Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi  

och kvalitativ metod, Studentlitteratur: Lund 
 
Bernad, J., Jaworski & Jeffrey F. Rayport, (2001) e-commerce, Published by  

McGraw- Hill/Irwin 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder,  

1:1, Liber AB, Ljubljana 
 
Denscombe, M. (2009), Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

 inom samhällsvetenskaperna, 2.uppl. Studentlitteratur: Lund 
 
Nelson, C. A. (2009), IMPORT/EXPORT How to take your business  

across borders. 4.uppl. McGraw-Hill Professional 
 
Laudon, K.C. & Traver, C.G. (2007), E-commerce – Business. Technology. Society. 
   3.uppl. New Jersey: Prentice Hall 
 
Merriam, S.B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur: Lund  
 
Merrian, S.B. (1998), Qualitative research and case study application in education, 

Jossey Bass; San Francisco 
 
Merriam, S.B. (2009), Qualitative Research: a guide do design  

Implementation Revised and Expanded from Qualitative Research and Case, Study 
Applications in Education, John Wiley & Sons: United States 
 

Ryen, A. (2004), Kvalitativ Intervju, -från vetenskapsteori till fältstudie, Liber AB, Malmö. 
 
Yin, R. K. (2003), Case study research, tredje upplagan, Vanderbilt University: Washington, 
DC 
 
Yin, R. K. (2009), Case study research: design and methods, 4.uppl. Sage: London 
 



  
  
 

59 

 
Intervjuer: 
 
Eskilsson J, VD på Skyltmax, 2014-05-09, Telefon intervju. 
 
Krupke A, Online Store Manager på Etonshirts, 2014-05-09, Telefon intervju.  
 
Lindell J, Franchise Manager på Gents, 2014-05-07, Telefon intervju.  
 
 
Vetenskapliga artiklar: 
 
Aaker, D. and Joachimsthaler, E. (2000), Brand Leadership, The Free Press, New York, NY. 
 
Agarwal, M.L. (2003), “Customer relationship management and corporate renaissance”,  

Journal of Services Research, Vol. 3 No. 2, pp. 149-71. 
 

Akaah, Ishmael P. & Korgaonkar, Pradeep K. (1988), ”A Conjoint Investigation of the  
Relative Importance of Risk” 

 
Aldridge, A., Forcht, K. & Pierson, J. (1997), “Get linked or get lost: marketing strategy for  

the internet”, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, Vol. 7 
No. 3, pp. 161-9. 

 
Alhorr H.S, Bartikowski & Singh N, B.P, (2010), GLOBAL E-COMMERCE: A  

PORTAL BRIDGING THE WORLD MARKETS. Journal of Electronic Commerce 
Research, vol. 11, no 1, pp 1-2.   
 

Anderson, E.W. & Mittal, V. (2000), “Strengthening the satisfaction-profit chain”, Journal of  
Services Research, Vol. 3 No. 2, pp. 107-20. 
 

Bauer, R. (1960), “Consumer behavior as risk taking”, in Hancock, R. (Ed.), Dynamic  
Marketing for a Changing World, American Marketing Association, Chicago, IL. 
 

Benassi P. (1999), ”TRUST: an online privacy seal program”, Communications of the ACM  
42 (2): 56–59. 
 

Brynjolfsson, E. and Smith, M.D. (2000), ”Frictionless commerce? 
A comparison of Internet and conventional retailers”. Management Science 46(4), 563–
585. 

 
Butler, P. & Peppard, J. (1998), “Consumer purchasing on the internet: process and  

prospects”, European Management Journal, Vol. 16 No. 5, pp. 600-10. 
 

Caswell, S. (2000), ”Women enjoy e-shopping less than men”, E-commerce Times. 11  
januari. http://www.ecommercetimes.com/story/2179.html (Hämtad 2014-04-15). 
 

Chen H, Shia Y & Siab .C.L, (2013), “Leveraging social grouping for trust building in  
foreign electronic commerce firms: An exploratory study”. International Journal of 
Information Management, no 33, pp 419–428 
 

Cox, D.F. & Rich, S.V. (1964), ”Perceived risk and consumer decision-making”. Journal of  
Marketing Research, 1: 32-39. 

 
Cox, D.F. (1967), ”Risk Taking and Information Handling in Consumer Behavior”, Boston,  



  
  
 

60 

MA: Harvard University Press 
 

Cunningham, S.M. (1967), ”The major dimensions of perceived risk. I Risk Taking and  
Information Handling in Consumer Behavior”, D.F. Cox, 82–108. Boston, MA: 
Harvard University Press. 
 

Derbaix  C. (1983), ”Perceived risk and risk relievers: an empirical investigation”, Journal of  
Economic Psychology,  3 (1):19–38. 

 
Dowling, G. R. (1986), ”Perceived risk: The concept and its measurement. Psychology and  

Marketing” 3 (3): 193-210. 
 

Dowling, G.R. & Staelin, R. (1994), “A model of perceived risk and intended risk-handling 
activity”, Journal of Consumer Research, Vol. 21, pp. 119-34. 

 
Dunning, J.H. & Wymbs, C. (2001), “The challenges of electronic markets for international  

business theory”, International Journal of the Economics of Business, Vol. 8 No. 2, pp. 
273-301. 
 

Engel, J.F. & Blackwell, R.D. (1970), “Perceived risk in mail-order and retail store buying”, 
Journal of Marketing Research, pp. 364-9, August 
 

Forsythe, S.M. & Shi, B. (2003), ”Consumer patronage and risk perceptions in internet  
shopping”, Journal of Business Research, 56 (1): 867–875. 
 

Gefen, D. (2000), “E-Commerce: the role of familiarity and trust”, Omega, Vol. 28, pp. 725- 
37. 
 

Greenberg, P. (2004), ”CRM at the Speed of Light,” McGraw-Hill/Osborne, Emeryville, CA. 
 
Gillett P. (1970), ”A profile of urban in-home shoppers”, Journal of Marketing 34: 40–45. 
 
Hoffman, D.L., Novak, T.P. & Peralta, M., (1999), ”Building consumer trust”, Commun 

ACM 1999;42(4):80– 5. 
 

Horton R.L. (1976), ”The structure of perceived risk: some further progress”, Journal of the  
Academy of Marketing Science , 4 (4): 694–706. 
 

Jacobs P. (1997), ”Privacy: what you need to know”, InfoWorld, 19 (44):111–112. 
 
Jacob, S.A. & Furgerson, S.P. (2012), Writing Interview Protocols and Conducting 

Interviews: Tips for Students New to the Field of Qualitative Research. The Qualitative 
Report, Vol. 17, Art.6, s.1- 10. 

 
Javalgi, R. & Ramsey, R. (2001), “Strategic issues of e-commerce as an alternative global   

distribution system”, International Marketing Review, Vol. 18 No. 4, pp. 376-91. 
Porter, M.E. (2001), “Strategy and the internet”, Harvard Business Review, Vol. 79 No. 
3, pp. 62-78. 
 

Javalgi, R.G., Pendleton, G., Radulovich, L.P. & Scherer, R.F. (2005), “Sustainable  
competitive advantage of internet firms; A strategic framework and implications for 
global marketers”, International Marketing Review, 
Vol. 22 No. 6, pp 658-672 
 

Jones, J.M. and Vijayasarathy, L.R. (1998), “Internet consumer catalog shopping: findings  



  
  
 

61 

from an exploratory study and directions for future research”, Internet Research, Vol. 8 
No. 4, pp. 322-30. 

 
Kennedy, M.E. (2004), “Using customer relationship management to increase profits”,  

Strategic Finance, Vol. 8 No. 9, pp. 37-42. 
 

Kotler, P. (2003), ”Marketing Management”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 11th ed. 
 

Lumpkin, D.S. & Dess, G.D. (2004), “E-business strategies and internet business models:   
how the internet adds value”, Organizational Dynamics, Vol. 33 No. 2, pp. 161-73. 
 

Luna, D.L., Peracchio, A. & De Juan, M.D. (2002), “Cross-cultural and cognitive aspects of  
website navigation”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 30 No. 4, pp. 
397-410. 
 
 

Maignan, I. & Lukas B.A. (1997), ”The nature and social uses of the internet: a qualitative  
investigation”, Journal of Consumer Affairs, 31 (2): 346–371. 

 
Makhija, M. & Stewart, A. (2002), “The effect of national context on perceptions of risk: a 

comparison of planned versus free-market managers”, Journal of International Business 
Studies, Vol. 33 No. 4, p. 737. 

 
Mitchell, V.W. and Vassos, V. (1997), “Perceived risk and risk reduction in holiday  

purchases: a cross-cultural and gender analysis”, Journal of Euromarketing, Vol. 6 No. 
3, pp. 47-79. 
 

Mitchell, V.W. (1992), “Understanding consumers’ behavior: can perceived risk theory  
help?”, Management Decision, Vol. 30, pp. 26-31. 

 
Modahl, M. (2000), ”Now or Never: How Companies Must Change Today to Win the Battle  

for Internet Consumers”, HarperCollins, New York, NY. 
 
Murray K.B. (1991), ”A test of services marketing theory: consumer information acquisition  

activities”. Journal of Marketing 55 (1): 10–25. 
 
Panda, T.K. (2003), “Creating customer life time value through effective CRM in financial  

services industry”, Journal of Services Research, Vol. 2 No. 2, pp. 157-71. 
 
Quelch, J.A. & Klein, L.R. (1996), “The internet and international marketing”, Sloan  

Management Review, Vol. 37 No. 3, pp. 60-75. 
 

Shimp, T. & Bearden, W. (1982), “Warranty and other extrinsic cue effects on consumers’  
risk perceptions”, Journal of Consumer Research, Vol. 9, pp. 38-46, June. 
 

Simon, J.S. (1999), “A cross-cultural analysis of web site design: an empirical study of global  
webusers”, paper presented at the Seventh Cross-cultural Consumer Business Studies 
Research Conference, Cancun. 

 
Singh, N. & Kundu, S. (2002), “Explaining the growth of e-commerce corporations (ECCs):  

an extension and application of the eclectic paradigm”, Journal of International 
Business Studies, Vol. 33 No. 4, pp. 679-97. 
 

Singh, N., Zhao, H. & Hu, X. (2003), “Cultural approach on the web: a study of American 



  
  
 

62 

companies’ domestic and Chinese web sites”, Journal of Global Information 
Management, Vol. 11 No. 3, pp. 63-81. 

 
Singh, N., Furrer, O. and Ostinelli, M. (2004), “To localize or to standardize on the web:  

empirical evidence from Italy, India, Netherlands, Spain, and Switzerland”, The 
Multinational Business Review, Vol. 12 No. 1, pp. 69-87. 
 

So, W.C.M., Wong D.T.N & Sculli. D. (2005). Factors affecting intentions to  
purchase via the Internet. Industrial Management & Data Systems  
 

Spence, H.E., Engel, J.F. & Blackwell, R.D. (1970), ”Perceived risk in mail-order and retail  
store buying”, Journal of Marketing Research 7 (3): 364–369 
 

Sweeney, J.C., Soutar, G.N. & Johnson, L.W. (1999). ”The role of perceived risk in the  
quality-value relationship: a study in a retail environment”, Journal of Retailing, 75  
(1): 77-105. 

 
Tan, S.J. (1999), ”Strategies for reducing consumers’ risk aversion in Internet shopping”,  

Journal of Consumer Marketing, 16 (2): 163–180. 
 
Taylor, J.W. (1974), ”The role of risk in consumer behavior”. Journal of Marketing 38 (2):  

54–60 
 

Van Der Heijden, H., Verhagen, T. & Creemers, M. (2001), “Predicting online purchase  
behavior: replications and tests of competing models”, Proceedings of the 34th  
Hawaii International Conference on System Sciences. 
 

Verhage, B.J., Yavas, U. & Green, R.T. (1990), “Perceived risk: a cross-cultural  
phenomenon?”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 7, pp. 297-303. 

 
Verona, G. & Prandelli, E. (2002), “A dynamic model of customer loyalty to sustain  

competitive advantage on the web”, European Management Journal, Vol. 20 No. 3, pp. 
299-310. 
 

Wang, H., Lee, M. & Wang, C. (1998), “Consumer privacy concerns about internet  
marketing”, Communications of the ACM, Vol. 41 No. 3, pp. 63-70. 
 

Ward, M. and Lee, M. (2000), “Internet shopping, consumer search, and product branding”, 
Journal of Product and Brand Management, Vol. 9 No. 1, pp. 6-21. 

 
White, J.D. & Truly, E.L. (1989), “Price-quality integration in warranty evaluation – a 

preliminary test of alternative models of risk assessment”, Journal of Business 
Research, Vol. 19, pp. 109-25. 
 

Wirtz, B. & Lihotzky, N. (2003), “Customer retention management in the B2C electronic 
business”, Long Range Planning, Vol. 36 No. 6, pp. 517-32. 

 
Weber, E.U., Blais, A.R. & Betz, N.E. (2002), “A domain-specific risk-attitude scale:  

measuring risk perceptions and risk behaviors”, Journal of Behavioral Decision 
Making, Vol. 15 No. 4, p. 263. 
 

Weber, E.U. & Hsee, C. (1998), “Cross-cultural differences in risk perception, but  
similarities in attitudes towards perceived risk”, Management Science, Vol. 44 No. 9, 
pp. 1205-18. 
 



  
  
 

63 

Yoon, S. (2002), “The antecedents and consequences of trust in online-purchase decisions”,  
Journal of Interactive Marketing, Vol. 16 No. 2, pp. 47-63. 
 

 
World Wide Web: 
 
http://www.emarketer.com/Article/Global-B2C-Ecommerce-Sales-Hit-15-Trillion-This-Year-
Driven-by-Growth-Emerging-Markets/1010575     (2014-
04-06) 
 
http://www.etonshirts.com/se/     
 (2014-05-14) 
 
http://www.gents.se/     
  (2014-05-14) 
 
http://skyltmax.se/     
  (2014-05-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide  
 
Först vill vi säga TACK för er medverkan i vår undersökning kring svenska e-
handlares hantering av internationalisering och internationella köpare.  
Vi är mycket tacksamma. Alla frågor är inriktade gentemot den internationella 
kunden och den internationella e-handeln.   
  
Företaget 
 
1. Vad är din roll på företaget? 
 
2. Berätta lite om er affärsidé 
 
3. Hur länge har ni haft e-handel? 
 
4. Hur länge har ni haft försäljning utomlands? 
 
5. Vart kommer kunderna ifrån? 

a. Hur har ni utvecklat hemsidan efter marknad/land ni finns i? 
 
6. Hur har ni segmenterat marknaden? 

a. Vilken	  målgrupp	  har	  ni	  riktat	  er	  in	  på?	  Och	  varför?	  	  
 
7. Vad vill ni förmedla till era kunder genom ert varumärke resp. identitet? 
 
Produkter 
 
8. Hur skiljer ni er gentemot era konkurrenter? 
 
9. Har ni utvecklat produkter efter utländska kunders preferenser? 
 
10. Säljer ni någon typ av kompletterande produkt? Exempel: Ni säljer kaffekokare som 
kräver ett speciellt filter och ni är den enda återförsäljaren av detta filter? 
 
Marknadsföring 
 
11. Hur väljer ni att synas på internet?  
 
12. Hur får ni era besökare till er hemsida? 
 
13. Varför tror du att kunden väljer att handla hos just er? 
 
Hemsidan 
 
14. Hur arbetar ni med kundtillfredsställelse? 
 
15. Hur tänker ni angående förtroende? 
 



  
  
 

II 

16. Hur arbetar ni med att bygga en stark kundrelation via er e-handel? 
a. Er	  förståelse	  av	  kundens	  behov?	  
b. Er	  kommunikation	  med	  kunden?	  
c. Ert	  sätt	  att	  leverera	  ett	  värde	  för	  kunden?	  

 
Innan köp 
 
17. Hur tacklar ni den uppfattade risk som finns vid internetköp hos konsumenterna? 

a. Finansiell	  risk?	  
b. Förväntningar	  med	  produktens	  prestanda?	  
c. Integritet	  risk?	  
d. Tid-‐,	  och	  bekvämlighetsrisker?	  Exempel:	  Sök	  funktioner	  på	  

hemsidan?	  Antal	  klick?	  Leverans?	  
 
Efter köp 
18. Vad gör ni för att behålla era befintliga kunder samt locka nya? 
 
19. Hur tar ni hand om era kunder/ erbjuder ni något efter köpet?  

a. Leverans?	  
b. Ångerrätt?	  
c. Något	  som	  gör	  att	  kunden	  vill	  återkomma?	  
e. Rabatter?	  
f. Egen	  sida	  via	  login	  funktion?	  
g. Rekommenderade	  produkter?	  
h. Hur	  stor	  del	  av	  era	  kunder	  gör	  återköp?	  

 
20. Sparar ni information om era kunders inköpsvanor? Varför? Varför inte? 
 
21. Skräddarsyr ni produkter eller tjänster för att möta kundens behov? 
 
22. Leveranstid till utomlandet? 
 
23. Har era kunder möjlighet att kommunicera med varandra exempel genom 
recensioner? 
 
 

 
 


