
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Åslund 
 

 
Kritiska framgångsfaktorer som bidrar 

till lojala kunder för små 
detaljistföretag via e-handel 

 
En explorativ kvalitativ studie  

 
 

Critical Success Factors Contributing to Loyal Consumers 
for Small Retailers via e-Commerce 

 
An Explorative Qualitative Study 

 
Informatik 
C-uppsats 

 
 
Termin: VT-18 
Handledare: Odd Fredriksson 
 

 
 



 

 
Abstract 
Denna kandidatuppsats i Informatik belyser olika framgångsfaktorer som kan bidra till att 
skapa lojala kunder, för små detaljistföretag, med e-handel som säljkanal. Uppsatsen har 
inspirerats av projektet ”Hållbar handelsutveckling i staden”, som är ett Region Värmland-
projekt i vilket flera kommuner i Värmland, med respektive näringslivskontor, är delaktiga.  
 
Uppsatsens syfte är att identifiera, beskriva och förklara kritiska framgångsfaktorer som kan 
bidra till lojala kunder för små detaljistföretag vid användning av e-handel. Studien har ett 
explorativt angreppssätt, där primära empiriska data samlats in genom tre kvalitativa 
intervjuer samt en sonderande intervju. Under den inledande litteraturstudien identifierades 
kritiska framgångsfaktorer, vilka resulterade i en egen-designad analysmodell. Baserat på 
analysmodellen utformades en semistrukturerad intervjuguide, vilken användes för personliga 
intervjuer med två små detaljistföretagare och en i-ShopMall-expert.  
 
De viktigaste slutsatserna från kandidatuppsatsens resultat och analys är att kundlojalitet vid 
e-handel och kundlojalitet vid fysisk handel kan skilja sig åt. Det är svårare för kunder att vara 
lojala via e-handel om det är stora konkurrenskraftiga detaljistföretag med stora utbud. För 
små detaljistföretag blir relationen med kunder starkare och mer personliga. Genom 
användning av de kritiska framgångsfaktorerna som kandidatuppsatsen belyser, hjälper det 
små detaljistföretag att skapa lojala kunder med e-handel som säljkanal. Även kombinationen 
att driva både e-handel och fysisk handel stärker handeln i sig på så vis att det ger ett företag 
”två ben” att stå på. Det i sin tur bidrar till den personliga kontakten, som endast säljkanalen 
e-handel i samma utsträckning inte ger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Electronic commerce, Electronic trading, SME retailer, Customer Relationship, 
Business 2 Customer, E-loyalty. 



 

Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Odd Fredriksson på Karlstads universitet som 
har varit en fantastisk vägledare, med ett stort engagemang genom hela kandidatuppsatsens 
arbete. Jag vill även tacka alla respondenter som har tagit sig tid och varit delaktiga i denna 
process, utan er hade inte arbetet varit möjligt.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  
Utvecklingen kring e-handel (elektronisk handel) är ett fenomen som de senaste åren har växt 
mycket (Oliveira et al. 2017). Idag sker en växande andel av handeln på internet. Att använda 
sig av e-handel innebär att ett företags marknad kan utvidgas och där kundkretsen i princip 
kan bli världsvid (Frostenson et al. 2017).  
 
Att skapa lojala kunder för små detaljistföretag kan därför komma att bli en utmaning eller till 
och med ett problem eftersom det kan vara svårt att veta vilka framgångsfaktorer e-handeln 
drivs av. Att endast ha e-handel som företag kan med andra ord vara svårt eftersom det kan 
vara svårt att både hitta och nå ut till kunder, till skillnad från en fysisk butik, som personer 
“plötsligt kan gå förbi”, och på så vis upptäckas. Butikens roll förändras i samband med den 
växande e-handeln, även om e-handelsföretag kan ha fysiska butiker också. Detta innebär att 
den fysiska butiken successivt tynar bort (Frostenson et al. 2017). Enligt Sitoo (2018) växer e-
handel och fysisk handel samman och fler använder dator, surfplatta och mobil. Idag utgår 
många från sökresultatet på internet vid köp av en produkt eller tjänst. Att driva webbshop 
ökar tillgängligheten, höjer kundservicen, vilket leder till en stigande försäljning (Sitoo 2018). 
 
Rådmark (2009) menar att det finns svårigheter med att sälja i både butik och på internet, 
vilket till stor del handlar om att välja rätt strategi, t ex för hur företaget ska få konsumenterna 
att handla på internet. Om de gör det, kommer det finnas några konsumenter kvar i butiken? 
Rådmark (2009) refererar till Lindex, som menar att e-handel skapar merförsäljning i 
butikerna. Enligt Sitoo (2018) spelar internet en allt större roll i hur konsumenter handlar i 
butiker, och refererar till Deloitte Digital, som påstår att digitala interaktioner påverkar 50 
procent av all försäljning i den fysiska handeln. Ca 70 procent använder internet innan de 
handlar i butik och 36 procent ansluter sig till webben i butiken (Sitoo 2018). 
 
För ett förändrat köpbeteende hos kunder menar Frostenson et al. (2017) att det krävs att 
företag anpassar sig, och detta påverkar den fysiska butiken, där utveckling av digital handel 
bör ske, samtidigt som den fysiska butiken inte nödvändigtvis behöver försvinna.  
 
Rådmark (2009) påstår att det inte längre är någon ansträngning att shoppa. Det finns ett allt 
större utbud och tillgång till information och idag är kundmakten en realitet. Det är enkelt för 
en kund att byta leverantör om det skulle vara så att en vara inte finns tillgänglig, det inte 
finns alternativa betalningssätt eller att man helt enkelt inte får information om sin leverans. 
På så vis är det viktigt för e-handelsföretag att ha kontroll på allt data.  
 
E-barometern (2017) menar att den svenska e-handeln växte med ungefär 16 procent under 
2017 och i dagens läge utgör e-handeln 8,7 procent av den totala detaljhandeln. Det innebär 
en försäljning som motsvarar 67 miljarder kronor. E-handeln utgör större och större del av 
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försäljningen i detaljhandeln varje år. Allt eftersom går digitaliseringen snabbare, samtidigt 
som kundernas krav och förväntningar ökar (E-barometern 2017). 

1.2 Syfte 
Syftet är att identifiera, beskriva och förklara kritiska framgångsfaktorer som kan bidra till 
lojala kunder för små detaljistföretag, vid användning av e-handel. 

1.3 Målgrupp  
I denna uppsats är målgruppen små detaljistföretag som använder sig av säljkanalen e-handel. 
En klassificering av företag är ofta baserad på storlek, omsättning och antal anställda, dock 
kan definitionen skilja sig i litteraturen och det finns därför ingen fast definition. För denna 
uppsats klassificeras småföretag om de har en VD och upp till femtio anställda. Målgruppen 
får med uppsatsen kunskapsbidrag kring hur lojala kunder kan skapas med hjälp av olika 
kritiska faktorer vid användning av e-handel som säljkanal. 

1.4 Metod 

1.4.1 Explorativ kvalitativ studie 
En explorativ studie, menar Patel och Davidson (2003), är om det råder luckor i kunskapen 
inom ett problemområde, och då kommer undersökningen att vara utforskande. Meningen 
med en explorativ studie är främst att samla in så mycket kunskap som möjligt för ett bestämt 
problemområde. Detta innebär att forskaren allsidigt försöker belysa ett problemområde. En 
explorativ studie kan förekomma om ett undersökningsproblem är beskrivande men saknar 
kunskap och aspekter som är viktiga för just den beskrivning forskaren vill göra (Patel & 
Davidson 2003).  

1.4.1.1 Explorativ kvalitativ studie för uppsatsen 

Fenomenet e-handel har belysts i mycket forskning på olika vis, men tidigare forskning inom 
just detta område är bristfällig. Det finns ingen tidigare forskning som besvarar det syfte som 
denna kandidatuppsatsstudie fokuserar på. Dessutom är många studier idag riktade mot större 
bolag och i enlighet med projektet ”Hållbar handelsutveckling i staden”, är denna forskning 
riktad till små detaljistföretag där syftet är att skapa lojala kunder med användning av e-
handel som säljkanal. Jag har därför valt att anse området som relativt outforskat, som saknar 
kunskap och aspekter, som enligt mig är viktiga för den beskrivning jag vill göra. Jag har i 
och med det tagit ett explorativt angreppssätt i uppsatsen. 

1.4.2 Kvalitativa intervjuer  
Enligt Patel och Davidson (2003) är syftet med en kvalitativ intervju att upptäcka och 
identifiera egenskaper eller uppfattningar hos intervjupersonen. Det betyder att eventuella 
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svarsalternativ för respondenten inte får formuleras eller avgöras i förväg. Ahrne och 
Svensson (2011) menar att en fördel med kvalitativa intervjuer är att frågorna och ordningen 
de ställs i kan anpassas utefter situationen. Trots olika roller är både intervjupersonen och 
intervjuaren medskapare i ett samtal, och för att få en lyckad kvalitativ intervju är det bra att 
bygga upp ett sammanhängande resonemang om det studerade området. Det är även viktigt 
för intervjuaren att samtala med intervjupersonen så att denne inte blir hämmad, vilket kan 
innebära för intervjuaren att behärska sitt kroppsspråk, gester och språkbruk som är relevanta 
i intervjupersonens sociala sammanhang på ett sätt som båda förstår (Patel & Davidson 2003). 
Det är även viktigt att intervjuaren har förkunskaper och är väl förberedd inom området som 
ska studeras. Detta kan göras genom att forskaren studerar tidigare forskning inom området, 
eller genom att börja med till exempel pilotintervjuer. På detta vis kan forskaren successivt 
utveckla underlag för den egentliga intervjuguiden (Patel & Davidson 2003).  
 
För denna kandidatuppsats har det valts att användas kvalitativa intervjuer eftersom det ger en 
möjlighet för öppna konversationer, med gedigna svar. Det har passat bättre än kvantitativa 
intervjuer eftersom syftet är att ta fram kritiska framgångsfaktorer uppnår jag med kvalitativa 
intervjuer mer detaljerade svar och engagemang från intervjupersonerna, vilket bäst gynnar 
syftet till denna kandidatuppsats.  

1.4.3 Val av intervjupersoner 

Utifrån det projekt uppsatsen tagit del av har jag kommit i kontakt med olika personer som 
varit relevanta för uppsatsens syfte varav två som lyckligtvis blev respondenter. I uppsatsen 
har tre intervjupersoner deltagit. Jag sökte efter intervjupersoner från små detaljistföretag som 
driver eller har drivit e-handel. Den ena respondenten driver endast e-handel, en annan driver 
både e-handel och fysisk butik och samt en har drivit e-handel och är en person med mycket 
hög kompetens inom området. Det har gjort att kandidatuppsatsen har fått bra perspektiv 
utifrån intervjusvaren, och därmed även uppnått, enligt min mening, empirisk mättnad. 

1.4.3.1 Intervjupersonernas företag 

My Perfect Day 
My Perfect Day är en webbshop som har sitt lager i Karlstad. Företaget säljer dekorationer 
och detaljer för bröllop, kalas, baby shower, dop och andra festliga tillställningar. Visionen 
som de har är att bli nordens ledande butik inom dekorationer och tillbehör för olika festliga 
tillfällen. De strävar efter att ständigt hitta nya produkter som passar in i sortimentet, som kan 
göra kunders speciella dag till en perfekt dag. VDn på My Perfect Day har valts ut i uppsatsen 
då det är ett mycket framgångsrikt detaljistföretag som endast driver e-handel, vilket är 
mycket relevant för uppsatsens område. My Perfect Day nämns många gånger i projektet 
”Hållbar handelsutveckling i staden” och på så vis har jag fått kännedom om företaget. 
 
Akazia 
Akazia är en fysisk klädbutik i Karlstad som idag även startat upp e-handel. Företaget har ett 
noga utvalt sortiment där det satsas på att sticka ut och erbjuda unika kläder. Kunder kan boka 
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tid för sig själva i butiken om det skulle önskas att testa olika plagg där. Vid vissa tillfällen 
anordnas även kundkvällar där det bjuds in till att testa kläder i butiken med exklusiva 
erbjudanden. På grund av att VDn på Akazia nu startat e-handel gjorde det företagets 
medverkan mycket viktig för denna kandidatuppsatsen eftersom jag då får perspektiv från en 
e-handlare som även driver fysisk butik, vilket ger ett intressant empiriskt resultat. 
 
i-ShopMall 
I-ShopMall är ett showroom där kunder kan gå in och titta och känna på produkter. Det är en 
helt ny fysisk mötesplats för den virtuella kunden och fysiska produkten. För andra e-
handelsaktörer erbjuder i-ShopMall en helt ny typ av kanal som är öppen för alla e-handlare. 
Det är ett smart och kostnadseffektivt alternativ. Det är en naturlig och etablerad fysisk 
säljkanal för online-återförsäljare, deras kunder och sätter en internationell standard för den 
framtida växande digitala handeln. Affärsutvecklare på i-ShopMall höll i en föreläsning för 
respektive person i projektet som jag varit delaktig i och därav fick vi kontakt. På grund av 
affärsutvecklarens höga kompetens inom uppsatsens område, blev det ett självklart val att ha 
med i kandidatuppsatsen. 

1.4.4 Genomförande av intervjuer 

För att studera området och förbereda inför de skarpa intervjuerna har en sonderande intervju 
gjorts. Vid varje intervju fick jag tillåtelse att spela in, vilket har gjort det lättare att 
återkomma till svar på frågor som har inte hunnits skrivas ner eller uppfattats korrekt. Utifrån 
det har jag på ett smidigt sätt kunnat transkribera inspelningarna samt skriva ner resultaten för 
empirin i en tabell (se bilaga 2). Vid genomförandet av intervjuerna startade jag med att 
redogöra uppsatsens syfte och kontrollerade därefter att det var godkänt av intervjupersonen 
att spela in. Uppsatsens empiriska studie består av två personliga intervjuer, en 
telefonintervju, samt en sonderande telefonintervju. Nedan presenteras en tabell med 
information för respektive respondents genomförande av intervju: 
 
 VD My Perfect Day VD Akazia Affärsutvecklare i-ShopMall 
Datum 2018-04-06 2018-05-03 2018-03-21 och 2018-05-08 
Längd 1 tim 20 min 50 min 50 min 
Typ av intervju Personlig Personlig Telefon 
Plats för intervju VD:s kontor VD:s butik Karlstads universitet 
Läst och godkänt 
transkribering 

Ja Ja Ja 

Tabell 1: Sammanställning av genomförda intervjuer  

1.4.5 Arbetssätt för utveckling av teori och analysmodell 
Patel och Davidson (2003) menar att en forskares uppgift är att relatera teori och verklighet 
till varandra. Det finns tre begrepp som forskaren då kan arbeta med vilka är deduktion, 
induktion och abduktion. Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskaren följer bevisandets väg 
och kan kännetecknas av att dra slutsatser om enskilda företeelser genom befintliga teorier 
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och allmänna principer. Ett induktivt arbetssätt menar Patel och Davidson (2003) är när 
forskaren följer upptäckandets väg, som innebär att forskaren studerar ett forskningsobjekt 
utan att tidigare ha förankrat undersökningen i en teori. I en empirisk forskning uppstår 
abduktion när induktion och deduktion växelspelar (Ahrne & Svensson 2011).  
 
När ett abduktivt arbetssätt används innebär det att en preliminär teori formuleras från 
enskilda fall, testas på nya fall och medför att teorin utvecklas (Patel & Davidson 2003). På så 
vis har jag kunnat utveckla både litteratur och analysmodell med hjälp av forskning och 
verklighet på ett kombinerat sätt, via insamlad litteratur och via en sonderande intervju. 
Genom att ha skapat en analysmodell, som är en precisering av syftet har jag på ett effektivt 
sätt kunnat bryta ner centrala delar och utvecklat en intervjuguide (se bilaga 1). Med hjälp av 
analysmodellens- och intervjuguidens struktur har jag kunnat utföra en följsam analys. 

1.4.6 Källkritik 
Grunden till val av litteratur för uppsatsen har varit att noggrant söka och sortera utefter 
forskningsartiklar, internetkällor och böcker med tillförlitliga källor. Jag har till stor del kollat 
igenom källförteckningen på olika forskningsartiklar där jag ansåg att det fanns bra och 
relevant data vilka är användbara för denna uppsatsstudie. Vid bedömning om fakta eller 
upplevelser är sannolika har jag förhållit mig kritiskt till dokumenten och noggrant kollat 
respektive namn, titel och var det har publicerats. Enligt Patel och Davidson (2003) bör 
forskaren förhålla sig kritiskt till dokument och bedöma om fakta eller upplevelser är 
sannolika och riktiga. Jag har framförallt sökt nyare forskning och uppdaterade versioner, vid 
äldre källor har jag jämfört med den nyare forskningen och utifrån det gjort bedömning om 
innehållet är relevant. Jag har i uppsatsen, bland annat använt äldre litteratur och 
forskningsartiklar men har bedömt källorna som tillförlitliga. (Ejvegård 2011) menar att det 
inte går att fastställa vad som är riktigt men att forskaren får bedöma sina källor och avgöra 
vad som är mest tillförlitligt. 

1.4.7 Etiska överväganden 

Ahrne och Svensson (2011) menar att forskarrollen i en intervjusituation handlar om olika 
etiska aspekter som innebär att vara human, sensationell, empatisk och förstående. Forskning 
bör ta hänsyn till och följa etiska principer eftersom hela forskningsprojektet som social 
aktivitet ska legitimeras (Ahrne & Svensson 2011). Vid genomförande av intervjuerna har 
olika etiska aspekter vidtagits där författaren har visat sig bland annat empatisk och 
förstående, vilket är viktigt för forskarrollen och för intervjusituationerna. En viktig aspekt 
som Ahrne och Svensson (2011) nämner är att informanterna i en forskning ska kunna 
garanteras anonymitet, där uppgifter som bland annat namn, datum och plats anonymiseras. 
Alla respondenter har garanterats anonymitet, men ingen har valt att vilja vara det. Jag har i 
uppsatsen valt att kalla dem ”VD My Perfect Day”, ”VD Akazia” och ”Affärsutvecklare i-
ShopMall”. Bryman (2011) menar att forskaren ska informera inblandade personer i 
undersökningen, till exempel ska de få tydlig information om att deras deltagande är helt 
frivilliga samt att de har själva rätt att bestämma över sin medverkan. I uppsatsstudien har jag 
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informerat alla respondenter i förväg vad som är syftet med intervjun, vilket område det 
handlar om, att det är frivilligt deltagande och varför de har blivit valda att vara med i 
uppsatsen. Uppgifter om respektive person i undersökningen ska inte kunna hamna i händerna 
på obehöriga samt att insamlad information endast får användas för forskningens ändamål 
(Bryman 2011). I samband med intervjuerna godkände respondenterna att bli inspelade med 
motivering att de endast kommer att användas för uppsatsens ändamål, och senare kommer 
raderas.  

1.4.8 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 

Att ha en god validitet innebär att forskaren undersöker det som avses att undersökas och 
detta bör göras på ett tillförlitligt sätt för att nå god reliabilitet (Patel & Davidson 2003). De 
båda termerna har ett visst förhållande till varandra, vilket gör att det inte går att utesluta den 
ena eller den andra. Patel och Davidson (2003) menar att det handlar om överensstämmelsen 
mellan vad som sägs ska undersökas, och vad som faktiskt undersöks, som gör att du vet vad 
du undersöker. Ofta när undersökningar rör människor handlar det om abstrakta fenomen som 
upplevelser, inställningar och kunskaper, vilket innebär att de inte är påtagliga i samma 
bemärkelse som till exempel en längd eller vikt (Patel & Davidson 2003, Bryman 2011). 
Innehållsvaliditet kan göras genom logiska analyser av innehållet, som kopplas till den 
teoretiska delen för undersökningen. Om centrala begrepp som är aktuella för undersökningen 
har hittats, ska dessa översättas till begrepp och sedan formuleras till enskilda frågor i till 
exempel en intervju. Om innehållsvaliditeten är god råder en bra täckning av det 
problemområde som studeras (Patel & Davidson 2003). Reliabiliteten, som handlar om 
tillförlitlighet, innebär i vilken utsträckning resultaten beror på slumpen. Bryman (2011) 
menar att det handlar om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och 
följdriktighet. När innehåll är reliabelt så råder minskat felvärde och ett närmande mot 
individens sanna värde. Genom att använda sig av till exempel strukturerade intervjuer är 
undersökningens tillförlitlighet relaterad till intervjuarens förmåga. För att det inte ska råda 
olika typer av bedömningsfel för intervjuaren, är förutsättningen för god reliabilitet att 
intervjuaren är tränad. Vid intervjuer kan det närvara ytterligare en person, som registrerar 
intervjusvaren parallellt med intervjuaren för att kontrollera reliabiliteten. Överensstämmelsen 
utgör ett mått på reliabiliteten, vilket kallas för interbedömarreliabilitet (Patel & Davidson 
2003).  
 
Jag har i denna kandidatuppsats ständigt strävat efter att nå god validitet och reliabilitet. 
Under hela forskningsprocessen har jag haft fokus på syftet och utifrån det gjort vad jag ansett 
varit relevant att undersöka. Det är något jag haft med mig under arbetets gång, men har också 
varit medveten om att överensstämmelsen är svår. Jag har, utifrån litteratur och sonderande 
intervju, hittat centrala och aktuella begrepp, som blivit översatta till en intervjuguide med 
innehållande frågor till forskningsintervjuerna (se bilaga 1). Intervjuguiden har använts för 
alla intervjupersoner. Det är en genomtänkt översättning utifrån den teoretiska bakgrunden till 
frågor i intervjuguiden. Vid den sonderande intervjun närvarade en till person som skrev ned 
så mycket som möjligt, medan jag förde intervjun. Varje intervju spelades in vilket 
möjliggjorde chanser att lyssna på det igen för eventuella misstolkningar. Jag har använt mig 
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av en semistrukturerad intervjuguide vilket har gett utrymme för frihet i intervjusvaren samt 
flexibilitet i frågornas ordning. Detta bidrar till att höja reliabilitet i uppsatsen. I strävan att nå 
hög generaliserbarhet har jag använt mig av tillförlitliga källor med målinriktade intervjuer 
för att resultatet ska bli så användbart som möjligt även för individer som inte ingår i 
undersökningen. För att skapa en struktur och god validitet som även ger en följsam struktur 
för uppsatsen har en analysmodell gjorts och presenterats utifrån teorikapitlet. 
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2 Teori  
2.1 E-handelns betydelse  
Chaffey (2015:13) definierar e-handel som "elektronisk förmedling och informationsutbyte 
mellan en organisation och dess externa intressenter". E-handel (elektronisk handel) är en typ 
av handel som i sig innebär att ett utbyte av varor och/eller tjänster sker mellan aktörer mot en 
ersättning, som vanligtvis är pengar, och sker via internet. Det innebär att internet är ett 
tekniskt verktyg som används för att kunna utföra handeln, och att använda sig av e-handel 
innebär att handeln sker med hjälp av digitaliserad teknik (Frostenson et al. 2017). Internet 
kan beskrivas i termer av nätverk som omfattar mer än endast internet, det kan även ses som 
en övergripande beskrivning av olika aktörer som hör ihop med varandra (Frostenson et al. 
2017).  
 
E-handel kan finnas i olika former, till exempel om en bok köps via internet och levereras 
fysiskt är, eller om en produkt levereras i brevlådan direkt hem eller till ett postombud som till 
exempel ICA eller Coop. Böcker kan köpas som en e-bok, det vill säga att en fil laddas ner på 
till exempel datorn, surfplattan eller mobilen. Frostenson et al. (2017) menar att e-handel är en 
möjliggörare för att en produkt som vanligtvis kan köpas och levereras fysiskt även kan 
bevaras och användas elektroniskt. Detta fenomen har utvecklats och ökat mycket de senaste 
åren och det har medfört att den elektroniska handeln har förändrat människors köpvanor samt 
att det har blivit ett normalt konsumentbeteende (Frostenson et al. 2017). Med det förändrade 
konsumentbeteendet krävs det att företagen anpassar sig, och detta påverkar inte minst den 
traditionella butikshandeln, där det blir ett måste att utveckling och organisering av digital 
handel sker, men att den fysiska butiken inte nödvändigtvis ska behöva försvinna.  
 
Frostenson et al. (2017:13) refererar till fakta från PostNord där det menas att 84 procent av 
svenskarna handlar fysiska varor via internet minst en gång per år. Mest handlas kläder, skor, 
hemelektronik och böcker, där en övervägande del sker över nätet är tjänstehandeln, som till 
exempel resor och biljetter. E-handel kan göra kundkretsen världsvid, som till en början var 
en befintlig lokal kundkrets, och på så vis utvidgar ett företags marknad (Frostenson et al. 
2017).  
 
I och med e-handel ingår olika aktörer och roller dessa aktörer har. Nedan beskrivs de aktörer 
som är relevanta för denna uppsats: 
- Business to Consumer (B2C): Om en privatperson genomför ett e-handelsköp är ofta säljaren 
på andra sidan, en form av ett företag som primärt erbjuder en vara eller tjänst. Företagets roll 
är att vara säljare, och konsumentens roll att vara köpare (Frostenson et al. 2017). 
- Business to Business (B2B): Det handlar istället om att företag gör affärer med andra företag. 
Detta innebär att företagets roll är både att vara säljare och köpare (Frostenson et al. 2017).  
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Vid e-handel fokuseras det på relationen mellan säljare och köpare, det vill säga 
kundrelationen. Enligt Frostenson et al. (2017) kan kunden eller köparen vara privatpersoner 
eller företag. Där säljaren är ett företag och köparen kan vara både en privatperson och ett 
företag. I denna uppsats fokuseras det på säljare som företag, och köpare som privatperson. 

2.2 Typer av säljkanaler 
Vid e-handel bör företag kunna visa på ett “utvidgat aktörs- och rollsammanhang” i 
förhållande till dess transaktioner (Frostenson et al. 2017). Det handlar om att inte endast ha 
butik utan att även sälja sina varor via internet. Dessa företag ägnar sig åt en så kallad 
hybridhandel, vilket innebär att företag organiserar sin försäljning genom att använda sig av 
både den traditionella fysiska handeln och e-handeln (Frostenson et al. 2017). Företag har ett 
utbyggt butiksnät och möjligtvis även andra marknadskanaler parallellt med bedriven e-
handel (Frostenson et al. 2017). Rena e-handelsföretag som till exempel Amazon öppnar även 
fysiska butiker, det gör även många andra e-handelsföretag. Det medför att många företag 
idag klassas som hybridföretag. I hybridföretag organiseras e-handeln i förhållande till den 
fysiska handeln samt fyller olika strategiska funktioner (Frostenson et al. 2017). 
 
Det är ett faktum att butikens roll förändras vid e-handel, även om e-handelsföretag kan ha 
fysiska butiker också. Det innebär att den fysiska butiken successivt tynar bort, men något 
som är viktigt att trycka på är att den fysiska butiken faktiskt fyller särskilda funktioner, 
beroende på vilka strategiska val som görs (Frostenson et al. 2017). Något som blir allt mer 
populärt är att butiker kan fungera som showroom för företag, och eftersom merparten av 
försäljningen inte sker från den fysiska butiken, kan det istället bli ett ansikte utåt för 
företaget. Butiken kan ha stor betydelse i och med distributionen av varorna till kunden 
(Frostenson et al. 2017). 
 
Showroom är ett fenomen inom detaljhandeln som blir mer och mer populärt idag och som 
har ökat de senaste åren. Basak et al. (2017) menar att konsumenterna idag använder 
butikerna för att se, klämma och känna på produkter, för att helt enkelt undersöka produkterna 
innan de sedan genomför köpet på internet. Även Sit et al. (2018) menar att showrooming har 
medfört ett shoppingbeteende där konsumenterna söker efter en önskad produkt i en fysisk 
butik, för att sedan köpa det på internet, vilket medför att fysiska butiker mer eller mindre 
omvandlas till showroom för e-handel (Basak et al. 2017). Ett showroom är praktiskt sett en 
lokal med varor och/eller tjänster där kunder kan få uppleva samt få en uppfattning av 
produkterna, för att sedan kunna beställa det via internet. Det kan därför anses att 
showrooming kan gynna e-handeln på så vis att showrooming tar bort konsumenters 
efterfrågan från fysisk handel till e-handel (Basak et al. 2017).  
 
Sit et al. (2018) påstår att showrooming kan uppfattas som ett hot mot den fysiska handeln, 
men att det gäller att detaljhandlare synkroniserar sina olika säljkanaler (fysisk butik och e-
handel) för att underlätta konsumenternas köpbeslut samt att fokusera på bekvämlighet, 
snabbhet och konkurrenskraftiga erbjudanden (Sit et al. 2018). För detaljhandlare kan det 
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rekommenderas att proaktivt övervaka och matcha eller till och med överträffa 
konkurrenternas priser (Sit et al. 2018). 

2.3 Kundupplevelser vid e-handel 
Brun et al. (2017) menar att kundupplevelser idag är mer sociala än någonsin i och med de 
olika säljkanalerna som företag har idag. För att kunna erbjuda en överlägsen kundupplevelse, 
menar Mosquera et al. (2017) att detaljhandlare bör omfamna den nya tekniken som hjälper 
till att leverera en holistisk inköpsprocess till kunder. Det möjliggör även personifiering av 
innehållet samt specialerbjudanden och rekommendationer till varje kund för att förbättra 
upplevelsen (Mosquera et al. 2017). Blazquez (2014) menar att webbsidor använder en miljö 
för e-handel på samma sätt som för den traditionella fysiska handeln. Teknologiska 
innovationer gör det möjligt att översätta variabler som färg, musik och ljus tillsammans med 
annat, som lukt och beröring. De atmosfäriska signalerna, i sin tur, visar kunder respons under 
sin vistelse på webbsidan, vilket ökar nivån av glädje och fröjd för kunden, vilket genererar 
till en positiv inställning till shopping för kunden. Tekniken klarar därmed gränserna mellan 
butiksupplevelser och e-handelsupplevelser, som kan hjälpa kunder att utvärdera produkter på 
internet samt skapa en spännande och interaktiv e-handelsupplevelse (Blazquez 2014). 
 
Mahrous och Hassan (2017) menar att upplevelser för en säljskanal kan avses av tidigare 
användning av en specifik säljkanal vid specifika inköpssituationer. Användning av flera 
säljkanaler visar att kanal-valet i antingen informationssökningsfasen eller inköpsfasen är 
associerad med olika attribut för säljkanaler (som t ex pris och kvalitét). Mahrous och Hassan 
(2017) menar att det finns studier som hävdar att en konsuments val av säljkanal är mer 
associerat till själva upplevelsen för säljkanalen än till exempel pris eller kvalité. Kunder kan 
tendera att utveckla ett inköpsmönster och rutiner som styr deras framtida inköpsbeteende 
samt val av säljkanal. I och med detta kan kunder som använt en särskild säljkanal vid tidigare 
inköpssituationer vara benägna att fortsätta använda den säljkanalen i framtiden (Mahrous & 
Hassan 2017). Kunder som har en bra e-handelsupplevelse kommer med stor sannolikhet 
använda flera säljkanaler samt att en ökad positiv e-handelsupplevelse kommer att minska de 
upplevda riskerna som kan ske med internet, till exempel i samband med bokningar och 
biljetter (Mahrous & Hassan 2017). Kunder som har mer erfarenhet av internet och att vara på 
internet är mer kapabla till användandet av flera säljkanaler vid dess olika inköpstillfällen.  

2.4 Kundservicefunktionalitet 
Emotioner är viktigt i och med kundservice, servicearbetare instrueras och utbildas för att 
kunna visa speciella känslor eftersom kunder förväntar sig en positiv och känslomässigt god 
service (Cheshin et al. 2018). Företag bör vara måna om att träna sina anställda utifrån en 
allmän övertygelse om lämpliga (positiva) känslomönster förbättrar kundbedömningar och 
servicekvalitét, kundnöjdhet och försäljning. Det innebär även att negativa känslomässiga 
uttryck mot kund har ogynnsamma resultat (Cheshin et al. 2018). 
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Kao och Lin (2016) menar att serviceerfarenhet är viktigt för att kunden ska uppleva 
servicekvalitét och nämner att det innehåller både funktionella och känslomässiga element 
inom e-service (elektronisk service). Det anses vara viktigt att tänka på de båda aspekten för 
att kunden ska få en god servicekvalitet. Servicekvalitéten har inverkan på att uppnå viktiga 
resultat, inklusive kundtillfredsställelse (Kao & Lin 2016). I artikeln nämner de även att 
förhållandet mellan kundtillfredsställelse och lojalitet stärks allt mer på internet. Det anses att 
e-tillfredsställelse kan vara en inflytande faktor som positivt påverkar e-lojalitet (Kao & Lin 
2016).  Enligt Cheshin et al. (2018) är kundtillfredsställelsen formad av intensiviteten hos 
tjänsteleverantörens emotionella framträdanden. Även de menar att kundtillfredsställelse i och 
med service är viktigt i servicebranschen, eftersom nöjda kunder tenderar att vara lojala. 
Kunders förtroende för tjänsteleverantörer leder till större tillfredsställelse och lojalitet, medan 
misstro kan leda till lägre tillfredsställelse och lojalitet (Cheshin et al. 2018). Därmed kan 
långvariga kundrelationer kräva etablering samt underhåll av förtroende mellan kund och 
tjänsteleverantör. Effektiva och långvariga kundrelationer bidrar till en bättre 
kundtillfredsställelse (Alamgir och Uddin 2017). 
 
Vissa uppfattningar om olämplighet och oäkthet kan innebära konsekvenser för kunders 
förtroende för tjänsteleverantörer. Cheshin et al. (2018) menar att förtroende är en 
nyckelvariabel i alla förhållanden, inklusive kundservice. Förtroende kan definieras som “en 
persons tro på andras ord eller löfte som är tillförlitligt” samt att personen kan komma att 
uppfylla sina skyldigheter i ett utbytesförhållande (Cheshin et al. 2018:99). Den utsträckning 
en person litar på är knutet till individens förmåga att övertala och påverka. Detta innebär att 
förtroendet har en stor betydelse i och med kundernas köpbeslut samt kundbeteende (Cheshin 
et al. 2018). 
 
Kao och Lin (2016) menar att en förutsättning för utveckling av långsiktiga kundrelationer, 
kan förtroendet vara ännu viktigare i en e-tjänst än den kan vara i en fysisk butik eftersom e-
handelskunder (e-kunder) inte integrerar med ett företag eller dess personal i en virtuell digital 
miljö. Författarna menar att när kunder litar på en e-tjänst/e-leverantör kan de vara mycket 
mer benägna att dela med sig av personlig information och uppgifter samt kunna förlita sig på 
leverantören i en digital miljö (Kao & Lin 2016). Frostenson et al. (2017) menar att handel 
bygger på förtroende mellan säljare och köpare och är en viktig fråga inom e-handel. När en 
kund tar ett beslut om att handla via internet är det mycket viktigt att kunden känner 
förtroende för både företaget och sajten. Det ska vara lätt och tydligt att navigera på sidan 
samt att hitta information om varor, betalning, leverans och returer (Frostenson et al. 2017). 
Bilgihan (2016) menar att förtroende är ett viktigt element för att bygga upp ett långsiktigt 
affärsförhållande i ett digitalt sammanhang. Ju mer en kund litar på leverantören, desto mer 
sannolikt är det att kunden kommer att fortsätta relationen (Bilgihan 2016). 

2.5 Kundhanteringssystem 
För att kunna skapa värde på lång sikt, är kundrelationshantering ett sätt att välja, behålla och 
hantera kunder (Rad et al. 2015). Att ha ett kundrelationssystem är ett effektivt 
tillvägagångssätt där mjukvara och teknik är kopplad direkt eller indirekt till en hantering av 
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kunders interaktioner, som medför en-till-en marknadsföring så att produkter kan anpassas 
(Rad et al. 2015). Kundrelationshantering omfattar en kontinuerlig datainsamlingsprocess som 
sedan omvandlas till kunskap för att kunna kommunicera mer effektivt med kunden 
tillsammans med högre lönsamhet. Nyckeln till framgång för ett företag i och med 
kundrelationshantering är hur kunddata används istället för att inneha stora kunddata, anser 
Rad et al. (2015). Även Alamgir och Uddin (2017) menar att ett kundhanteringssystem hjälper 
till att upprätthålla effektiva relationer med sina kunder och att det medför en förbättrad 
kunskap i hela organisationen. Wirtz och Lovelock (2016) menar att ett kundhanteringssystem 
utifrån ett företags perspektiv, möjliggör att företaget bättre kan förstå, segmentera och 
rangordna sin kundbas samt få bättre reklam. Det är även möjligt att införa system som ger 
signaler om en kund riskerar att bli defekt (Wirtz & Lovelock 2016). 
 
Wirtz och Lovelock (2016) menar att ett kundhanteringssystem visar hela processen på hur 
relationer med kunder kan byggas upp och underhållas, och kan ses som en möjliggörare för 
att skapa lojala kunder. Ur ett kundperspektiv, menar Wirtz och Lovelock (2016) att ett 
kundhanteringssystem kan generera ett enhetligt kundgränssnitt där det levereras 
massanpassning och individuell kundanpassning (personalisering). Det innebär att vid varje 
transaktion finns de relevanta kontouppgifterna, kunskapen om kundpreferenser samt även 
tidigare transaktioner eller eventuella serviceproblem till hand för personen som betjänar 
kunden, vilket kan resultera i en stor serviceförbättring och ökat kundvärde (Wirtz & 
Lovelock 2016). Digitaliseringens funktioner öppnar nya möjligheter till att integrera med 
kundernas resurser, processer och resultat samt är till för att kunna skapa värde, menar Lenka 
et al. (2017), vilka även hävdar att den värdeskapande modellen består av leverantör, kund 
och dess gemensamma sfärer (kretser). 
 
Frostenson et al. (2017) menar att orsaker till att kunder väljer att handla på nätet istället för 
fysisk butik kan bero på den upplevda tidsbesparing och platsnytta som e-handel bidrar med, 
till skillnad från den fysiska handeln. Författarna skriver om att förverkliga kundvärden, som 
innebär att e-handelsföretagen kan förstå hur de ska realisera kundens upplevelse av värde i e-
handeln. Svårigheter med det kan ofta bero på svårigheter om vad som kan upplevas som 
värdefullt, som också varierar mellan olika kunder och situationer, och vad som upplevs 
värdefullt kan även förändras med tiden (Frostenson et al. 2017). Nyttor har ett värde, som 
beskrivs som en kombination mellan utbytes- och användningsvärde. Ett utbytesvärde innebär 
oftast det pris en kund betalar för en produkt, där användningsvärdet innebär den upplevda 
nyttan för det kunden har fått utav denna produkt, och därmed ska kundens upplevda nytta 
matcha eller vara så stor att den uppväger priset. Detaljistföretag kan med andra ord locka 
sina kunder genom att hålla låga priser, vilket innebär att nyttan av produkten ökar i 
förhållande till utbytesvärdet och på det viset får kunden ut nytta i form av tid- och platsnytta 
till ett rimligt pris (Frostenson et al. 2017). 

2.6 Kundanpassningsfunktionalitet  
Chaffey (2015:438) definierar “personalisering” som en typ av kundanpassning, att “leverera 
individualiserat innehåll genom webbsidor eller via e-post”. Kim och Han (2014) menar att 
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personalisering har en positiv association med information, trovärdighet samt underhållning 
av reklammeddelanden, men att det har en negativ associering med irritation hos kunden. 
Blazquez (2014) menar att personalisering är en stor trend, där konsumenterna kan skapa 
digitala profiler som beskriver deras krav samt preferenser. Företag använder dessa profiler 
för att kunna skräddarsy deras rekommendationer, och i och med detta, verkar den digitala 
upplevelsen som en balans mellan njutning och funktionalitet (Blazquez 2014). 
 
Personalisering och massanpassning är termer som ofta kan förväxlas med varandra (Chaffey 
2015). I en mer strikt bemärkelse avser personalisering anpassning av information som begärs 
av en kund på en individuell nivå. Massanpassning handlar om ett skräddarsytt innehåll som 
riktas till en grupp av människor med liknande intressen (Chaffey 2015). Wang et al. (2016) 
menar att massanpassning syftar till att erbjuda kundanpassade produkter inom en stor skala 
samt på ett responsivt sätt, och på så vis kan i princip varje kund hitta produkter som 
tillfredsställer deras specifika behov till ett rimligt pris. Silveira et al. (2001) menar att 
massanpassning ger möjlighet att tillhandahålla individuellt utformade produkter och tjänster 
till varje kund genom hög processflexibilitet och integration. Massanpassning har identifierats 
som en konkurrenskraftig strategi av ett flertal företag. Ett system för massanpassning handlar 
om att leverera ett brett utbud av produkter och tjänster som uppfyller specifika behov hos 
enskilda kunder (Silveira et al. 2001). 

2.7 Kundlojalitet vid e-handel 

Kao och Lin (2016) menar att lojalitet innebär ett starkt åtagande till att kunna göra återköp 
eller bevakning på en produkt eller tjänst som en kund föredrar. Begreppet e-lojalitet innebär 
den traditionella lojaliteten hos konsumenter, fast elektroniskt. Lojalitet i en tjänst kan handla 
om ett åtagande från en konsument till exempel en viss webbsida eller nätleverantör (Kao & 
Lin 2016). Lojalitet på internet kan beskrivas som kundernas positiva ageranden och attityder 
gentemot en webbsida, som kan påverka dess upprepade köpbeteende. Vidare innebär e-
lojalitet att kunderna inte byter till andra webbsidor/nätleverantörer, utan stannar kvar (Kao & 
Lin 2016). Kundens lojalitet till en tjänsteleverantör påverkas av deras tillfredsställelse med 
den leverantören. Relationen mellan tillfredsställelse och lojalitet är positiv, det vill säga att ju 
mer nöjd en kund är hos en leverantör, desto mer lojal är en kund hos en leverantör (Kao och 
Lin 2016). En kund som har en tidigare bra relation hos en leverantör kommer med 
sannolikhet att vara lojal mot den tjänsteleverantören (Shankar et al. 2003). Denna effekt 
kommer vara högre i den digitala miljön, eftersom det kan anses vara bekvämare och 
snabbare att välja samma tjänst på internet, än i en fysisk butik (Shankar et al. 2003). I och 
med e-handel menar Bilgihan (2016) att förtroende har en positiv effekt på kundlojalitet. 
Kunder som inte litar på en e-handelsplattform är inte heller lojal mot den e-
handelsplattformen, trots att kunden eventuellt är nöjd med den levererade produkten och 
tjänsten. Ett högre förtroende resulterar i högre lojalitet gentemot e-handelsplattformar 
(Bilgihan 2016).  
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2.8 Analysmodell 

 
 
Figur 1: Analysmodell över kritiska framgångsfaktorer som kan bidra till lojala kunder för 
små detaljistföretag via e-handel. 
Källa: Författaren 
 
Analysmodellen innehåller olika kritiska framgångsfaktorer som kan bidra till att skapa lojala 
kunder för små detaljistföretag via e-handel. Ramen runt hela analysmodellen är ett 
förtydligande på att det sker för små detaljistföretag. Den översta faktorn utanför och över 
ramen för framgångsfaktorer illustrerar hur användningen av säljkanalen “e-handel” driver 
faktorerna inom ramen för framgångsfaktorer, till att bidra till den beroende variabeln längst 
ned i modellen. Den översta faktorn är illustrerad i blå färg, framgångsfaktorerna är 
illustrerade med grön färg, och den beroende variabeln med lila färg, för att tydliggöra att 
dessa skiljer sig åt. Ramen runt framgångsfaktorerna visar på faktorer som tillsammans kan 
bidra till att skapa och stärka lojala kundrelationer. Det innebär att alla framgångsfaktorer 
inom ramen har en viktig betydelse för att kunna påverka att skapa lojala kundrelationer. För 
varje faktor har indikatorer, som innebär en precisering och förtydligande av faktorns 
innebörd, valts ut. Framgångsfaktorernas påverkan illustreras med en pil nedåt riktad mot den 
beroende variabeln i analysmodellen. Med påverkanspilen menas att framgångsfaktorerna kan 
bidra till att skapa lojala kunder genom användning av e-handel. Dessa två indikatorer för den 
beroende variabeln har valts: upprepat köpbeteende och kunder som kvarstår. 
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2.8.1 E-handelsanvändning  
E-handel är en form av handel som sker via internet, där internet är ett tekniskt verktyg som 
används för att kunna utföra handeln. Användning av e-handel innebär att handeln sker med 
hjälp av digitaliserad teknik (Frostenson et al. 2017). E-handel är till exempel om en produkt 
köps via internet och levereras fysiskt (Frostenson et al. 2017).  
 
E-handel är en typ av säljkanal där det sker en elektronisk förmedling och 
informationsutbyten mellan en organisation och dess kunder (Chaffey, 2015:13). Det innebär 
att det finns olika sätt att nå ut till sina kunder, till exempel via e-post.  
 
E-handeln har förändrat människors köpvanor och medför till allt mer normala 
konsumentbeteenden, vilket innebär att människor blir mer bekväma med att handeln sker 
digitalt än via fysiska butiker (Frostenson et al. 2017). 
 
Kundkrets kan vid användning av e-handel göra en från början endast befintlig lokal 
kundkrets, till en världsvid kundkrets och kan utvidga ett företags marknad (Frostenson et al. 
2017). Kunder konsumerar mestadels av sina varor på internet än i fysiska butiker, vilket 
innebär att kundkretsen även utökas mer på internet, som är en fördel för detaljistföretagen.     

2.8.2 Kundservicefunktionalitet  
Att emotioner spelar in är viktigt i och med kundservice (Cheshin et al. 2018). Kunder 
förväntar sig en positiv och känslomässigt bra service, där positiva känslomönster förbättrar 
bland annat kundbedömningar, servicekvalitét och kundnöjdhet. 
 
Kundservicekvalitéter kan bero på serviceerfarenhet hos företag. Kao och Lin (2016) menar 
för att kunden ska uppleva en bra servicekvalitét inom e-service bör det innehålla både 
funktionella och känslomässiga element, som innebär genomtänkta funktioner, där även vissa 
känslomässiga intryck kan infinna sig, vilket gör att de båda spektena är viktiga. 
Servicekvaliteten är viktig för att uppnå ett tänkt resultat (Kao & Lin 2016).  
 
Kao och Lin (2016) menar att kundtillfredsställelser är en faktor som också är viktig för 
resultatet och det anses att e-tillfredsställelse kan bidra till e-lojalitet. Cheshin et al. (2018) 
nämner att tillfredsställelse i och med kundservice är viktig i servicebranschen, där 
tillfredsställda kunder tenderar att vara lojala. 
 
Kundförtroenden, menar Cheshin et al. (2018) är viktigt i alla förhållanden, inklusive 
kundservice. Frostenson et al. (2017) hävdar att handel bygger på förtroende mellan säljare 
och köpare och är en viktig fråga inom e-handel. Bilgihan et al. (2016) menar att förtroende är 
en viktig byggsten för en lojal relation i en digital miljö. Ju mer en kund litar på en 
nätleverantör, desto större är sannolikheten att kunden kommer fortsätta relationen (Bilgihan 
2016). 
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2.8.3 Kundhanteringssystem 
För att skapa värde på lång sikt, är ett kundrelationshanteringsystem ett sätt att välja, behålla 
och hantera kunder (Rad et al. 2015). Wirtz och Lovelock (2016) menar att ett 
kundhanteringssystem visar hela processen för hur relationer med kunder kan byggas upp och 
underhållas, för att i slutändan skapa lojala kunder. 
 
Kundinteraktioner menar Rad et al. (2015) är ett effektivt tillvägagångssätt där mjukvara och 
teknik är kopplad direkt eller indirekt till en hantering av kunders interaktioner. Det medför 
till en-till-en marknadsföring till varje kund, och på så vis kan produkter anpassas till kunden 
(Rad et al. 2015). 
 
Kundkommunikationer i och med ett kundhanteringssystem omfattar en 
datainsamlingsprocess, där datat omvandlas till kunskap för att kunna kommunicera mer 
effektivt med kunden. Det viktiga är hur kunddata används, inte mängden (Rad et al. 2015). 
 
Kunder upplever ett kundvärde i samband med ett kundhanteringssystem eftersom vid varje 
transaktion finns relevanta kontouppgifter, kunskapen om kundpreferenser samt även tidigare 
transaktioner eller eventuella serviceproblem till hands, som resulterar i en stor 
serviceförbättring och ökat kundvärde (Wirtz & Lovelock 2016). För att förverkliga 
kundvärden, ska ett e-handelsföretag förstå hur de kan realisera kundens upplevelse av värde i 
e-handeln. För ett företag är det svårt att veta vad som upplevs som värdefullt för kunder, som 
i sin tur varierar mellan olika kunder och situationer, och som förändras med tiden 
(Frostenson et al. 2017) 

2.8.4 Kundanpassningsfunktionalitet 
En typ av kundanpassning är e-personalisering (elektronisk personalisering), som kan 
definieras som att “leverera individualiserat innehåll genom webbsidor eller via email” 
(Chaffey, 2015:438). Detta gör att information om kunder sparas och kan användas för ett 
skräddarsytt innehåll. På så vis blir kunder erbjudna produkter som är intressanta för dem, 
vilket kan bidra till kundnöjdhet. 
 
Anpassat kundinnehåll avser anpassning av information för en kund på en individuell nivå 
eller ett skräddarsytt innehåll riktat mot en grupp kunder som har liknande intressen (Chaffey 
2015). Kim och Han (2014) menar att kundanpassning har en positiv association med 
information, trovärdighet samt att underhålla olika reklammeddelanden. 
 
Anpassade erbjudanden görs genom att använda kundernas krav och preferenser för att kunna 
skräddarsy deras rekommendationer och erbjudanden (Blazquez 2014). 
 
Brett kundutbud syftar till att erbjuda kundanpassade produkter i en stor skala (Wang et al. 
2016). Genom att använda sig av kundanpassnings funktionaliteter samlas mycket 
information om varje enskild kund, vilket kan leda till skräddarsydda anpassningar. Det är 
viktigt att en kund har produkter och tjänster att välja på, vilket det anses vara mer av på nätet. 
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Att leverera ett brett utbud av produkter och tjänster kan uppfylla specifika behov hos 
enskilda kunder (Silveira et al. 2001). 

2.8.5 Lojala kunder via e-handel 
Lojalitet kan innebära ett starkt åtagande till att göra återköp eller bevakning på en produkt 
eller tjänst som en kund föredrar (Kao och Lin 2016). De framhäver att elektronisk lojalitet 
kan innebära ett åtagande från en kund, till exempelvis en viss webbsida eller nätleverantörer. 
 
Upprepat köpbeteende kan beskrivas som en kunds positiva agerande gentemot en webbsida 
och innebär att en konsument gör upprepade köp hos en nätleverantör. E-lojalitet handlar om 
ett åtagande från en konsument till en viss webbsida eller nätleverantör (Kao & Lin 2016).  
 
Andel kunder som kvarstår i och med e-lojalitet handlar om att kunder inte byter till andra 
webbsidor och/eller nätleverantörer, utan stannar kvar (Kao & Lin 2016). Det betyder att ju 
mer nöjd en kund är hos en nätleverantör, desto mer lojal blir kunden gentemot 
nätleverantören. Shankar et al. (2003) påstår att en konsument som har en tidigare bra relation 
med en nätleverantör kommer med sannolikhet vara lojal mot den nätleverantören. Effekten 
kommer att bli hög för e-handel eftersom det anses vara bekvämare och snabbare att välja en 
nätleverantör än en fysisk butik (Shankar et al. 2003).  
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3 Analys 
Resultatet för empirin är presenterat i en tabell (se bilaga 2). Tabellen är uppbyggd utefter 
analysmodellen-och intervjuguidens struktur med kolumner för frågenumret, fråga samt 
respektive respondents svar.  
 
I analysen kommer empiri och teori vävas samman. Även här kommer strukturen följas enligt 
uppsatsens analysmodell med innehållande faktorer och variabler samt intervjuguide. 
Analysen belyser och besvarar de olika kritiska framgångsfaktorerna som framtagits i 
uppsatsen, som kan bidra till att ska lojala kunder, för små detaljistföretag via e-handel.  

3.1 E-handelsanvändning 
E-handel är en form av handel som sker via internet, och sker med hjälp av digitaliserad 
teknik (Frostenson et al. 2017). VDn på My Perfect Day anser att e-handeln ger stora 
möjligheter och är inte alls begränsad, och menar att e-handel är en stor möjlighet om du inte 
vill bo i större städer, men ändå nå ut till många kunder. Det är även bra att kunna ha ett lager 
i en liten stad med tanke på lagerkostnader (VD My Perfect Day). VDn på Akazia, som även 
har en fysisk butik, anser att e-handel är viktigt eftersom det då finns två ben att stå på. 
”Konsumtionen förändras, hur vi människor handlar och vad vi handlar”, menar VDn på 
Akazia. Även Affärsutvecklaren på i-ShopMall anser att e-handelns betydelse är avgörande, 
och menar att ”har du ett företag som ska överleva i längden, kommer e-handel att behövas”. 
 
Enligt VDn på My Perfect Day sker informationsutbytet mellan deras företag och kunder 
oftast via e-post, men vid enstaka fall kan ske via telefonkontakt. (Chaffey 2015) menar att e-
handel är en säljkanal där det sker informationsutbyten mellan en organisation och dess 
kunder elektroniskt. VDn på Akazia menar att deras informationsutbyten sker mycket via 
sociala medier, såsom facebook och instagram, men att de även skickar ut nyhetsbrev. 
Affärsutvecklaren på i-ShopMall, som idag inte arbetar med e-handel, menar att det beror på 
om kunden vill ha e-post eller sms, men tycker att det kan vara bra med direktutskick till 
kunder, eftersom e-handlare inte brukar göra det. 
 
VDn på Akazia menar att ”Säljkanalen e-handel medför att människor idag kan handla 
hemifrån istället för att ta bilen in till stan och fixa parkering”. Hon tror att besökarna i stan 
blir färre, eftersom e-handel är mer lättillgängligt. Frostenson et al. (2017) menar att e-
handeln har medfört förändrade köpvanor, där människor blir allt mer bekväma att handla 
digitalt än via fysiska butiker. VDn på My Perfect Day påstår att e-handeln har en sån 
räckvidd. Hon anser att det är bra att kombinera e-handeln med olika sociala medier, som till 
exempel instagram, där det enkelt går att lägga ut en ny produkt som kunder kan upptäcka 
direkt. Affärsutvecklaren på i-ShopMall anser att e-handeln har påverkat människors 
köpvanor framförallt genom att vi shoppar hela tiden, dygnet runt. Samtliga respondenter 
anser att människor idag är bekväma med att handla via internet. ”Det blir mer bekvämt även 
för äldre generationer”, menar VDn på My Perfect Day och Affärsutvecklare på i-ShopMall. 
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Samtliga respondenter är överens om att e-handeln har påverkat den fysiska butiken. VDn på 
My Perfect Day anser att produkter som inte behöver “klämmas och kännas” på kommer att 
handlas via e-handel istället. Hon tror inte att den fysiska butiken kommer försvinna, men 
behöver förbättra erbjudanden för att locka dit flera. Frostenson et al. (2017) påstår att 
säljkanalen e-handel kan göra en kundkrets som från början är lokal, till världsvid. Det finns 
ingen begränsning hur mycket det går att nå ut till kunder, till nya, flera människor, vilket 
öppnar upp många dörrar (VD My Perfect Day, VD Akazia & Affärsutvecklare i-ShopMall). 

3.2 Kundservicefunktionalitet 
Cheshin et al. (2018) menar att kunder förväntar sig en positiv och känslomässigt bra service, 
vilket förbättrar bland annat kundbedömningar, servicekvalitét och kundnöjdhet. 
Affärsutvecklaren på i-ShopMall anser att ”kundservice kan påverka till bra e-handel genom 
hög kundnöjdhet och gott förtroende” vilket ger merförsäljning och längre kundrelationer. 
VDn på My Perfect Day och VDn på Akazia anser att det är viktigt att vara snabb på att svara 
på mail, leverera snabba frakter och att leveransen är fraktfri. VDn på My Perfect Day, som 
endast driver e-handel, anser att det är viktigt att alltid verka glada, vara tillmötesgående, 
kompensera och bjuda på något extra.  
 
Affärsutvecklaren på i-ShopMall anser att bra kundservicekvalitét är rätt information, 
enkelhet, snabbhet och trevligt bemötande. Ett dåligt exempel på kundservice menar han, är 
om det står att det ska finnas fyra enheter av en produkt i lager, men sedan visar sig inte 
finnas alls. VDn på My Perfect Day menar att det är viktigt att få en känsla och upplevelse av 
produkterna, genom till exempel fina inspirationsbilder, ha teman och visa på vilka produkter 
som passar tillsammans. VDn på Akazia anser att bra service är att vara tillgänglig och visa 
sig personlig mot sina kunder. Bra kundservice påverkar kunden positivt, de blir glada, 
tacksamma och vill komma tillbaka (VD My Perfect Day & VD Akazia). 
 
För att kunder ska uppleva en bra kvalitét inom elektronisk service, bör det innehålla både 
funktionella och emotionella element, vilket innebär genomtänkta funktioner där vissa 
känslomässiga intryck kan infinna sig (Kao & Lin 2016). Affärsutvecklaren på i-ShopMall 
anser att chattar på webbsidor för att kunna få hjälp i realtid är bra funktionella element, och 
att all information som kan tänkas, finns. VDn på My Perfect Day menar att bra funktionella 
element kan vara kundserviceformulär samt bra kommunikation ut till kund både före och 
efter köp, som till exempel orderbekräftelse. Det anses även vara viktigt med bra 
betalningssätt, snabba och fraktfria leveranser samt även enkla returer (VD Akazia). Att skapa 
emotionella känslor på en webbsida är viktigt, anser VDn på My Perfect Day, eftersom de inte 
möter kunderna fysiskt är det viktigt att vara personlig, alltid vara glad, använda ett visst 
språk och sprida glada känslor. Även VDn på Akazia anser att det är viktigt att sprida 
personliga känslor, och Affärsutvecklaren på i-ShopMall menar att det emotionella är 
avgörande. 
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Kundfredsställelsen anses vara viktig vid e-handel, eftersom nöjda kunder kommer tillbaka 
för att handla och sprider gott rykte till andra (VD My Perfect Day & VD Akazia). Kao och 
Lin (2016) menar att kundtillfredsställelse är en viktig faktor som kan bidra till lojalitet hos 
nätleverantören. Enligt respektive respondent, påverkar kundtillfredsställelsen kundservicen 
mycket. Cheshin et al. (2018) menar att tillfredsställelse i och med kundservice är viktigt, 
eftersom nöjda kunder tenderar att vara lojala. 
 
Cheshin et al. (2018) menar att kundförtroende är viktigt i alla förhållanden, inklusive 
kundservice. Enligt VDn på My Perfect Day är bra kundförtroende när kunder 
rekommenderar en till andra, vilket bidrar till lojala kundrelationer. Frostenson et al. (2017) 
menar att handel i sig bygger på förtroendet mellan säljare och köpare, vilket är en viktig 
fråga inom e-handel. Bilgihan et al. (2016) påstår att förtroende är en byggsten för att skapa 
en lojal relation i en digital miljö. Ju mer en kund litar på en nätleverantör, desto större är 
sannolikheten att kunden kommer att fortsätta relationen (Bilgihan et al. 2016). VDn på 
Akazia menar att det är viktigt att kunder känner att de kan lita på en, ”beställer en kund hem 
en produkt ska de känna att de kan vara trygga och höra av sig för att få hjälp”. Enligt 
Affärsutvecklaren på i-ShopMall är bra kundförtroende, den förväntan som kunden upplever 
och ”produkten ska spegla hur bilden ser ut på webbsidan samt att produkten har den kvalité 
som kunden förväntar sig”.  

3.3 Kundhanteringssystem 
Rad et al. (2015) menar att ett kundhanteringssystem är ett sätt att välja, behålla och hantera 
kunder som på lång sikt skapar värde. Samtliga respondenter anser att användande av ett 
kundhanteringssystem är viktigt. VDn på My Perfect Day menar att det är mycket bra att ha 
ett sådant system, men att det samtidigt är svårt att veta hur mycket ett företag ska jaga 
kunderna. ”Ju mer du vet om din kund, desto mer träffsäker kan du bli att uppfylla din kunds 
förväntningar, och eftersom det kan innehålla hur mycket data som helst, behövs det något typ 
av system, helst så personaliserat som möjligt” menar Affärsutvecklaren på i-ShopMall. Wirtz 
och Lovelock (2016) menar att ett kundhanteringssystem visar hela processen för hur 
relationer med kunder kan byggas upp och underhållas, för att i slutändan skapa lojala kunder. 
Ingen av respondenterna har i nuläget ett kundhanteringssystem, och har inte heller funderat 
mycket på det, utan använder sig mest av nyhetsbrev och andra komplement.  
 
Rad et al. (2015) påstår att kundinteraktioner innebär att mjukvara och teknik är kopplad 
direkt eller indirekt till en hantering av kunders interaktioner, vilket leder till att produkter och 
innehåll anpassas till kunden. VDn på My Perfect Day använder idag plug-in, där kunder går 
in på webbsidan och endast exponeras för produkter som är intressanta och relevanta för dem. 
VDn på Akazia är ny inom e-handel, men använder sig av google-analytiker, där de kan se 
vad folk tittar på och vad som är mest populärt. Affärsutvecklaren på i-ShopMall menar att 
”det är viktigt att webbsidan är funktionell och logisk, att du inte frågar efter samma 
information flera gånger, som till exempel vilken storlek du har på dina byxor”. Både VDn på 
My Perfect Day och VDn på Akazia anser att kundinteraktioner vid e-handel är viktigt. ”Är 
det många som är intresserade av ett plagg syns det tydligt, vilket gör det enklare att fylla på 
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produkten i lagret” (VD Akazia). För VDn på My Perfect Day är det intressant att veta ålder 
på personen, vart personen bor och om personen har barn. Det är samtidigt viktigt hur datat 
fördelas, även sålla ut den data som är viktig för en själv. Det är viktigt för att bygga 
varumärke och stärka relationer. 
 
Kundkommunikation för företag är viktig anser VDn på Akazia, eftersom det är viktigt att nå 
ut till kunder. De kommunicerar mest via sociala medier men även via annonser, men kunder 
kan även kommunicera med dem via telefon och e-post, eftersom det ska vara enkelt att ställa 
en fråga. Rad et al. (2015) menar att kundkommunikation i och med kundhanteringssystem 
omfattar en datainsamlingsprocess, där datat omvandlas till kunskap för att kunna 
kommunicera mer effektivt med kunden. Det är även viktigt hur kunddata används, inte 
mängden kunddata (Rad et al. 2015). Kundkommunikation är viktigt för att hålla en tydlig 
linje kring varumärket och hur ett företag vill uppfattas, för att bygga förtroende och 
återkommande kunder (VD My Perfect Day). Idag sker kundkommunikationen för respektive 
respondenter främst via sociala medier, e-post, nyhetsbrev och telefon. 
 
Wirtz och Lovelock (2016) menar att med ett kundhanteringssystem finns kunders alla 
transaktioner och tidigare transaktioner, relevanta kunduppgifter, kunskapen om 
kundpreferenser samt eventuella serviceproblem, vilket kan bidra till ökat kundvärde. VDn på 
My Perfect Day anser att det är viktigt om kunder köper saker ofta, och menar att ”det gäller 
att företaget skickar ut erbjudanden till kunder om det är rabatter på produkter som de är 
intresserade av”. Affärsutvecklaren på i-ShopMall anser att kundvärde kan uppstå med 
användning av kundhanteringssystem framförallt genom personalisering, och menar att ”det 
kan vara historik, realtidschatt, mail, men med ett kundhanteringssystem uppstår kundvärde, 
så länge kunden anser att det inte går över deras integritet”. De upplevda förväntningarna 
utgör kundvärden (Affärsutvecklare i-ShopMall). Frostenson et al. (2017) menar att det är 
svårt för ett företag att veta vad som upplevs som värdefullt för kunder. VDn på Akazia anser 
att det är viktigt att få kontroll över sin kund, så det går att veta vad som ska köpas in, inte 
köpas in och vad som ska behållas, om det är något som har missats och om kunder kommer 
tillbaka. VDn på My Perfect Day anser att rabattkoder, erbjudanden och att hela tiden hålla 
webbsidan uppdaterad, bidrar till att öka en kunds upplevda kundvärde. Affärsutvecklaren på 
i-ShopMall menar att det är den förväntade kvalitén som bidrar till kundvärde, vilket inte 
alltid behöver vara den högsta, men den förväntade. 

3.4 Kundanpassningsfunktionalitet 
Enligt Chaffey (2015:438) är en typ av kundanpassning e-personalisering, som definieras som 
att “leverera individualiserat innehåll genom webbsidor eller via e-post”, vilket innebär att 
information om kunder sparas och kan användas för att skräddarsy innehåll. På så vis blir 
kunder erbjudna produkter som är intressanta för dem, vilket kan bidra till kundnöjdhet. VDn 
på My Perfect Day anser att kundanpassning påverkar till en kunds lojalitet, då kunden 
tenderar att bli mer köpbenägen. ”Om företag har bra kundanpassning, bidrar det till att öka 
en kunds lojalitet, eftersom kunden får förtroende och visar sig nyfiken, och konverterar då 
tillbaka” menar VDn på Akazia. Affärsutvecklaren på i-ShopMall menar att kundanpassning 
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påverkar en kunds lojalitet positivt, eftersom människor är enkla varelser. Om ett IT-system 
“bryr” sig om en, känner du dig unik, till exempel kan kunden få specialpris eller rabattkod 
(Affärsutvecklare i-ShopMall).  
 
VDn på May Perfect Day beskriver kundanpassning som ”olika plugins där kunder blir 
exponerad olika tips, och informationen de får är relaterade till tidigare köp samt vad andra 
har köpt tillsammans med en produkt”. Det är bra att tipsa kunden om vad olika produkter 
matchar med (VD My Perfect Day). VDn på Akazia anser att kundanpassning i det stora hela 
är bra, men är lite tveksam till det. Affärsutvecklaren på i-ShopMall beskriver 
kundanpassning som att ”i möjligaste mån försöka möta kundens behov”.  
 
Samtliga respondenter anser att det är viktigt med kundanpassning och anpassat innehåll. 
VDn på My Perfect Day menar att det är en viktig faktor som gör att du kan få lojala kunder. 
”Det ger kunder en positiv upplevelse när de lätt kan navigera och hitta på webbsidan” (VD 
My Perfect Day). VDn på Akazia anser att det ska vara till en lagom nivå, och att inte “pusha 
på” för mycket på kunden, då blir det inte personligt längre. Alla respondenter använder sig 
av kundanpassning, VDn på My Perfect Day och Affärsutvecklare på i-ShopMall använder en 
mer personaliserad nivå, och VDn på Akazia använder en mer massanpassad nivå. Chaffey 
(2015) menar att anpassat innehåll avser anpassning av information för en kund på en 
individuell nivå eller ett anpassat innehåll riktat mot en grupp kunder med liknande intressen.  
 
Anpassade erbjudanden görs via kundernas krav och preferenser, för att kunna skräddarsy 
deras rekommendationer och erbjudanden (Blazquez 2014). Affärsutvecklaren på i-ShopMall 
beskriver att de använder en 3D body scanner, där kunder får ta av sig sina underkläder och 
scanna av kroppen för att få reda på alla deras storlekar, som de sedan kopplar till olika typer 
av erbjudanden. VDn på My Perfect Day använder plugin som samlar in data baserat på vad 
kunder tidigare har tittat på. VDn på Akazia använder mestadels nyhetsbrev, men kan skicka 
ut e-postmeddelanden till flera kunder vid till exempel högtider eller rea.  
 
Affärsutvecklaren på i-ShopMall anser att kundanpassning nödvändigtvis inte behöver leda 
till ett brett utbud, och menar att det beror på hur någonting säljs in. Wang et al. (2016) menar 
att brett utbud syftar till att erbjuda kundanpassade produkter i en stor skala. Genom att 
använda kundanpassning funktionaliteter kan mycket data och information om kunder samlas 
in. Att leverera ett brett utbud av produkter och tjänster kan uppfylla specifika behov hos 
kunder (Silveira et al. 2001). VDn på My Perfect Day menar att ”allt som underlättar för 
kunden, underlättar att ta ett köpbetslut”. VDn på Akazia anser att kundanpassning leder till 
ett brett utbud till exempel för att kunder frågar efter produkter som kanske inte finns, vilket 
gör att fler produkter behöver köpas in, och som i sin tur leder till ett brett utbud.  
 
VDn på My Perfect Day anser att kundanpassning gör så att kunder sparar tid och även 
underlättar för kunden i köpprocessen. Behov som kan uppfyllas med kundanpassning, anser 
VDn på Akazia, är tidsanpassningen, till exempel vid nyår är det många som vill köpa 
klänningar, och då gäller det att skicka ut e-postmeddelande eller nyhetsbrev om det finns 
nyheter eller om det är rea på olika klänningar. 
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3.5 Lojala kunder för små detaljister via e-handel 
Samtliga respondenter anser att lojalitet handlar om återkommande kunder som handlar igen. 
VDn på My Perfect Day och Affärsutvecklare på i-ShopMall menar att det handlar om 
”kunder talar gott om ett företag eller produkt och rekommenderar till tredje person”. Enligt 
Kao och Lin (2016) innebär lojalitet att tendera till att göra återbesök eller bevaka en produkt 
eller tjänst som en kund föredrar. E-lojalitet (elektronisk lojalitet) innebär ett åtagande från en 
kund, till exempelvis en viss webbsida eller nätleverantör. För VDn på Akazia innebär 
lojalitet att leverera bra, hålla vad som lovas på webbsidan och att varor ser bra ut samt att 
kunder upplever vad företaget försöker ge dem.  
 
VDn på My Perfect Day menar att en positiv köpupplevelse hela vägen kan bidra till att en 
kund kan tendera att bli lojal. VDn på Akazia anser att en kund ska känna sig trygg och viktig, 
och att de alltid kan höra av sig, och förvänta sig ett snabbt svar. Affärsutvecklaren på i-
ShopMall beskriver att ”det behövs någon typ av helhetsbild, som involverar pris, förväntad 
kvalitét, service, support och tillgänglighet” på en känslomässig nivå.  
 
Kao och Lin (2016) menar att upprepat köpbeteende kan beskrivas som en kunds agerande 
gentemot en webbsida och innebär att en kund gör upprepade köp hos en nätleverantör. VDn 
på My Perfect Day anser att rekommendationer, vad andra tycker och positiva omnämnanden 
bidrar till att en kund gör upprepade köp. VDn på Akazia anser att det kan vara via nyhetsbrev 
samt att kunderna ser företaget i allt ”mediarus”. Även förväntad kundnöjdhet, och att kunden 
är nöjd med helheten, kan bidra till upprepade köp (Affärsutvecklare i-ShopMall). 
 
Enligt Kao och Lin (2016) handlar kunder som kvarstår i och med e-lojalitet, om att kunder 
inte byter till andra webbsidor eller nätleverantörer, utan stannar kvar, vilket innebär att ju 
mer nöjd en kund är hos en nätleverantör eller webbsida, desto mer lojal blir kunden. För att 
få kunder att stanna, menar VDn på My Perfect Day är att kunder får en bra paketering, med 
bra kundupplevelse, och att ”de hela tiden försöker stå på tå och spetsa erbjudanden samt att 
alltid sträva efter att ha det största utbudet, och med ett brett sortiment”. Är det till exempel 
någon som ska ha ett kalas, ska de hitta allt hos oss och inte behöva kompensera sitt köp hos 
någon annan leverantör. Affärsutvecklaren på i-ShopMall anser att det handlar om att 
bearbeta kunden, och få en dialog på olika sätt, exempelvis via tävlingar där kunden får svara 
på frågor och i gengäld få en vinst (till exempel en trisslott). Det är viktigt att ha kontakt, men 
att alltid ha respekt för kunderna (Affärsutvecklare i-ShopMall). VDn på Akazia menar att de 
inte vill tvinga någon till något, utan vill att kunder kommer för att de vill, men att företaget 
alltid gör sitt bästa för att synas och göra bra ifrån sig. De försöker ha unika varor och att 
alltid leverera bra.  
 
Enligt VDn på My Perfect Day påverkar säljkanalen e-handel till lojala kunder på så vis att 
istället för att åka till affären, kan du via e-handel sitta hemma och beställa dina varor. ”Med 
e-handel har kunden en helt annan översikt av vilket utbud som finns, vilket gör att det blir 
bekvämare och enklare att vara lojal via e-handel, och även underhåll av relationer i form av 
bra erbjudanden av olika slag” menar VDn på My Perfect Day. Affärsutvecklaren på i-
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ShopMall håller inte riktigt med, utan anser att det är svårare med e-handel än vid fysisk 
handel, eftersom med e-handel är utbudet och konkurrensen så pass mycket större, att det blir 
svårare att erhålla lojala kunder vid e-handel, än vid fysisk butik. 
 

3.6 Kunskapsbidrag 

 

 
 
Figur 2: Modifierad analysmodell över kritiska framgångsfaktorer som kan bidra till lojala 
kunder för små detaljistföretag via e-handel. 
Källa: Författaren 
 
Baserat på analysarbetet har jag i figur 2 valt att göra en modifiering av den litteratur-baserade 
analysmodellen som visades i figur 1. Baserat på respektive respondents uppfattningar drar 
jag slutsatsen att ”kundhanteringssystem”-faktorn, som i Figur 1 är placerad i mitten bland de 
kritiska framgångsfaktorerna i analysmodellen, ska tas bort. Den främsta anledningen till det 
är att denna studie fokuserar på små detaljistföretag.  
 
De var alla överens om att kundhanteringssystem är en viktig faktor, men framförallt för 
större företag som har större mängder data att hantera. Eftersom de flesta forskningsstudier 
fokuserar på större företag, hade kundhanteringssystem-faktorn sannolikt passat in, om denna 
studie hade fokuserat på större företag. 
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Det finns idag alternativ för hantering av kunder, vilka visar sig vara mer kostnadseffektiva 
alternativ än kundhanteringssystem. Både VDn på My Perfect Day och VDn på Akazia 
använder bland annat stöd som plugin, google-analytiker och kundinteraktioner. Eftersom de 
är små detaljister är dessa ”relationsstöd” enkla och bra sätt för dem att bevaka och följa upp 
sina kunder.  
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4 Slutsatser 
Syftet är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer som kan bidra till lojala kunder för 
små detaljistföretag vid användning av e-handel. 
 
Kritiska framgångsfaktorer för små detaljistföretag med användning av e-handel 
Utifrån de kritiska framgångsfaktorerna som beskrivits i kandidatuppsatsen och hanterats i 
analysen, kan konstateras att en kombination av de kritiska framgångsfaktorerna hjälper samt 
ökar chansen för små detaljistföretag, vid användning av dessa, att skapa lojala kunder med e-
handel som säljkanal.  
 
Alternativ för kundhanteringssystem för små detaljistföretag 
Ingen av respondenterna använder idag ett kundhanteringssystem men alla tycker att det är en 
bra och viktig faktor för att hantera kunder, dock är ett sådant system till större nytta för större 
detaljistföretag eftersom det råder större mängd data som ska hanteras. Det finns idag 
alternativ som kan användas istället för ett kundhanteringssystem som är mer lättsamt och 
kostnadseffektivt för små detaljistföretag. Till exempel plugin, google-analytiker, 
direktkontakt och andra kundinteraktioner, som även de kan användas för att bevaka och följa 
upp sina kunder. 
 
Kombination av säljkanalerna e-handel och fysisk handel stärker handeln i sig 
Jag anser att de kritiska framgångsfaktorerna som har belysts i kandidatuppsatsen är viktiga 
vid e-handel och att de används av de flesta detaljister på ett eller annat sätt. Även 
kombination att driva både e-handel och fysisk handel stärker handeln i sig på så vis att det 
ger ett företag ”två ben” att stå på. Det i sin tur bidrar till den personliga kontakten, som 
endast säljkanalen e-handel i samma utsträckning inte ger. 
 
Lojalitet för små detaljistföretag via e-handel gör relationer med kunder mer personliga, än 
för större konkurrenskraftiga företag 
Kundlojalitet vid e-handel och kundlojalitet vid fysisk handel, anser jag, skiljer sig åt 
beroende på vilken typ av marknad detaljistföretaget inriktar sig på. Till exempel om det är en 
stor klädkedja som H&M eller om det är en mindre, nischad, e-handel som My Perfect Day 
och Akazia. Det är svårare för kunder att vara lojala via e-handel om det är stora 
konkurrenskraftiga klädeskedjor med stora utbud, men för My Perfect Day och Akazia som är 
små detaljister blir relationen med kunder starkare och mer personliga.  
 
Fortsatta studier 
En brist i C-uppsatsens studie är att det endast har fokuserats på två säljande företag. En 
rekommendation för fortsatta studier är att intervjua fler säljande företag, men även intervjua 
kunder, för deras synpunkter och för att få ett relationsperspektiv på studien. Det hade gett ett 
mer intressant och djupgående resultat för det studerade området. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 

 
1. E-handels användning: 
1.1 Hur betydelsefull, enligt din mening, är säljkanalen e-handel idag?  
1.2 Kan du beskriva hur informationsutbytet mellan er organisation och kunderna sker?  
1.3 Hur har säljkanalen e-handel har påverkat människors köpvanor? 
1.4 Hur bekväma tror du människor är att handla via internet, till skillnad från att handla i 
fysisk butik? 
1.5 På vilka sätt anser du att e-handel har påverkat den fysiska butiken?  
1.6 Hur anser du att e-handel kan påverka ett företags kundkrets? 
 
2. Kundservice funktionalitet: 
2.1 På vilka sätt anser du att kundservice kan påverka till bra e-handel? 
2.2 Vad är, enligt din mening, bra kundservice? 
2.3 Hur tycker du att bra kundservice påverkar kunden? 
2.4 Vilka funktionella element är viktiga vid e-handel för att skapa en bra kundservicekvalitét, 
anser du? 
2.5 Vilka emotionella element är viktiga vid e-handel för att skapa en bra kundservicekvalitét, 
anser du? 
2.6 På vilka sätt anser du att kundtillfredsställelse kan vara viktigt vid e-handel? 
2.7 Hur tror du att kundtillfredsställelser påverkar kundservice? 
2.8 Vad är, enligt din mening, bra kundförtroende och hur bidrar det till lojala kunder? 
 
3. Kundhanteringssystem: 
3.1 Anser du att ett kundhanteringssystem är viktigt när detaljisten använder säljkanalen e-
handel? 

3.1.1 Om ja: varför anser du att ett kundhanteringssystem är viktigt vid e-handel? 
3.1.2 Om nej: Varför inte? 

3.2 Använder ditt företag ett kundhanteringssystem (CRM)? 
3.2.1 Om ja: Hur har det påverkat företagets relation med kunder? 
3.2.2 Om nej: Har du funderat på att företaget inför ett kundhanteringssystem? 

3.3 Hur sker kundinteraktioner i ditt företag?  
3.4 På vilka sätt anser du att kundinteraktioner kan vara viktiga vid e-handel? 
3.5 Hur viktig är kundkommunikationen för företaget, anser du? 
3.6 På vilka sätt sker kundkommunikationen idag? 
3.7 På vilka sätt kan kundvärde uppstå med användning av kundhanteringssystem, anser du? 
3.8 Vad anser du bidrar till att öka en kunds upplevda kundvärde? 
 



 

31 
 

4. Kundanpassning funktionalitet: 
4.1 På vilka sätt, anser du att kundanpassning påverkar en kunds lojalitet? 
4.2 Kan du beskriva vad “kundanpassning” innebär för dig? 
4.3 Hur viktigt, anser du, är kundanpassning?  
4.4 Använder ni er av kundanpassningar? 

4.4.1 Om ja: På en individualiserad nivå eller för massanpassning? 
4.4.2 Om nej: Varför inte? 

4.5 Hur gör du för att anpassa kunders rekommendationer och erbjudanden? 
4.6 På vilka sätt anser du att kundanpassning leder till ett brett utbud av produkter? 
4.7 Vilka behov uppfylls hos kunden med hjälp av kundanpassning, anser du?  
 
5. Lojala kunder via e-handel: 
5.1 Kan du beskriva vad lojalitet innebär för dig?  
5.2 Vad anser du gör att en kund kan tendera till att bli lojal? 
5.3 Vad anser du bidrar till att en kund gör upprepade köp? 
5.4 Hur gör ni för att få kunder att kvarstå och inte byter leverantör? 
5.5 Hur tror du att säljkanalen e-handel påverkar lojala kunder? 
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Bilaga 2: Resultat  

Numrering Intervjufråga VD My Perfect Day VD Akazia Affärsutvecklare i-ShopMall 
1.    E-handels användning:  Svar:  Svar:  Svar: 
1.1 Hur betydelsefull, enligt din mening, är 

säljkanalen e-handel idag? 
Det ger stora möjligheter, och den är inte 
begränsad. Största delen av kunderna finns inte 
här i Karlstad, vi skickar till hela Sverige. Det 
är bra att ha lagret i en liten stad som Karlstad 
med tanke på lagerkostnader. Det är en stor 
möjlighet om det är så att man inte vill bo i 
större städer, men ändå nå ut till kunder. Det är 
väldigt flexibelt, och ger möjlighet till att 
arbeta var som helst. 

Tror det är viktigt för en liten fysisk 
handel, att ha två ben att stå på. 
konsumtionen förändras lite, hur vi 
handlar och vad vi handlar. 

Den är avgörande. Om du har ett 
företag som ska överleva i längden 
så kommer e-handel att behövas. 

1.2 Kan du beskriva hur informationsutbytet 
mellan företaget och kunderna sker?  

Till absoluta största del via mail och enstaka 
fall via telefonkontakt. 

Vi pratar via sociala medier, till exempel 
instagram, facebook och via nyhetsbrev. 

Beror på om man vill ha till 
exempel mail eller sms. Men mail 
är ett bra sätt att nå ut till kunderna. 
Kan vara bra att skicka 
direktutskick till kunderna, det 
brukar inte e-handlare göra. 

1.3 Hur har säljkanalen e-handel har påverkat 
människors köpvanor? 

Man kan få en sån räckvidd. Det är så bra att 
man också kan kombinera e-handeln olika 
sociala kanaler, där man kan lägga ut till 
exempel en ny produkt på instagram som 
kunder kan upptäcka direkt och sedan beställa 
hem. På så vis kan man “styra” folk lite, med 
hjälp av till exempel en influenser. 

Det gör att vi handlar hemma istället för 
stan, med bil och parkering. tror att 
besökarna i stan blir mindre i centrum, 
e-handel bli mer lättillgängligt. 

Framförallt att man shoppar 27/7. 
Idag nu sitter man framför datorn 
hela tiden. Plus att man har större 
utbud och information. Människor 
gör mycket research, för de vill se 
recensioner och vad andra tycker. 
det är viktigt idag. 

1.4 Hur bekväma tror du människor är att 
handla via internet, till skillnad från att 
handla i fysisk butik? 

De blir mer och mer bekväma skulle jag säga, 
även äldre generationer. 

Bekväma. Det är tillgängligheten. bara 
för några år sen var det mer viktigt att gå 
ner på stan med sina kompisar. Nu sitter 
man hemma och umgås mer 
”elektroinskt”.  

Man är relativt bekväm. Till 
exempel så handlar fler och fler 
äldre idag. Det blir mer och mer 
bekvämt.  

1.5 På vilka sätt anser du att e-handel har 
påverkat den fysiska butiken? 

Jag tror att det kommer förändras, produkter 
som inte har lika stort behov av att klämmas 

Den fysiska butiken har tagit väldigt 
mycket stryk, vi har mindre 

På många sätt, e-handlare har inte 
samma kostnadsmassa, vilket gör 
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och kännas kommer handlas via e-handel 
istället. Den fysiska butiken kommer Inte 
försvinna, men kanske behöver förbättra 
erbjudanden för att man ska välja att gå dit 
istället. 

kundunderlag. Vi märkte att det var 
mindre folk i butiken.  

dem konkurrenskraftiga med priser 
etc.  

1.6 Hur anser du att e-handel kan påverka ett 
företags kundkrets? 

Vi säljer inom Sverige, och där finns det ingen 
begränsning, så kundkretsen är mycket bredare 
än om det skulle vara en butik. Vi finns 
tillgängliga för alla dygnet runt, och når på så 
vis ut till alla kunder. 

Vi kan nå hela Sverige, det öppnar upp 
många dörrar. Där kan jag nå vem som 
helst som har långt till butiken, som 
istället enkelt kan gå in på webbsidan. 

Det går att nå ut till flera, nya 
människor. Särskilt geografiskt.  

2. Kundservice funktionalitet:       
2.1 På vilka sätt anser du att kundservice kan 

påverka till bra e-handel? 
Att vara väldigt snabb på mail, svara så fort vi 
ser det eller inom 24h oavsett om det är helg 
eller vardag. Eftersom vi inte får någon fysisk 
kontakt så försöker vi alltid verka glada, 
tillmötesgående, kompensera, bjuda på något 
extra. Att alltid försöka göra kunden nöjd, 
eftersom lösningen inte finns lokalt. Vi 
försöker även ha mycket kontakt med 
kunderna på sociala medier. 

Snabba frakter, fraktfritt, att kunder får 
det dem har beställt och kan höra av sig 
för att kunna fråga frågor om ex, mått 

Det gör hög kundnöjdhet och gott 
förtroende, vilket ger 
merförsäljning och längre 
kundrelationer. 

2.2  Vad är, enligt din mening, en bra 
kundservicekvalitét? 

Att visa på inspiration, ha fina bilder så att 
kunden kan få en känsla och upplevelse av alla 
produkter. Att till exempel ha vit bakgrund, 
fina dukningar osv. Vi brukar lägga ut 
småfilmer och tips löpande, vi har teman och 
kollar vad som passar ihop för att hjälpa 
kunder.  

Att man är tillgänglig via sin e-handel. 
Om man tänker på oss som är små 
detaljister så är det svårt att konkurrera 
med de stora detaljisterna. Det är bra att 
visa sig mer personlig mot andra. 

Rätt information, enkelhet, 
snabbhet, trevligt bemötande, 
problemlösningsorienterande. dåligt 
exempel på kundservice är om det 
står att det ska finnas 4 stycken av 
en produkt kvar och det visar sig att 
det inte alls finns. 

2.3 Hur tycker du att bra kundservice påverkar 
kunden? 

Kunder blir glada och tacksamma. Vissa kan 
skriva och säga vad dem gillar.  

Kunden blir positiv och vill komma 
tillbaka, man får ett förtroende. 

Det kan vara i förhållande till pris, 
är det bra kundservice och sämre 
pris, kanske jag väljer den dyrare 
varan ändå därför att det var mycket 
bättre kundservice. Viktigt att man 
får den kundservice man förväntar 
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sig. 
2.4 Vilka funktionella element är viktiga vid e-

handel för att skapa en bra 
kundservicekvalitét, anser du? 

 
Bra kundserviceformulär och bra 
kommunikation ut till kund före och efter köp, 
till exempel orderbekräftelser etc.  

Nu har inte jag det, man att utveckla så 
att man kan se en tröja, försöka 
återskapa den på min kropp, bra 
betalningssätt, bra frakt, bra returer. 

Tror mycket på chattar, 
realtidshjälp. Att all information 
som det går finns, så att kunden 
istället inte behöver fråga så 
mycket, samt att uppgifter är 
korrekt. Rätt information i rätt tid. 

2.5  Vilka emotionella element är viktiga vid 
e-handel för att skapa en bra 
kundservicekvalitét, anser du? 

Att försöka skapa emotionella känslor är 
viktigt eftersom vi inte möter kunderna fysisk. 
Att vara personlig, alltid vara glad, ha ett visst 
språk, sprida glada känslor. Det ska kännas 
som ett fysiskt möte, fast ändå elektroniskt. 
Kunder kan få se olika klipp “behind the 
scenes” för att visa vilka som jobbar på 
företaget så att kunderna ska få en uppfattning 
vilka vi är. 

Det är viktigt. Att man inte ser "amazon-
aktig" ut, man har variation på bilderna 
så att det ser mer "hemmasnickrat" ut. 
Det känns personligt, istället för tillgjort. 

Att vara känslomässig. Det 
emotionella är avgörande. Även att 
returer ska gå enkelt. Veta mycket 
vad andra tycker om produkter är 
idag viktigt. 

2.6 På vilka sätt anser du att 
kundtillfredsställelse kan vara viktigt vid e-
handel? 

Det är viktigt, eftersom nöjda kunder sprider 
gott rykte och handlar igen.  

jätteviktigt, för då kommer de ju tillbaka 
och handlar igen, och kanske att när de 
ska ha någonting så kommer dem att 
tänka på "vad hette den butiken nu 
igen".  

Genom upplevd förväntan. Den 
förväntade kvalitéten behöver inte 
alltid vara den bästa, utan det är det 
förväntade kunder upplever som är 
kvalité, till exempel att du får svar 
inom 2 timmar istället för 24 
timmar, eller att du får leverans på 
2 veckor istället för 4 veckor. 

2.7 Hur tror du att kundtillfredsställelser 
påverkar kundservice? 

Mycket. Vi försöker ju till exempel alltid 
förbättra oss när problem uppstår.  

Mycket, får du ett bra köptillfälle, klart 
att det påverkar kundservicen och att de 
kommer tillbaka och handlar. 

De hör ihop. Den ena leder till den 
andra. 

2.8 Vad är, enligt din mening, bra 
kundförtroende och hur bidrar det till lojala 
kunder? 

Återkommande kunder som rekommenderar 
oss för andra, vilket bidrar till lojala 
kundrelationer. 

Det är bra om kunder känner att de kan 
lita på oss. Klickar man hem något så 
ska man känna att man får hjälp med det 
som behövs. Att du känner dig trygg och 
försöker vara positiv. Alltid försöka 
göra kunden nöjd, att skapa förtroende, 

Det förväntade kunden upplever. 
Om du får en produkt som speglar 
den på bilden, som håller kvalitéten 
som du förväntade dig, då handlar 
man där igen. Det svåraste är att få 
en ny kund.  
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så att de blir återkommande kunder till 
min sida. 

3. Kundhanteringssystem:       
3.1 Anser du att ett kundhanteringssystem är 

viktigt när detaljisten använder säljkanalen 
e-handel? 

Ja. Ja. Ja. 

03.01.01 Om ja: varför anser du att ett 
kundhanteringssystem är viktigt vid e-
handel? 

Det är superbra att ha ett sånt system, men det 
är svårt att veta hur mycket kunderna vill att 
man ska kontakta dem. Hade jag arbetat mer 
mot företag så tror jag att det kan vara mer 
relevant att ha ett kundhanteringssystem. Jag 
kan se vinning med det om det är produkter 
som behövs i livet, tex linser, glasögon. Det är 
skillnad med bröllopsgrejer. Jag försöker vara 
varsam att jaga kunder. 

Det är viktigt. Vi måste ha deras 
uppgifter för att kunna skicka varorna 
och leverera bra innehåll. 

Eftersom ju mer du vet om din 
kund, desto mer träffsäker kan du 
bli att uppfylla din kunds 
förväntningar. Det kan vara hur 
mycket data som helst, så det 
behövs något typ av system, helst 
så personaliserat som möjligt. 

03.01.02 Om nej: Varför inte? - - - 
3.2 Använder ditt företag ett 

kundhanteringssystem (CRM)? 
Nej. Nej. Nej. 

03.02.01 Om ja: Hur har det påverkat företagets 
relation med kunder? 

- - - 

03.02.02 Om nej: Har du funderat på att företaget 
inför ett kundhanteringssystem? 

Vi har i nuläget inte funderat så mycket på att 
skaffa ett kundhanteringssystem. Det är svårt 
att veta vilka kunder som vill att man 
kontaktar dem. Vill man inte ha nyhetsbrev 
kan man gå in och avregistrera sig. 

Vi är såpass nya så vi har inte hunnit 
med det så mycket än. 

Inte på det sättet just nu. 

3.3 Hur sker kundinteraktioner i ditt företag? Vi använder lite plugin, går du in på 
webbsidan så exponeras du för produkter som 
du är intresserad av och som är relevanta för 
dig. 

Det är jättesvårt med e-handel, vi har 
google-analytik, då kan vi se vad som är 
mest populärt, vad folk tittar på. Jag 
tycker att det märks lättare i butik vad 
kunder kollar efter. Kommer en kund in 
i butiken så vet jag oftast direkt vad du 
söker, jag ser vad de tar i, vad de testar. 

Vi har inte e-handel idag, men det 
kan ske både digitalt och fysiskt.  

3.4 På vilket sätt anser du att kundinteraktioner Det är superviktigt. För oss är det intressant Det är viktigt. Är det många som är Hemsidan måste va funktionell. Det 
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kan vara viktiga vid e-handel? om ålder på personen, var personen bor, om 
personen har barn etc. Det är samtidigt också 
viktigt hur informationen fördelas, så man får 
sålla ut den data som är viktig för en själv 
också. Det är viktigt för att bygga varumärke 
och stärka relationen.  

intresserade av till exempel ett par byxor 
så ser ju jag det och då får jag försöka 
att ha fler byxor i lagret. Sen att man 
kan se att vissa har kollat på en viss 
byxa, men kanske inte hittar sin storlek, 
då kan det vara värt att fylla på den 
byxan med fler storlekar. 

är viktigt att hemsidan är logisk och 
att man inte efterfrågar samma 
information flera gånger, till 
exempel vilken storlek jag har på 
byxor. 

3.5 Hur viktig är kundkommunikationen för 
företaget, anser du? 

Det är viktigt såklart för att hålla en tydlig linje 
kring varumärket och hur man vill uppfattas, 
för att bygga förtroende och återkommande 
kunder.  

Det är jätteviktigt att nå ut till kunden, vi 
pratar via sociala medier, sen annonsera 
företaget, inte bara med inlägg utan även 
utåt. Att man kan kommunicera med oss 
via mail eller telefon, att man lätt ska 
kunna slänga iväg en fråga. 

Kommunikationen ska vara logisk, 
det är ett helhetsbegrepp. 

3.6 På vilka sätt sker kundkommunikationen 
idag? 

Via sociala medier, mail, nyhetsbrev, 
sporadiska kundaktiviteter. 

Via sociala medier. Främst via telefon och mail. 

3.7 På vilka sätt kan kundvärde uppstå med 
användning av kundhanteringssystem, 
anser du? 

Det ät viktigt om det är varor man köper ofta, 
de vet att man vill ha den, och är det rabatt på 
den produkten, att man skickar ut om 
erbjudandet till kunden då. Det kan bli både 
serviceförbättring och ökat kundvärde. Det är 
jätteviktigt särskilt om det är varor som köps 
ofta. Jag kan se att det finns fördelar med det, 
men vi är inte där än. 

Det är viktigt för att få kontroll över 
vem är min kund, vad ska jag fortsätta 
att köpa in, vad ska jag inte köpa in, vad 
har jag missat och uppgifter om kunder, 
och att kunder kommer tillbaka. 

Framförallt med personalisering. 
Det kan vara historik, realtidschatt, 
mail, men med ett bra 
kundhanteringssystem så uppstår 
kundvärde, så länge som kunden 
anser att man inte går över deras 
integritet. Kundvärde uppstår med 
bra kundservice. De upplevda 
förväntningarna utgör kundvärdet. 

3.8 Vad anser du bidrar till att öka en kunds 
upplevda kundvärde? 

Med rabattkoder och erbjudanden, och att hela 
tiden hålla sidan uppdaterad med nya 
produkter, inspiration m.m. 

på sociala medier kan man 
uppmärksamma vad man har köpt, visar 
att man är aktiv och finns på flera 
kanaler. 

Förväntad kvalitéten. och det 
innebär inte den högsta, utan den 
förväntade. 

4. Kundanpassning funktionalitet:       
4.1 På vilka sätt, anser du att kundanpassning 

påverkar en kunds lojalitet? 
Kunden blir mer köpbenägen. Om jag har en bra kundanpassning, gör 

att kundens lojalitet ökar, den visar att 
den litar på mig, är nyfiken på mig, då 
konverterar den ju tillbaka.  

Positivt, eftersom människor är 
ganska enkla varelser. Om ett IT-
system “bryr” sig om en, så känner 
man sig unik. Till exempel kan man 
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i och med det få ett specialpris eller 
rabattkod. 

4.2 Kan du beskriva vad “kundanpassning” 
innebär för dig? 

Att ha plug-in där kunden blir exponerad olika 
tips, informationen du får är relaterat till 
tidigare köp och vad andra har köpt 
tillsammans med en produkt. Att tipsa kunden 
vad den här produkten matchar med och 
verkligen visar vad som finns. 

Det kan vara bra i det stora hela, men 
jag tycker det är lite läskigt. mina 
köpbehov klarar jag själv. Jag själv 
raderar alla mina mail jag får från 
nyhetsbrev. Jag tycker det är bra med 
återkoppling en tid efter att kunden har 
handlat. 

Att man försöker i möjligaste mån 
möta kundens behov.  

4.3 Hur viktigt, anser du, är kundanpassning? Det är en viktig faktor som gör att man kan få 
lojala kunder. Kunder kan få en positiv 
upplevelse när den lätt kan navigera och kan 
hitta på webbsidan.  

Det är viktigt, men till en lagom nivå. 
Att man inte "pushar på". Då känns det 
inte personligt längre. 

Viktigt. beror på vad man säljer, 
och vad kundanpassningen i det 
fallet innebär. 

4.4 Använder ni er av kundanpassningar? Ja. Ja. Ja. 
04.04.01 Om ja: På en individualiserad nivå eller för 

massanpassning? 
Vi använder det på mer individualiserad nivå. Vi använder en mer massanpassad nivå. Vi använder en mycket 

individualiserad nivå. 
04.04.02 Om nej: Varför inte? - - - 
4.5 Hur gör ni för att anpassa kunders 

rekommendationer och erbjudanden? 
Genom plugin som samlar in data baserat vad 
du tittat på tidigare eller någon annanstans. 

Vi använder oss av nyhetsbrev, men kan 
skicka ut mail till flera kunder när det är 
till exempel högtider eller rea. 

Med hjälp av en 3D body scanner, 
där man tar av underkläderna och 
scannar av hela kroppen och får 
reda på alla ens storlekar som vi 
sedan kopplar till olika typer av 
erbjudanden. 

4.6 På vilka sätt anser du att kundanpassning 
leder till ett brett utbud av produkter? 

Allt som underlättar för kunden underlättar att 
ta ett köpbeslut. 

Att man kan se att man inte har de varor 
som folk frågar efter, och då inser man 
att man måste ta in fler produkter, vilket 
gör att det blir ett brett utbud. 

Det behöver inte göra det. Det beror 
på hur man säljer in någonting. 
Själva kundanpassningen behöver 
inte bidra till ett brett utbud anser 
jag. 

4.7 Vilka behov uppfylls hos kunden med 
hjälp av kundanpassning, anser du? 

Kunden sparar tid och underlättar för kunden i 
köpprocessen. 

Det är nog tidsanpassningen. Att det är 
till exempel nyår och man kanske 
behöver en klänning, och att vi då 
skickar ut mail eller nyhetsbrev om 
nyheter eller rea på klänningar. 

Dels känslan av att man är unik, 
men inte vara “utanför gruppen”. 
Även att man “skruvar” in en 
produkt bättre i en människas 
sammanhang oavsett vad det gäller, 
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att produkten passar bättre kunden. 
Det kan ge en bättre kundnöjdhet. 

5. Lojala kundrelationer via e-handel:       
5.1 Kan du beskriva vad lojalitet innebär för 

dig? 
Det är en återkommande kund, som handlar 
igen och som rekommenderar en till andra. 

Att jag levererar, håller vad jag säger på 
hemsidan, att varan ser bra ut, är i bra 
skicka när den kommer. Att kunder 
upplever vad jag försöker ge dem och att 
de känner att det är en bra upplevelse 
och att kvalitéten är bra och handlar 
igen. 

Att man talar gott om ett företag 
eller produkt till tredje person, samt 
att man gör återkommande köp. 

5.2 Vad anser du gör att en kund kan tendera 
till att bli lojal? 

En positiv köpupplevelse hela vägen. Att känna sig trygg och viktig, och att 
kunder alltid kan höra av sig och få 
snabba svar. 

Någon typ av helhetsbild, som 
involverar pris, förväntad kvalitét, 
service, support och tillgänglighet, 
på en känslomässig nivå. 

5.3 Vad anser du bidrar till att en kund gör 
upprepade köp? 

Via rekommendationer, vad andra tycker och 
positiva omnämnanden. 

Kanske via nyhetsbrev och att vi syns 
samt att kunderna ser oss i ”mediaruset”. 

En hög förväntad kundnöjdhet, nöjd 
med helheten. 

5.4 Hur gör ni för att få kunder att kvarstå och 
inte byter leverantör? 

Att kunder får en bra paketering, med bra 
kundupplevelse, och sen att man hela tiden 
försöker hålla sig på tå och spetsa erbjudanden 
och att man har det största utbudet. Ska man 
ha ett kalas, så ska de hitta allt hos oss. Man 
måste se till att man har ett brett sortiment. Vi 
försöker ha en tydlig profil, vilka produkter vi 
vill ha i sortimentet och inte, en mer nischad 
nivå, som passar alla. Kunden ska få en känsla 
av det på sidan, och kanske därför vill man 
handla. Är kunden nöjd återkommer den. 

Det vet jag inte riktigt hur jag ska göra. 
Vi försöker visa oss och göra bra ifrån 
oss. Vi vill att kunder kommer för att de 
vill, inte tvinga någon. Vi försöker ha 
unika varor, levererar bra och att man 
upptäcker en. Det är nog skillnad om det 
är ett stort e-handelsföretag, men jag vill 
vara en mindre e-handlare. 

Det första köpet är svårast att få. 
Handlar om att bearbeta kunden, få 
en dialog på olika sätt, till exempel 
via tävlingar där man frågar kunden 
frågor, och i gengäld får de någon 
vinst, till exempel en trisslott. Att 
man ser till att ha kontakt, men att 
ha respekt för kunderna.  

5.5 Hur tror du att säljkanalen e-handel 
påverkar till lojala kunder? 

Istället för att åka till affären så kan man 
beställa varor. Kunden har en helt annan 
översikt vad som finns, vilket gör att det blir 
bekvämare och enklare att vara lojal via e-
handel. Även underhåll av relation i form av 
bra erbjudanden av olika slag. 

E-handeln är väldigt opersonlig, man vet 
inte vilka kunderna är. Att ha en relation 
med en kund, då får man försöka göra så 
gott man kan och göra återkopplingar 
och nyhetsbrev. Frågar om leveransen 
och produkten var bra.  

Svårare än vid fysisk handel. Det 
kan till viss mån vara negativt, 
eftersom med e-handel är utbudet 
så pass mycket större, och 
konkurrensen är mycket större. Det 
blir svårare att erhålla lojala kunder 
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vid e-handel än vid fysisk butik. 
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