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Förord 

Vi vill efter avslutandet av denna studie tacka de personer som på ett eller annat sätt hjälpt 

eller stöttat oss med och under denna studie, det vill säga vänner och familj som dels stått ut 

med sena kvällar och övriga obekväma arbetstider som studierna bidragit till. Ett stort tack 

går ut till våra respondenter, som trots pressade scheman tog sig tid att svara på våra nyfikna 

frågor, utan er skulle vi inte haft något underlag att analysera.  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Olga och examinator Daniella för 

stöttning och guidning i djungeln av litteratur, teorier och begrepp.  

 

Tack! 
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Sammanfattning 

Den teknologiska utvecklingen i samhället har lett till en brant ökning i användandet av e-

handel. Denna utveckling har bidragit till att konsumenter ställer högre krav på sin 

shoppingupplevelse och företagen måste nu anpassa sig efter detta. Konkurrensen på e-

handelsmarknaden sker på andra villkor gentemot den traditionella marknaden med fysiska 

butiker då företaget genast konkurrerar på en global skala. Företagen måste nu hitta nya sätt 

att synas och sticka ut från mängden för att inte försvinna i bruset. Vi har i denna studie 

undersökt vilka faktorer som är viktigast för att bli framgångsrika på en konkurrenskraftig 

internetmarknad. Med hjälp av tidigare forskning har vi identifierat ett antal ”critical success 

factors” som anses vara centrala för ett e-handelsföretags framgång.  

 

Dessa teorier har sedan ställts mot empirisk data insamlad från fem svenska e-handelsföretag 

från olika marknadssegment. De gemensamma faktorer vi sett från såväl teori som empiri är 

service och företagens förmåga att på ett personligt plan kommunicera med sina kunder över 

internet. Något som man normalt sett får i en fysisk butik är inte givet en e-handel, därav 

måste e-handlarna anpassa sin verksamhet gentemot konsumenten. 

 

Nyckelord 

E-handel, tillväxt, framgångsfaktorer, marknadsföring, Sociala medier.  
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Abstract 

The technological development in our society has led to a steep rise in the use of e-

commerce. This development has contributed to higher demands from consumers considering 

their shopping-experience and the companies must learn how to adapt. The terms of the 

competition on the e-commerce market are different from the traditional market with brick-

and-mortar stores as they immediately compete on a global scale. In order to not disappear in 

the sheer volume of competition, the companies now must find new ways to stand out. 

In this study, the authors have examined which factors that are significant to the rapid growth 

in e-commerce, and how they will comprehend with the competitive internet market.  

With help from previous studies, the authors have identified several critical success factors 

that may be central to the success of e-commerce businesses from different market segments. 

These theories have bene tested against the empirical data gathered from five different 

segments of the market.  

 

The common ground in the success factors analyzed from the empirical data as well as the 

theoretical data is service and personal communication towards the customer. Something that 

you normally would get in a traditional brick-and-mortar store, hence the e-commerce urgent 

need to adapt and submiss to the consumers.  

 

Keywords 

E-commerce, rapid growth, Critical success factors, Social media 
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Begrepp och definitioner 
Marknadsföring: Definieras som “Marknadsföring är den aktivitet, de verktyg och de 

processer som skapar, kommunicerar, levererar och åstadkommer utbyten som i sin tur 

skapar värde för kunder, klienter, samarbetspartners och samhället i stort” (Mossberg & 

Sundström, 2011. s. 21).  

 

E-handel:  E-handel innebär att handel bedrivs över internet och inte i en fysisk butik 

(Svenskehandel, 2018). 

 

Marknad: Marknad är den plats, lokal eller plattform där transaktionen mellan köpare och 

säljare äger rum. I denna studie utgår vi från marknaden som e-handelsbaserad, en plats där 

säljare möter köpare för ett ändamålsenligt utbyte av varor och tjänster på internet (Kotler 

och Keller, 2012) 

 

B2C: Engelskt uttryck som definierar transaktionsförhållandet mellan företaget och 

konsumenten. I detta fall Business To (2) Consumer, vilket i en direkt översättning lyder: 

företag till konsument. Begreppet beskriver vilken inriktning företaget har i sin verksamhet. 

(Gefen & Straub, 2004)   

 

Critical success factors: Faktorer som ligger till grund för ett företags framgång inom e-

handel (Feindt, Jeffcoate och Chappell, 2002).  

 

SME:  I studien definieras detta som Små och Medelstora Företag, översatt från engelskans: 

Small and Medium Enterprises (Feindt et al., 2002) 

 

Webbtjänster: Generella tjänster som tillhandahålls via internet som exempelvis webbsidor 

(Svenskehandel, 2018). 
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TRA: The Theories of Reasoned Action. Metoden analyserar externa faktorer från en analys 

av individuella tankar, attityder och beskriver hur kunderna reagerar på vissa sätt genom att 

hantera olika scenarion på olika sätt som konsument. TRA bygger på kundernas tidigare 

grundade tankar och meningar om den berörda produkten eller servicen (Dakduk, Horst, 

Santalla, Molina och Malavé, 2017). 

 

TAM: Technologies Acceptance Model. En modell som baseras på TRA.TAM är en av de 

viktigaste modellerna för att förstå och tolka teknologisk acceptans, Vilket med fördel kan 

användas för att analysera köp online (Dakduk et al., 2017). 

 

TPB: Theories of Planned Behavior. En modell över människors handlande på internet 

(Dakduk et al., 2017). 

 

Informationssystem: Det system som används av e-handlarens kunder för att ta del av den 

information som förmedlas av e-handelsföretaget. I detta fall företagets hemsida. (DeLone & 

McLean, 2004) 
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1. Introduktion  

___________________________________________________________________________ 

I det inledande avsnittet presenteras en bakgrund kring ämnet samt syftet som studien ämnar 

ge svar på. Forskningsfrågor och problemformuleringar behandlas även de i det inledande 

kapitlet. 

___________________________________________________________________________ 

1.1. Bakgrund 

De senaste decennierna har det skett en explosionsartad ökning i den elektroniska handeln 

över internet. Detta som ett resultat av de snabba teknologiska utvecklingarna samhället gått 

igenom. Gemene man är idag ständigt är uppkopplad mot diverse online-tjänster. E-handelns 

framfart prognostiseras att fortsatt accelerera och på lång sikt passera den traditionella 

handeln (Pomirleanu, Schibrowsky, Peltier & Nill, 2013). Det ställs idag krav på den 

traditionella detaljhandeln att anpassa sig till den teknologiska utvecklingen och komplettera 

sin fysiska butik med e-handel. Företag som inte klarar av den omställningen kan idag få 

svårt att överleva (Lantz, 2014). Enligt en analys av den svenska e-handelsmarknaden har e-

handelns ökade inflytande i dagens samhälle gjort att allt fler företag väljer att bedriva hela 

sin verksamhet genom internetbaserad kommers och inte idkar fysisk handel över huvud 

taget. Åren 2017 till 2018 ökade e-handeln i Sverige med hela 6,2 procent, vilket innebär att 

den idag uppgår i 268 miljarder svenska kronor. Under året 2018 har 30 procent av den 

svenska befolkningen handlat varor över internet, vilket är en ökning med hela nio 

procentenheter från föregående år (DIBS, 2018). 

 

Bakomliggande orsaker till den kraftiga digitaliseringen av e-handeln är, förutom den 

teknologiska utvecklingen, kundernas behov av mervärde och bekvämlighet vid sitt inköp av 

varor och tjänster. Förenklade betalningssystem som Swish och Mobilt Bank-ID har varit 

väsentliga för e-handelns ökade simplicitet tack vare dess mervärde för kunderna, vilket är en 

avgörande motivationsfaktor för folk att handla över internet idag. Dakduk et al., (2017) 

menar att människors ökade intresse för e-handel också lett till enorma förändringar i 

kundbeteendet när det kommer till handel över nätet. Människors ökade behov av 

bekvämlighet i samband med den ökade integrering av teknologiska, internetbaserade 

produkter i det vardagliga livet är två viktiga faktorer till e-handelns framfart (DIBS, 2018; 

Dakduk et al., 2017). 
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Under de senaste två åren har hela 90 procent av all världens digitala data genererats och 

enligt prognoser kan vi redan år 2020 uppnått en total datavolym på 40 zettabytes, där en av 

dessa zettabytes skulle motsvara cirka 2000 år av lagrad musik (SOU, 2015). Detta pekar på 

att vi är på väg mot en allt mer digitaliserad värld där mer och mer av våra vardagliga 

aktiviteter, inklusive handel, kommer att ske i någon form över internet, där teknologin är 

avgörande för att användandet av e-handel skall vara lyckad (Javier, Sanchez-Torres & 

Juarez-Acosta, 2019).  

 

Den internetbaserade handeln medför många fördelar som företag blir allt ivrigare att ta del 

av. Först och främst ger det möjlighet att sälja produkter dygnet runt, varje dag och inte 

begränsar företaget till att bara ha öppet specifika timmar eller veckodagar. Detta blir till 

fördel för både företagen och kunderna då företagen slipper lägga resurser på att underhålla 

en fysisk lokal, samtidigt som kunderna erbjuds bekvämligheten att handla från det egna 

hemmet (Gupta & Mourya, 2014). E-handeln har även övertaget när det kommer till 

övervakning av konsumentbeteenden då moderna webbtjänster kan iaktta kundernas 

köpmönster och rekommendera produkter utifrån tidigare köp genom att använda sig av 

cookies och andra sätt att övervaka kundernas köpbeteenden. Denna möjlighet har gjort det 

enklare för företag att vårda pågående kundrelationer, samtidigt som man också med hjälp av 

tekniken nu kan styra trafiken till sin egen e-handelsplattform i en högre utsträckning än 

tidigare. Företag som bedriver sin verksamhet online har även stora möjligheter att reducera 

kostnader gällande såväl marknadsföring som administration (Gupta & Mourya, 2014). Det 

som dock frånfaller i den tekniska utvecklingen är att tack vare dagens uppkoppling ställs allt 

mer krav på att vara kommunikativ och serviceminded som ett sätt att differentiera på en 

marknad med allt högre krav från konsumenter kring e-handeln. Detta leder till att klyftan 

mellan kunderna och e-handelsbutikerna riskerar att öka om inte den personlig kontakten 

bibehålls. För att ta reda på om det förefaller vara anledning till att utöka teorier kring 

framgångsfaktorer för SME (Smal and Medium Enterprises, 0-49 anställda) företag i Sverige 

kommer denna studie, genom en empirisk analys undersöka om servicen via sociala medier är 

en utökad framgångsfaktor som måste tas i beaktning i framtiden. 
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Vi har i denna studie genomfört intervjuer med fem olika e-handelsföretag, som alla under 

kort tid startat från noll och nått stora framgångar inom sitt segment. Det som intresserade oss 

är vilka faktorer som ligger bakom den snabba expansionen hos de olika bolagen, om det 

finns gemensamma nämnare som skulle kunna utgöra någon form av riktlinje som kopplar 

samman olika teorier för hur man som nystartat e-handelsbolag skall lyckas med sin 

verksamhet, samt vad man då som e-handlare bör tänka på i sin uppstart och inför framtiden.  

 

1.2. Problematisering 

På senare år blomstrar företag genom att enbart bedriva e-handel och således inte ha en fysisk 

butik där kunderna kan köpa produkterna. Det faktum att allt fler företag börjar vända sig till 

e-handel, vare sig det är som komplement till fysisk handel eller ej, leder till en stadigt 

ökande konkurrens på online-marknaden. I och med detta blir det viktigare att utforma 

strategier för marknadsföring som gör att företaget står ut ur mängden. Företag kan inte 

längre differentiera sig genom att enbart bedriva handel på internet utan måste numera också 

kunna erbjuda någon form av kompletterande service som i sig sticker ut (Feindt, Jeffcoate 

och Chappell, 2002). En av anledningarna till detta är att internet-handel inte bara bedrivs 

lokalt på en specifik plats och kan därför inte dra nytta av en stark lokal marknad och att 

marknaden utgörs av produkter med en låg kläm- och kännfaktor (Svenskehandel, 2018).  

Den traditionella handeln kunde förlita sig på geografiska barriärer för att avancera sin 

position på marknaden, något som inte är möjligt online. En annan barriär de traditionella 

handlarna kunde luta tillbaka på var kundernas ignorans. I och med tillgången till snabb 

information kan kunderna på kort tid skaffa vetskap om produkter och marknader de inte 

kunde innan. Elimineringen av dessa barriärer gör att företag måste hitta nya strategier för att 

kunna skilja sig från konkurrenterna och inte försvinna i mängden. (Brynjolfsson, Hu & 

Rahman, 2013) 

 

Den traditionella handeln innehar en faktor som e-handeln inte kan tillgodose kunderna till 

hundra procent. Denna faktor är den fysiska kontakten som fysiska butiker erbjuder 

kunderna. Till viss del kan e-handelsföretagen tillgodose detta genom att tillhandahålla 

service och med teknikens hjälp kan e-handeln ta ett allt större kliv mot att bli mänskligt, ofta 

form av sociala medier. Kan företagen nå över gränserna och tillgodose sina kunder trots 

hindret med den fysiska kontakten? I så fall hur? 
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Interneteran är fortfarande i ett tidigt stadie av sin evolution och det har redan 

uppmärksammats att köparens makt blivit större än vad som var fallet innan internets tid. Det 

har blivit mycket lättare för köparen att pressa priser då möjligheten att jämföra olika företags 

utbud och prissättningar blivit större. Kunderna har även en större påverkan genom Word-of-

Mouth då fler kan ta del av recensioner och omdömen tidigare kunder lämnat efter sig, såväl 

positiva som negativa. De företag som misslyckas med att svara upp mot målgruppens ideal 

riskerar i större utsträckning att bli ökända och få ett sämre rykte, något som är ytterst viktigt 

att undvika idag (Berglund & Boson, 2010).  

 

Det existerar ingen direkt mall för ett SME företags tillväxt på e-handelsmarknaden. Det 

finns dock många modeller och guider med olika faktorer som varje enskild guide 

rekommenderar att man bör beakta för en lyckad e-handel (svensk e-handel 2018). Generellt 

bottnar viss del av framgången i att de interna processerna är bättre organiserade hos företag 

med god tillväxt, kontra de med låg. På lång sikt är det de interna, snarare än de externa, 

barriärerna som har en avgörande influens på ett SME:s tillväxttakt (Feindt et al., 2002). Det 

finns många guider som enbart tar trendfenomen i beaktning och vad som till synes fungerar 

just för stunden. En mer konkret handlingsplan och ett sätt att applicera kunskap om e-handel 

är att föredra för att på sikt nå en lyckad e-handelsverksamhet. Studien undersöker om det 

möjligen föreligger fler faktorer som skulle kunna utgöra avgörande möjligheter för företagen 

att lyckas med sin e-handel.  

 

Bidragen med denna studie ämnar ge en djupare förståelse för e-handelsföretags utveckling 

genom att undersöka critical sucess factors. Med detta bidrar studien med kunskap och insikt 

i vilka delar av framgångsfaktorerna som spelar en större roll för att lyckas inom dagens e- 

handel, detta både i ett tidigt skede av verksamheten men också på sikt. Då studenterna ser ett 

kunskapsglapp i sammankopplingen av teori och praktik eftersom det ofta upplevs vara två 

skilda delar inom e-handeln. Det är där ett kunskapsgap uppstår, då det ständigt uppkommer 

nya e-handelsguider som baseras på trender, och som kopplat till en ideologi där fysiska 

butiker sakta dör ut och att e-handeln plockar allt större delar av marknaden på grund av att e-

handeln är ett enklare sätt att snabbt tjäna pengar. Således är förhoppningen att denna studie 

skall täppa igen ovan nämnda kunskapsgap.  
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1.3. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilka ”critical success factors” som gör att e-

handelsföretag når framgång inom sitt segment.   

1.4. Frågeställning 

- Hur har critical success factors bidragit till tillväxten hos exempelföretagen?  

- Vilka likheter uppvisar exempelföretagen avseende framgångsfaktorer? 

2. Teori 

___________________________________________________________________________ 

I kommande avsnitt redogörs för de vetenskapliga termer och huvudsakliga teorier som 

ligger till grund för studien. Vi kommer även att redogöra för relevant forskning som tidigare 

gjorts på området kring expansiv e-handel. 

________________________________________________________________  

2.2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning på området visar att det finns faktorer som talar för en snabb tillväxt 

genom e-handel. Dels uppmärksammas att internet på kort tid utvecklats och allt mer 

integreras i vardagen hos en större majoritet av befolkningen. I takt med att internet 

utvecklas, berörs också befolkningen som nu blir kunderna då marknaden växer till 

folkhemmet. Allt blir mer tillgängligt för konsumenterna i och med internet. Alla kan med 

hjälp av enkel uppkoppling via dagens mobiltelefoner mer eller mindre alltid vara 

uppkopplade och mottagliga för erbjudanden och kampanjer från företag som bedriver e-

handel. Detta gör att med en mer aktiv kundkrets följer också en mer krävande kundkrets som 

blir mer och mer viljestark och påverkande mot e-handelsföretagen, vilket leder till att 

kundernas beteende ändrats kraftigt mot ett mer medvetet beteende (Dakduk et al., 2017).  
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Critical success factors har använts i mycket forskning kring framgång på e-

handelsmarknaden och går att koppla till en rad olika teorier på ämnet. Dess breda 

tillämpning i tidigare studier och den möjliga applikationen i andra teorier gör att vi ser 

critical success factors som en rimlig utgångspunkt i denna studie. Feindt et al., (2002) 

presenterar elva Critical success factors vilka enligt forskarna anses ligga till grund för e-

handlares framgång. Critical success factors spelar en viktig roll i att identifiera de element 

som är avgörande för en organisations framgång. Det är sedan essentiellt att dessa element 

analyseras för att säkerställa en konkurrenskraftig position på marknaden (Cosgun & 

Dogerlioglu, 2012). Med utgångspunkt i Feind et al., (2002) har sedan fyra övriga teorier som 

dels fungerar som komplement uppdagats. Dessa bekräftar även viktiga punkter i Critical 

success factors. De fyra övriga teorierna är:  

 

- Information Systems Success Model, (DeLone & McLean, 2004). 

- Technology Acceptance Model, (Dakduk et al., 2017). 

- Theories of Reasoned Action, (Dakduk et al., 2017). 

- Key Performance indicators, (Exponea 2019). 

 

Hur dessa teorier appliceras i Critical Success Factors presenteras nedan i  

 

Figur 1: Applicering av teorier (egen illustration).  

 

 



15 

 

Figur 1: Applicering av teorier (egen illustration) 

2.1.1. Critical success factors 

Denna studie kommer att utgå från en modell framtagen av Feindt et al., (2002) som kallas 

för “Critical success factors”. Denna uppdagas i en studie kring snabbt växande e-handel och 

vilka faktorer författarna anser ligger till grund för en lyckad e-handel. Critical success 

factors innebär ett begränsat antal områden inom vilka tillfredsställande resultat säkerställer 

framgångsrika prestationer på en konkurrenskraftig marknad. Det existerar alltså 

nyckelområden där saker måste stämma för att organisationen ska florera. Nås inte 

tillfredsställande resultat i dessa områden kommer organisationen misslyckas uppnå önskade 

resultat (Laosethakul & Boulton, 2007).  

 

Feindt et al. (2002) tar upp sex viktiga faktorer (“Critical success factors”) som de anser 

utgör grunden. Dessa bör organiseras upp redan vid starten av verksamheten för att på sikt 

lyckas väl. Fokus bör enligt författarna ligga på vinst snarare än att sälja. Ett fokus som gör 

att vinstmarginalerna höjs samtidigt som det krävs en innovativ produkt för att kunderna skall 

fatta tycke för den. Detta för att produkterna är lätta att sprida genom internet och att det 

snabbt når en hög slagkraft inom sitt område (Feindt et al., 2002). Faktorerna innebär dels att 

företaget har en erfaren ledning med god kännedom om marknaden och nära kontakt med 

kunderna som de upprätthåller genom kvalitet och service. Innovation och flexibilitet är 

faktorer som kan kontrollera kostnader för att bibehålla hög vinst. Det är stor vikt att erhålla 

uppmärksamma medarbetare och att företaget verkar på en växande marknad.  

 

Teorin grundas i elva “critical success factors”, varav nio faktorer anses vara generiska för 

alla verksamheter när E-handel skall bedrivas (Feindt et al., 2002). Två faktorer ses som mer 

relevanta för industriella verksamheter, men dessa får även anses vara applicerbara på dagens 

e-handelsverksamheter då e-handel enligt vår tolkning idag berörs av dessa faktorer. Idag 

finns också andra faktorer utöver de som författarna tar upp i sin studie, vilka ses som starkt 

pådrivande i huruvida ett företag når framgångar som e-handel eller inte (Feindt et al., 2002). 
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De elva kritiska faktorerna som tas upp i Fendt et al., (2002) studie är följande: 

1. Innehåll 

Presentationen av den produkt eller service som företaget tillhandahåller i sin webbshop. 

2. Bekvämlighet 

Definierar hur väl ett företag anpassat sin webbshop, så att kunderna enkelt kan shoppa i den 

utsträckning som de önskar. samt hur väl företaget anpassat sin webbsida utifrån det ändamål 

som är utstakat för företaget. 

3. Kontroll 

Genom att definiera en planerad process för organisationen kan mindre SME företag hantera 

processen. Detta kan till exempel innefatta planerade processer för hur ett företag får sina 

varor levererade eller hur varorna skall levereras till kunderna. 

4. Interaktion 

En E-handels förmåga att bygga upp sina individuella kundrelationer, i form av att erbjuda 

kunderna en viss typ av support efter försäljning eller en viss typ av information som 

kunderna enkelt kan tillhandahålla sig genom interaktion mellan e-handeln och kunderna. 

5. Samhälle 

Relationsbyggandet med den målgrupp eller målgrupper som företaget definierat i sina mål, 

där man tillhandahåller information och service som anpassas efter målgruppen.  

6. Priskänslighet 

Produkten eller servicens priskänslighet i förhållande till konkurrenternas på internet. 

7. Brand image 

Genom att bygga brand image skapar man ett namn inom e-handeln, som representerar 

varumärket och dess produkter samt service. Detta görs genom att använda tekniker för både 

online och offline byggande. 

8. Engagemang 

Förmågan att motivera sitt användande av internet, och viljan att förnya.  

9.  Partnerskap 

Den utsträckningen ett företag utnyttjar partnerskap med externa aktörer för att få övertag på 

internet-marknaden och expandera sina affärer.  

10. Processförbättring 

E-handeln förmåga att förbättra och förändra sina processer för att lättare kunna automatisera 

sina affärer. 
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11. Integration 

Länken mellan E-handelsföretagets förmåga att förstå och applicera underliggande IT-system 

för att lättare kunna tillhandahålla sin webbshop till sina kunder.  

 

Dessa elva faktorer är enligt Feindt et al. (2002) olika applicerbara beroende på vilken 

tillväxtfas företaget befinner sig i. I uppstartsfasen är faktorer såsom engagemang, innehåll, 

priskänslighet och kontroll de viktigaste för att effektivt kunna konkurrera på marknaden. 

Övriga faktorer tillkommer inkrementellt allt eftersom företaget växer men fungerar inte som 

ersättare till de tidigare faktorerna. Innehåll, engagemang och interaktion är lika viktigt för ett 

moget företag som för ett nystartat. Denna information är viktig för oss av den anledningen 

att de företag som är involverade i studien just nu befinner sig i antingen uppstarts- eller 

tillväxtfasen. Detta ger oss då en större inblick i vilka faktorer som bör vara mest applicerbara 

på de utvalda företagen. 

 

 

Forskning gjord på framgångsrika e-handelsföretag i Thailand bekräftar att nätverkande och 

partnerskap är en viktig del av att nå framgång inom internet-handeln. Framgångsrika 

entreprenörer lyckas med hjälp av kreativitet förhandla till sig tjänster och överenskommelser 

med externa parter som ger dem fördelar på marknaden (Sebora, Lee & Sukasame, 2009). 

Dagens globala ekonomi är till stor del uppbyggd på nätverk och då är relationer med 

affärspartners essentiellt för ett företags överlevnad och tillväxt (Evans & Volery, 2001). 

Sebora et al., (2009) skriver även att utvecklingen av internet har medfört en förenklad och 

mer omfattande tillgång till kontakter samtidigt som underhållskostnaden av nätverket är 

lägre jämfört med personlig eller interaktion över telefon.  

  

Figur 2: Critical success factors baserat på tillväxtfas (Feindt et al., 2002) 
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Bekvämligheten i användandet av en internetbaserad tjänst är en av nycklarna till 

återkommande kunder. Bekvämligheten syftar till kundernas förmåga att ta sig till och från 

webbsidan så smidigt som möjligt samt tillgängligheten till relevant information med minsta 

möjliga arbetsinsats från kunden (Srinivasan, Anderson & Ponnavolu, 2002). Snabb 

responstid i samarbete med simpel och intuitiv användarupplevelse är enklar sätt att 

säkerställa bekvämligheten för kunden (Cosgun & Dogerlioglu, 2012). 

 

2.1.2. DeLone & McLean´s Information Systems Success Model  

Även om den teknologiska utvecklingen genom åren har lett till uppkomsten av nya 

affärsmodeller har den fundamentala rollen av informationsteknologi [IT] inte ändrats. Av 

den anledningen bör mätningen av framgångsrika informationssystem [IS] inte heller ändras 

(DeLone & McLean, 2004). DeLone och McLeans modell för framgångsrika 

informationssystem erbjuder ett ramverk för hur e-handelsföretag ska applicera sitt IS för att 

kunna mäta hur pass framgångsrikt det är. Detta ramverk är bestående av sex olika 

dimensioner; systemkvalitet, informationskvalitet, servicekvalitet, användning, 

användartillfredsställelse och nettofördelar (DeLone & McLean, 2004). Det föreslås att 

innehållets kvalitet i samspel med systemets kvalitet och underhåll ligger till grund för 

användarnas nöjdhet och påverkar därmed deras avsikt att använda systemet. Ju mer nöjd 

kunderna är med systemet desto större chans är det att de använder det, vilket i sin tur avgör 

vilka fördelar de kan erhålla av detta (Ghandour, Deans, Benwell & Pillai, 2008). Nedan 

demonstrerar Figur 3 hur systemkvalitet, informationskvalitet och servicekvalitet leder till 

såväl kundernas avsiktliga och faktiska användande som deras tillfredsställelse av 

användningen av systemet.  

 

 Figur 3: DeLone & McLean IS Success Model (DeLone & 

McLean, 2003) 
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Den första dimensionen, systemkvalitet, handlar om informationssystemets övergripande 

kvalitet. Systemkvaliteten är väldig viktig då den påverkar systemets användbarhet, 

tillgänglighet, pålitlighet och anpassningsförmåga vilka alla är viktiga faktorer för kundens 

upplevelse av att använda systemet (DeLone & McLean, 2004). Pålitligheten hos en online 

plattform för varuhandel är en av de grundläggande delarna för alla e-handlare då det skapar 

en trygghet för kunderna som använder den. Hur väl en hemsida fungerar och hur pass 

konsekvent den är ligger till grund för kundens första intryck och överliggande tillit till 

tjänsten. Denna tillit är en av de huvudsakliga byggstenarna i kundernas attityd mot 

näthandeln (Al-Debie, Akroush, Ibrahem Ashouri, 2015). När kunden väl litar på tjänsten är 

det viktigt att den är effektiv, vilket innebär att den ska vara lätt att hitta och kunderna ska få 

fram den önskade informationen med minsta möjliga ansträngning (Zeithaml, 2002). Detta 

görs på bästa sätt genom att frekvent uppdatera hemsidan (Sebora et al., 2009). 

 

Informationskvalitet behandlar systemets innehåll. För att köpare ska vilja initiera en 

transaktion måste de förses med relevant, komplett och lättförstådd information om företaget 

och dess produkter (DeLone & McLean, 2004). En fördel är även om denna information kan 

anpassas efter varje kund eftersom vad som är relevant information kan vara subjektivt i den 

bemärkelsen att olika individer är intresserade av olika typer av produkter (Ghandour et al. 

2008). Upplever en kund att ett visst företag lyckas förse denne med relevant information 

ökar chansen att kunden återkommer (Huizingh, Eelko, Krawczyk, Bijmolt & Hoekstra, 

2007). 

 

För att sedan behålla kunderna är den tredje dimensionen, servicekvalitet, en viktig del. 

Servicekvaliteten innehåller allt från generella beskrivningar av produkter till skräddarsydda 

dialoger utefter kundens begäran (Piccoli, Brohman, Watson & Parasuraman, 2004). Att 

finnas till stöd för kunden även efter att transaktionen har utförts bidrar till kundens 

upplevelse kring hela inköpet (Sharma & Lijuan, 2015). Har kunden frågor eller bekymmer 

efter köpet är det viktigt att e-handlaren finns tillgänglig och är till hjälp (DeLone & McLean, 

2004). Ghandour et al., (2008) menar att detta kan ha stor positiv inverkan på relationen till 

kunden då det erbjuder en trygghet och ökar kundernas kunskap när de söker ytterligare 

information. Denna relation är mycket viktig för att skapa affärsmöjligheter genom att bygga 

kundlojalitet.  
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Modellens fjärde dimension, användbarheten, syftar till systemets användning och hur 

kunderna interagerar med det. Detta involverar allt från navigering och design till hur de får 

tag på relevant information och hur själva transaktionen går till. Är systemet utformat så att 

det kan användas utan några större ansträngningar från användaren leder det till ett 

uppfyllande av den femte dimensionen; användartillfredsställelse. För att mäta 

användartillfredsställelsen bör hela kundupplevelsen tas i beaktning från första anblick till 

service efter köpet (DeLone & McLean, 2004).   

 

Den sista dimensionen, nettofördelarna, som i det här sammanhanget innefattar att balansera 

alla för- och nackdelar som finns med e-handel för de aktörer som kan ha intresse av den 

sålda produkten (DeLone & McLean, 2004).  

 

2.1.3. TAM (Technology Acceptance Model) 

I relation till köpbeteende i en virtuell miljö är TAM modellen (Technology Acceptance 

Model) enligt Dakduk et al. (2017) enkel att förstå, och lätt att använda. TAM är en av de 

viktigaste modellerna för att förstå och tolka teknologisk acceptans, vilket med fördel kan 

användas för att analysera köp online. Genom detta har metoden blivit vida accepterad inom 

e-handel för att bättre kunna analysera köpmönster. Acceptans är inte direkt synonymt med 

framgång, dock är kundernas accepterande av informationssystemet en viktig förutsättning 

för skapandet av framgång (Petter, DeLone & McLean, 2008). 

2.1.4. TRA (Theories of reasoned action)  

Metoden TRA analyserar externa faktorer från en analys av individuella tankar, attityder och  

beskriver hur kunderna reagerar på vissa sätt genom att hantera olika scenarion på olika sätt 

som konsument. Som konsument menar författarna Dakduk et al., (2017) att TRA bygger på 

kundernas tidigare grundade tankar och meningar om den berörda produkten eller servicen.  
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2.1.5. KPI 

E-handels formeln är enligt Exponea (2019) den viktigaste faktorn för att lyckas ekonomiskt 

inom e-handel. Genom att hålla kostnaderna för att attrahera kunder till sin webbplats nere 

gentemot intäkterna dessa kunder genererar kommer man att på sikt kunna överleva oavsett 

storlek på sitt bolag. Formeln är en beräkningsformel som företagare enkelt skall kunna 

använda genom att beräkna vissa KPI:er (Key Performance Indicators). I formeln 

(CAC<LTV) Customer Acquisition Cost (CAC), Customer Lifetime Value (LTV) vill man 

alltså hålla kostnaderna för att attrahera kunder till sin webbsida lägre än kundens 

livstidsvärde. 

3. Metod  

___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel beskrivs de vetenskapliga metoder som använts för att samla in data. Det 

redogörs för olika typer av vetenskapliga tillvägagångssätt en studie kan genomföras med 

samt argumenteras för vår valda metod. Kapitlet innehåller även viss kritik som kan finnas 

mot valda metod, samt en presentation av vald analysmetod rörande primär- och 

sekundärdata.  

___________________________________________________________________________ 

3.1. Vetenskaplig ansats 

Studien genomförs ur ett deduktivt perspektiv. Med en deduktiv ansats kommer befintliga 

teorier och allmänna principer användas som utgångspunkt för att kunna dra slutsatser om det 

enskilda fallet. Med en deduktiv ansats finns en mindre risk att forskningsprocessen påverkas 

av subjektiva uppfattningar då utgångspunkten ligger i redan befintliga teorier (Patel & 

Davidson, 2011). Vetenskapliga metoder kan ha en såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. 

Valet mellan de olika ansatserna påverkar hur data samlas in, analyseras och hur resultatet 

presenteras. För att välja metod behöver det klargöras vad de två olika metoderna står för. 

Detta definieras genom att kvantitativa metoder är ämnade att kvantifiera empiriskt material 

för att kunna hitta mönster eller en koppling mellan olika fenomen. Kvantitativa metoder har 

för avsikt att sätta siffror på verkligheten och förstå empirin med hjälp av statistiska analyser. 

Målet är att svara på frågor som “hur många”, “hur mycket” eller “i hur stor utsträckning” 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Enligt Descombe (2017) är den kvantitativa metoden 



22 

 

mer lämplig vid storskaliga undersökningar där studien omfattar ett större antal fenomen eller 

individer. Kvalitativa metoder har målet att ge förståelse kring ett fenomens egenskaper eller 

kvaliteter. Med denna metod får forskaren ta del av individers erfarenheter och attityder för 

att förstå ett fenomens bakomliggande orsaker (Bjereld et al., 2009). Utifrån ovan nämnda 

definition av begreppen kvantitativ och kvalitativa metod ser vi att den kvalitativa metoden är 

att föredra i vår studie då vi har för avsikt att göra en fallstudie där målet är djupare förståelse 

inom ett visst specifikt ämne. Descombe (2017) menar att forskare med kvalitativ ansats 

håller sig närmare fenomenet den studerar och bildar en nära bekantskap med studieobjektet 

för att göra sin analys. Därför är en kvalitativ metod relevant för vår studie.  

 

Genom att genomföra en kvalitativ studie ställs det krav på forskare att hämta information 

från flera olika datakällor för att undvika ett skevt och icke tillförlitligt resultat (Eriksson & 

Hultman, 2014). Eftersom studenterna ämnar gå på djupet och utforska företagens olika 

erfarenheter, känslor och uppfattningar kring deras organisation är intervjuer en effektiv 

metod (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

3.2. Sökning av sekundärdata 

Vi har i litteratursökningen använt oss av en systematisk metod där vi sökt litteratur i 

databaser. Sökningen har pågått under en längre period, vilket också inneburit att sökorden 

kommit att ändras allt eftersom vi avgränsat oss mot expansiv e-handel. Bakgrundslitteratur 

rörande E-handel har sökts via Google Scholar och databasen Scopus, där utgångspunkten 

varit sökorden; e-commerce, social media, social media marketing och e-commerce 

relationship marketing och critical success factors. E-commerce är i sig är ett relativt välkänt 

fenomen och det finns mycket litteratur, forskning och artiklar kring ämnet. Däremot 

fokuserar vi på att urskilja den litteratur som skildrar snabbt växande e-handel. Detta för att 

avgränsa sökandet mot vetenskapliga artiklar som riktar sig mot snabbt växande e-handel 

använde vi oss av databasen scopus.com.  
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3.3. Intervju 

Intervjuer kan struktureras på många olika sätt, i denna studie valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Fördelarna som sågs med semistrukturerade intervjuer var att de 

erbjöd öppna frågor som lämnade utrymme för diskussioner, där information kunde utvinnas 

från respondenterna som kanske inte hade kommit till ytan i en strukturerad intervju med 

stängda frågor. I och med att den semistrukturerade intervjun utgick från en mall med på 

förhand framarbetade frågor minimerades risken att glida allt för långt ifrån det relevanta 

ämnet (Descombe, 2017). För att hålla strukturen på arbetet med intervjuerna följs Kvales sju 

stadier för intervjustudier. Dessa sju stadier är; tematisering, planering, intervjuer, utskrift, 

analys, verifiering samt rapportering (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vid tematiseringen 

formulerades ett syfte med intervjun och ämnet beskrevs. I planeringsstadiet konstruerades 

intervjuguiden där relevanta frågor för studiens syfte formulerades. I nästa stadie hölls 

intervjun och information samlades in från respondenterna. Efter intervjun skedde sedan en 

utskrift där det som sagts under intervjun överförs från tal till skrift. Detta för att sedan kunna 

analysera och tolka materialet utifrån vald analysmetod. Därefter skedde en verifiering där 

studiens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet diskuterades för att sedan kunna 

rapportera resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

3.4. Metodkritik 

Det finns viss kritik mot intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket behöver tas i beaktning 

av studenterna. All data berörs på något vis av ”forskarens hand” då forskarens egna 

erfarenheter, tankar och värderingar ligger till grund för intervjuns utformning, vilket i sin tur 

kan ha effekt på respondentens svar (Silverman, 2010). I likhet med detta fenomen kan 

respondenten även påverkas av intervjuareffekten. Intervjuareffekten uppstår då den 

intervjuade kanske inte är villig att dela med sig av viss information eller känner sig tvungen 

att besvara frågorna så som hen tror är “rätt” enligt forskaren (Bjereld, et al., 2009). Det kan 

även argumenteras för att intervjuaren tenderar att skapa ett återberättande från respondenten 

istället för att utförligt analysera det insamlade materialet (Silverman, 2010).  

 

Semistrukturerade intervjuer besitter såväl positiva som negativa aspekter. De positiva 

aspekterna innefattar balansen mellan struktur och öppenhet, vilket erbjuder såväl 

uttömmande och detaljerade svar som en struktur att följa i analysarbetet. De negativa är 

dock att det är väldigt kostsamt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Mycket tid måste 
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läggas på intervjuns samtliga delar, vilka inkluderar utveckling av intervjuguide, intervjutid, 

transkribering, analys och redovisning. Det är även en metod som kan kräva stor skicklighet 

och mycket övning för att kunna ge goda resultat (Gillham, 2008).  

 

I kvalitativa studier är inte generaliserbarheten uppenbar. Generaliserbarheten syftar i 

kvalitativa studier till upprepningsbarheten av resultatet samt hur den insamlade 

informationen står emot slumpartade inflytanden (Patel & Davidsson, 2011). Eftersom 

resultat och analys speglar denna studiens specifika syften, frågeställningar och 

avgränsningar kan tillämpning av denna studies slutsatser i andra situationer ifrågasättas. Då 

den kunskap som framkommer i denna undersökning inte är kvantitativt mätbar, krävs det att 

ny empirisk insamling ställs i förhållande till befintlig teori för att möjliggöra tillämpning i 

andra situationer. Generalisering är åtråvärt då det eftersökes ett mönster som kan ses i 

grupper större än den valda urvalsgruppen. Kvalitativ analys har dock för avsikt att ge en 

förståelse om ett fenomen och hur detta fenomen varierar beroende på sin kontext. en 

generalisering kräver då att studier görs med utgång i snarlika kontexter (Patel & Davidsson, 

2011). För att minimera risken att intervjuareffekten skulle ha en negativ inverkan var vi 

noga med att informera respondenterna i förväg och undvek vinklade frågor i intervjuguiden 

som skulle kunna tolkas som vinklade av oss som genomförde intervjun.  

3.5. Analysmetod 

I vårt arbete kommer såväl primär- som sekundärdata samlas in. Det är därför viktigt att 

använda den analysmetod vi avser är bäst lämpad för de olika typerna av data. 

3.5.1. Sekundärdata 

Analysen av sekundärdata sker i enlighet med det hermeneutiska perspektivet för text och 

litteraturtolkning. Ett hermeneutiskt förhållningssätt är, till skillnad från positivismen, öppet 

och subjektivt. Hermeneutikens målbild är tolkning och förståelse för den mänskliga 

existensens betingelser. Utifrån denna synpunkt har människor intentioner och avsikter som 

yttrar sig i deras språk och handling, vilka går att tolka och förstå innebörden av. 

Fokuseringen ska vara att undersöka kunskapen hos människor och att genom den aktuella 

miljön finna och studera den aktuella kulturen (Patel & Davidsson, 2011). Det har i den 

hermeneutiska traditionen poängterats att analysen av texten måste relatera till helheten. 

Totalisering är ett begrepp som existerar inom hermeneutikens värld. Innebörden av 
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totalisering är att sätta det enskilda i relation till en tolkningsmässig helhet (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). I vårt fall kommer detta handla om att tolka befintliga teorier om 

framgångsfaktorer inom e-handel för att skaffa oss en helhetsbild om det nutida 

kunskapsläget.  

3.5.2. Primärdata 

I insamlingen av empiriska data användes Kvale och den intervjuades livsvärld som 

analysmetod. Detta då empiriska data huvudsakligen samlats in genom intervjuer. Enligt 

Kvale kan intervjuer erbjuda en mångsidig bild av respondentens livsvärld, vilket består av 

dennes erfarenheter, kontakter och aktiviteter. Denna livsvärld ligger till grund för 

intervjupersonens agerande (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det görs en skillnad på 

dynamiska och tematiska aspekter i intervjuns uppbyggnad. De tematiska syftar till 

intervjuarens sakfrågor, medan de dynamiska handlar om det mellanmänskliga förhållandet 

mellan intervjuare och respondent. Dynamiska frågor har även för avsikt att utvinna 

detaljerad information där intervjupersonen kan gå på djupet med vad han eller hon menar. 

Lämpliga dynamiska frågor är då enligt Kvale sådana som kan ge svar på hur något gick till 

eller hur det kändes (Rennstam & Wästerfors, 2015).  Enligt denna metod analyseras alltså 

inte intervjun bara i efterhand, utan även under samtalets gång.  

3.6. Urvalskriterium 

Urvalet avgränsas specifikt till företag som bedriver e-handel. Dels på grund av ett ökat antal 

e-handlare som florerat på marknaden under de senare åren men också att sociala medier 

blivit ett allt mer vanligt sätt för företag att marknadsföra sin verksamhet, där renodlade e-

handelsföretag ökat markant. Företag som endast bedriver e-handel har möjligheten att ha sin 

butik öppen för sina kunder dygnet runt och har därför en större möjlighet att nå ut till fler 

kunder. Detta gör att tillgängligheten blivit allt mer viktig för dagens konsumenter.  

Respondenter valdes utifrån olika segment av marknader. Respondenterna är aktiva på olika 

marknader och konkurrerar således inte med varandra, samt att alla faller under kriterierna för 

studien. Dessa kriterium är: nyare eller yngre e-handels företag samt att företaget skall falla 

in under kriterierna för SME, vilket i dessa fall är att antalet anställda skall understiga 49 st. 
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3.7. Etiskt förhållningssätt 

Studiens etiska förhållningssätt utgår från material tillhandahållet från Högskolan Dalarna 

(2018) rörande hantering av personuppgifter och annan känslig information som kan 

uppdagas i vid studier med intervjumetodik. Studenter vid högre lärosäten har 

informationsplikt, vilket innebär att studenterna som samlar empiriskt material i form av till 

exempel intervjuer, måste delge deltagande respondenter information rörande studien, 

tillvägagångssättet, syfte samt behandling av personuppgifter i enlighet med rådande GDPR 

lagstiftning. Detta gäller såväl inför, under som efter uppsatsens genomförande, därför 

kommer studien att utgå från god forskningssed, i enlighet med delgiven information. 

 

Högskolan Dalarna (2018) skriver även att enligt rådande krav och principer skall all empiri 

efter att uppsatsen blivit godkänd förstöras eller förvaras oåtkomligt. Det empiriska materialet 

som är ett resultat av genomförda intervjuer, användes endast till studiens unika syfte. Alla 

inspelningar, och anteckningar från intervjuerna kommer därför att raderas och förstöras för 

att säkerställa respondenternas integritet i enlighet med gällande reglering kring GDPR samt 

riktlinjer. 

4. Resultat 

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den empiriska datainsamlingen för studien. 

Primärdata samlades in genom genomförande av semistrukturerade intervjuer.  

___________________________________________________________________________ 

4.1. Företag 1 

Företaget startades för ca 3 år sedan och bedriver idag försäljning av produkter till 

konsumenter inom segmentet nöje och fritid via e-handel. Företaget har sedan starten bedrivit 

e-handel, främst för att företaget först startade som en hobby och sedan växte till en 

heltidssysselsättning. Respondent 1 ser en tydlig fördel i att bedriva sin verksamhet genom e-

handel då företaget anser det vara ett betydligt bättre verktyg för att lansera och marknadsföra 

en produkt än en fysisk butik då den möjliga kundkretsen är större och lättare att lokalisera.  
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”Ekonomiskt sett, så går det inte att jämföra till hur mycket man når ut med samma typer av 

lansering till, i jämförelse med en vanlig affär” (Respondent 1, Personlig kommunikation, 

2019-05-12).  

 

Det är lättare att etablera sig globalt genom försäljning på internet, dock bekräftar 

respondenten att en av svårigheterna till en början var att få sin produkt att stå ut från 

mängden i och med det stora antal aktörer som bedriver verksamhet på internet. För att lösa 

detta problem är presentationen av produkterna på hemsidan något företaget valt att lägga 

stor vikt i. Att fånga kundens uppmärksamhet redan vid första anblick är en viktig faktor med 

tanke på den mängd information som konsumeras på internet varje dag.  

 

Något som genomgående var en viktig faktor till framgång för respondent 1 var service och 

att göra det så enkelt för kunden som möjligt att inhämta information från webbsidan. 

Företagets mål är att kunderna inte skall behöva kontakta support, utan att de skulle få den 

hjälp de behöver direkt genom hemsidan. Känner kunden ändå att de har behov av service 

genom support så lägger företaget stor vikt i att det ska gå så lätt och smidigt som möjligt för 

kunden att få den hjälp de söker. Respondenten anser att det är viktig att kunden har en livlina 

om de skulle känna sig missnöjd eller har några problem, annars kan de vara lätt att kunden 

tappar förtroende för företaget och inte kommer tillbaka. Detta resulterar då i en förlorad 

kund och även ett förlorat förtroende som kan skada eller påverka verksamheten enligt 

respondenten.  

 

I intervjun framkommer att ledningen för företaget inte analyserar den specifika KPI:s som 

tas upp i teoriavsnittet (CAC & LVT), utan får andra enligt dem viktiga parametrar 

sammanställda genom en funktion på webbsidan som tillhandahåller den information som 

ledningen efterfrågar i dagsläget. Detta är på grund av företagets storlek och begränsad 

tillgång till resurser. Vad de istället är intresserade av är undersöka kundernas sök mönster 

för att kunna kartlägga vilka det är som söker efter just deras produkter. Denna kartläggning 

gör det även lättare att precisera sin marknadsföring mot en specifik målgrupp.  
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4.2. Företag 2 

Företag två driver e-handel som främst säljer jakt och utelivsartiklar. För företaget innebär 

det allt ifrån skor, strumpor och kläder till övrig utrustning som tillexempel tält och 

primuskök som lämpar sig för en aktiv livsstil. Företaget valde att satsa på e-handel från start, 

då de helt enkelt ansåg det som den bästa plattformen för att kunna nå ut till den stora massan 

som man inriktat sig på. Företagets grundtanke är att vinster görs lättare genom att bedriva e-

handel än genom att driva en fysisk butik idag. Till stor del ser vi att företaget har ett 

kostnadsorienterat tänk, där tanken är att fysiska butiker kostar mer att driva i förhållande till 

kostnaderna att driva en e-handel.  

 

Mycket beror enligt respondenten på att konsumentbeteendet har ändrats fram till nu och att 

man köper mer och mer online. Detta innebär att konsumenterna måste tas någonstans ifrån 

och det segmentet som tappar är fysiska butiker. Detta beror på att de inte riktigt har samma 

möjligheter som e-handeln har i form av enkelhet i till exempel beställningar och att man kan 

få paketet levererat hem till dörren. ”Konsumenterna måste ju tas någonstans ifrån, det skulle 

jag nog säga sker på de fysiska butikernas bekostnad tyvärr, eftersom de inte har samma 

möjligheter som e-handeln har i form av enkelhet i till exempel beställningar och att man kan 

få paketet levererat hem till dörren tillexempel.” (Respondent 2, personlig kommunikation, 

2019-05-15).  

 

Fysiska butiker kan heller inte hålla ett lika stort och varierande sortiment som e-handeln. Det 

i sin tur göra att priserna blir högre på de produkterna på grund av att den fysiska butiken 

måste täcka in alla kostnader som innefattas att driva en fysisk butik. En e- handel kan drivas 

mycket mer effektivt, med ett större utbud som bidrar till en bättre och mer heltäckande 

konsumentupplevelse. Respondenten menar att att det ligger lite i tiden att gå på spåret e-

handel helt enkelt för att det är vad konsumenterna vill ha, det är där dem vill handla och då 

måste företagen helt enkelt finnas där kunderna är. Svårigheterna med att starta en e-handel 

har enligt företag två varit varierande, men att hitta ett bra team som funkade tillsammans och 

var kompetent inom området var en av de viktigaste grunderna.  

 

En annan stor del i utvecklingen var att hitta rätt sortiment och att sluta avtal med 

leverantörer som var aktuella för företagets målgrupp. Respondent 2 påpekar att det inte är 

alla leverantörer som vill sälja till nystartade e-handlare, vilket vi ser som ett relativt stort 
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hinder om inte företaget har ett kapital som kan garantera säker i form av lagerhållning eller 

marknadsföring som kan säkra leverantörens krav på viss försäljning av produkterna. 

Gällande företagets marknadsföring har dem lagt mycket energi på Google ADs och att nå ut 

i sociala medier. Social media marketing har varit en betydande del för företagets snabba 

tillväxt de första två åren, detta har främst varit samarbeten med instagramprofiler, primärt 

inom med olika profiler på sociala medier som når ut till den specifika målgruppen för just 

detta företag. Att identifiera potentiella konton med stora följarbaser och ingå samarbeten i 

form av reklam och ambassadörskap har varit en vital del i marknadsföringen för företaget. 

Företaget som har en stark kostnadsmedvetenhet analyserar alla nyckeltal noggrant och har 

till stor del byggt mycket av sin utveckling genom att placera kapital på ett noga genomtänkt 

sätt för att på så sätt kunna maximera sina insatser vid exempelvis marknadsföring eller 

försäljning. 
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4.3. Företag 3 

Företaget säljer produkter inom segmentet för fysiska hjälpmedel, som riktar sig till olika 

handikapp eller nedsättningar i fysik eller skador som gör att konsumenterna på olika sätt är i 

behov av företagets produkter. Företaget har sedan starten av verksamheten bedrivit e-handel, 

anledningen var att företaget ville nå ut med sina produkter utanför regionen som denne var 

verksam i. Företaget producerade sina egna produkter och bedriver försäljningen av dessa i 

sin egen e-handel.  

 

Anledningen till att ta handeln online var främst att man ville nå ut med sina produkter till en 

så stor population som möjligt. Företaget hade därför olika alternativ men valde att förlita sig 

på e-handel som ett sätt att nå ut. Produkterna som produceras och säljs är relativt nischade 

och riktar sig till en specifik målgrupp. Denna nås bäst genom att använda sig av ett namn på 

webbsidan som är lätt att associera till och som konsumenterna kan känna igen utan större 

hinder. Detta leder till att konverterings ansträngningen inte blir lika påtaglig som den annars 

kan bli menar respondenten. Om företaget kan erbjuda rätt produkter till den kundkrets som 

känner till problemet som produkten löser, kommer det bli enklare att bygga upp ett 

varumärke som kommer hålla i längden och som känns igen av en växande kundkrets.  

Företaget har således byggt sin verksamhet genom att lägga mycket fokus på webbsidan och 

produktens namn, för att kunna bygga upp ett hållbart varumärke och kundlojalitet. Detta har 

gjorts genom kontinuerlig varumärkesbyggnad på sociala medier, främst genom kampanjer 

på riktade sociala medier med erbjudanden som styrt trafiken in till företagets e-handel. 

Därigenom har de kunnat erbjuda prenumerationer och liknande erbjudanden för att locka 

kvar kunderna i webbshopen. 

 

Enligt respondenten har sociala medier spelat en avgörande roll för att nå ut med sitt budskap 

till den önskade målgruppen. Genom att använda sig av sociala medier har företaget kunnat 

bygga upp ett varumärke och snabb nått ut till den önskade målgruppen på ett 

kostnadseffektivt sätt vilket gjort att företaget kunnat planera och lägga mer fokus på 

produktutveckling. Sociala medier har således varit avgörande för företagets spridning och 

man har till största delen förlitat sig på ett strategiskt varumärkesnamn som är lätt att 

förknippa med verksamheten. Detta gör att budskapet blir lättare att sprida till rätt målgrupper 

på sociala medier. Enligt respondenterna är det främst Facebook som varit den primära 

kanalen för marknadsföring och kampanjer.  
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Service av produkterna har varit avgörande för att bibehålla en nöjd kundkrets. vissa av 

produkterna kan kunderna prenumerera på vilket i sin tur skapar en återkommande kund som 

behöver servas. detta ställer höga krav på företagaren och dennes förmåga att avsätta tid till 

de kunderna, vilket också kan ses som ett hinder för utvecklingen då detta inkräktar på 

individernas personliga tidsutrymme och även ökar risken för stressrelaterade negativa 

effekter.  

 

4.4. Företag 4 

Företaget bedriver e handel sedan 4 år tillbaka, och säljer importerade produkter men även 

egentillverkade produkter som förädlats i företagets egna lokaler. Företaget har sitt säte i  

Kostnadseffektivitet har varit viktigt för företaget men inte avgörande, då majoriteten av 

energin lagts ned på att bygga starka och återkommande kundrelationer som i sin tur är tänkta 

att generera återkommande intäkter och även i sig bygga ett starkare varumärke i form av en 

stark trovärdighet hos kunderna.  

 

Företaget förlitar sig mycket på word of mouth som ett sätt att marknadsföra sig lokalt genom 

att kunna erbjuda en viss typ av service på de produkter och tjänster som säljs i webbshopen 

hoppas man kunna skapa en mer trivsam känsla om kunden faktiskt kan komma förbi en 

fysisk plats. Försäljningen bedrivs via e-handel men företaget har också lagt mycket energi på 

att finnas till hands för kunderna på ett fysiskt plan. Detta för att inte tappa i servicekänsla 

eller tumma på kvaliteten när det kommer till service. ”Man får hantera varje kund som en 

potentiell inköpare på ett stort företag, alla kunder är lika viktiga” (Respondent 4, Personlig 

kommunikation, 2019-05-20). 

Vidare nämner respondenten hur viktigt det är att företaget som står bakom en e-handel 

behåller en mänsklig form, att man är kontaktbar gentemot sina kunder och att man alltid 

finns tillgänglig för att svara på frågor som kan komma upp vilken tid på dygnet det än är. I 

intervjun framkommer att ledningen för företaget inte analyserar den specifika KPI:s som tas 

upp i teoriavsnittet (CAC & LVT). 
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Processen kring eftermarknad ser företaget som sin viktigaste källa till kunder och det är här 

företaget ser sin styrka i att erbjuda en service utöver det vanliga. Respondenten menar att 

vem som helst kan öppna en webbshop och sälja varor där, men det avgörs på 

eftermarknaden. Är kunden nöjd kommer den tillbaka och handlar mer, om inte kommer 

effekten att märkas av i en större förlust då kunden sedan berättar för alla den känner om hur 

dålig köpupplevelsen var på företaget om kunden inte är nöjd. 

4.5. Företag 5  

Företag bedriver import och distribution av sällanköpsprodukter riktade direkt till konsument. 

Försäljningen bedrivs genom e handel. Försäljningen riktas till konsument, men det är även 

en del försäljning b2b, där kunder kan beställa ordar direkt från e handen genom att ha en 

egen inloggning i e-handeln.  

 

Företag startade för ett cirka två år sedan och har sedan dess bedrivit majoritet verksamheten 

genom handel online. När det gäller marknadsföring har företaget till stor del användt sig av 

sociala medier som plattform för olika aktiviteter. Utöver det har även besök till olika fysiska 

butiker för att marknadsföra företagets produkter gjorts för att på så vis förespråka en viss 

närhet även i fysiska butiker. Då företaget inte har en egen butik förlitar man sig på att de 

fysiska butikerna som köper in produkterna via internet och sedan säljer i sin egen butik 

också marknadsför dessa. 

 

Marknadsföringsstrategin har också inneburit att företaget själva marknadsför produkten 

genom olika samarbeten med influencers och inlägg på sociala medier. Den service företaget 

strävar efter att hålla garanterar återkommande kunder och det läggs ned mycket fokus på att 

bearbeta kunderna för en långsiktig relation. Detta tillsammans med de fysiska butikernas 

arbete och där också kunderna kan erhålla en fysisk person som kontakt vid köp gör att 

företaget snabbt växer och ökar sin omsättning. Kontakten med kunderna är extremt viktig 

och respondenten menar att företaget satsar majoriteten av sitt marknadsföringskapital till att 

nå ut till sina kunder och visa att dem finns för dem, genom sociala medier. ”Utan 

möjligheten att nå ut till så många personer, till den kostnaden som det är idag skulle vi inte 

kunna marknadsföra oss lika effektivt med det kapital vi har” (Respondent 5, Personlig 

kommunikation, 2019-05-21). Det är även där den initiala kontakten sker, genom kampanjer 

för att öka intresset till att ta kontakt kommer man lättare ut till fler människor och det blir 
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allt fler som hör av sig och undrar hur företaget kan hjälpa dem med sina produkter säger 

respondenten. Detta visar på ett ökat driv hos konsumenterna att ständigt vara in kontakt med 

butikerna för att på så vis stilla sina funderingar som de kan tänkas ha inför eller under ett 

köp.  

 

Processen kring eftermarknad och service ser företaget som sin viktigaste källa till kunder, 

det är där grunden till kundlojaliteten görs. Att genomföra ett köp kan enligt respondenter 

vem som helst göra, det är efter köpet, när något går sönder eller inte uppfyller kundens 

initiala önskningar som företagen sätts på prov i hur de kan hantera det. Sköts det på ett bra 

sätt kommer kunden tillbaka och handlar mer, om inte kommer den inte tillbaka och tar 

förmodligen med sig några till kunder i avskedet baserat på kundens förmåga att sprida 

budskapet genom tillexempel word of mouth.  

5. Analys 

___________________________________________________________________________ 

I kommande avsnitt analyseras empiriskt material utifrån den teoretiska datainsamlingen. En 

mer detaljerad analys kommer kunna genomföras när ytterligare empiri samlats in. 

___________________________________________________________________________ 

Utifrån den empiriska datainsamlingen kan vi se att det finns ett tydligt mönster för företag 

som snabbt växer inom e-handel. Detta är att dem alla använder sig av mycket 

marknadsföring på sociala medier, då det kan ske till ett lågt pris och att fokus läggs på att 

skapa en så kundorienterad upplevelse som möjligt där vägen till ett köp skall vara så kort 

och informativ som möjligt för kunden. Detta ser vi som en möjlig ny faktor som inte tas upp 

i Feindt et al (2002) modell över framgångsfaktorer, den nya framgångsfaktorn skulle då vara 

social media marketing. I den nya framgångsfaktorn ses utifrån insamlad empiri en koppling 

mellan företagens användande av sociala medier och en snabbt växande e-handel. Alla 

företag i studien har använd sig av sociala medier som ett sätt att marknadsföra sin webbsida 

där e-handeln bedrivs, ibland med hjälp av samarbeten med ambassadörer. Detta visar på ett 

samband mellan att snabbt växa som e-handel, och att sociala medier är en bidragande faktor 

till tillväxten. Möjligen är en eventuell slutsats att e-handel inom en kort framtid kommer att 

vara mer eller mindre beroende av sociala medier för att snabbt kunna etablera sig på sin 

målmarknad på ett tillfredsställande sätt.  
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Det finns en tydlig koppling i att e-handeln idag är starkt förknippad med kundernas nöjdhet. 

Kundernas nöjdhet speglas dels i recensioner, men dessa är förvisso utförda som ett resultat 

av den servicegrad kunden upplevt av e-handeln. Sociala medier är viktigt och att vara 

tillgänglig för kunden är till viss del viktigt, men att kunna tillhandahålla informationen 

gentemot kunden är viktigare. Den faktor vi utifrån tidigare forskning kan urskilja som 

drivande är sociala medier, vilket är på grund av att kundnöjdhet är en viktig faktor för att 

företag på sikt skall kunna bygga en stark verksamhet (Sfenrianto, Romadoni, Yunita & 

Gunawan, 2018; Dakduk et al., 2017). Sociala medier är enligt Sfenrianto et al. (2018) ett 

nytt sätt för företag att uppnå en kundnöjdhet utöver det vanliga. Kundnöjdhetens relevans 

ses som något som växt i takt med att internet utvecklats, vilket gör att det blir en allt 

viktigare faktor för e-handelsföretag att ha i åtanke (Dakduk et al., 2017). 

 

Även Carbonell et al. (2019) menar att kundnöjdhet är viktigt och att det också speglas i 

recensioner, vilket ses mer och mer via sociala medier. Detta påstående stärker det faktum att 

sociala medier blir allt viktigare i dagens e-handel, dels för att kunna bibehålla 

kundrelationer, men även tillgänglighet och service till sina kunder bidrar till att skapa ett 

mervärde som är viktigt för kunderna (Sfenrianto et al., 2018; Carbonell et al., 2019; Feindt 

et al., 2002; Dakduk et al., 2017). Sociala medier är i och med tillgängligheten för 

allmänheten ett verktyg för företag att sprida budskapet om deras verksamhet samt vilka 

värderingar, produkter, tjänster eller liknande som företaget representerar. I den mån 

mottagaren är tillgänglig möjliggör detta en enorm möjlighet att snabbt sprida sin 

verksamhets budskap. Därför är det viktigt att ha en produktmix som riktar sig till den 

målgrupp man ämnar nå. Det är således viktigt att tidigt i sin verksamhet avgränsa sig mot att 

nå ut med ett visst budskap om den produkt eller tjänst som man säljer (Svenskehandel 2018). 

  

Att företaget finns som backup gentemot kunden ses som en självklarhet men också en allt 

mer påtaglig faktor från kundernas sida, där kunderna mer eller mindre förväntar sig att få 

svar på alla sina frågor utan att behöva lägga någon större ansträngning för att få fram 

informationen. Företag två visar på vikten av ett brett personligt nätverk hos ledningen som 

beskrivs i Feindt et al (2002) som en framgångsfaktor. Detta gör att eventuella hinder enklare 

kan kringgås genom olika former av samarbeten med andra kontakter inom ledningen. Det 

kan också tydas viss fördel i att ha ett starkt kapital att starta med då det kan ses en tydlig 

skillnad i förmågan att marknadsföra sig med externa partners i sociala medier, dessa 
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innefattar en viss kostnad som skulle kunna utgöra ett potentiellt hinder för företag som inte 

har kapital eller kontakter i den bransch som verksamheten inriktar sig mot.  

Att analysera nyckeltal är en viktig del för ett företags framgång på internet, den är således 

viktigt att kunna få ut rätt indikationer i rätt tid, för att på det viset kunna genomföra 

eventuella åtgärder gentemot resultatet av den genomförda analysen.  

 

Vi ser genomgående hos respondenterna att flera faktorer är viktiga, bland annat service som 

faktor gör sig allt mer framträdande än vad som tidigare kunde urskilja från den litteratur som 

samlats på området. Till viss del sågs tidigare service som något viktigt och möjligen som en 

i mängden av flera nyckelfaktorer men inte på det vis som respondenterna visar upp i den 

empiriska datainsamlingen. Service och information till kunderna ses som en sådan 

nyckelfaktor då det anses vara det som bidrar till återkommande kunder. Till viss del gör en 

attraktiv webbsida som styr trafiken till rätt produkter det också men på det stora hela så är 

det dem återkommande kunderna som majoriteten av våra respondenter vill åt.  

Marknadsföringsåtgärder som respondenterna genomför är uteslutande inlägg på sociala 

medier så som Facebook och Instagram. Utifrån Critical success factors, kan vi se en 

koppling till respondenternas sätt att förvalta sina kunder genom att bedriva verksamhet med 

fokus på information och serviceinriktad support mot de kunder som önskar detta.  

Tillgänglighet är enligt (DeLone & McLean, 2004) en viktig del i e-handelsföretags 

verksamhet, vilket utifrån respondent 1 kan ses tydlig sammankopplat, där respondenten 

benämner tillgängligheten som en väsentlig del i sin verksamhet.  

 

5.2. Service  

Företagen har enligt respondenterna haft en fördel då timingen med sociala medier vägt till 

dess fördel. Möjlighet att marknadsföra sig och nå ut till en stor population till ett lågt pris har 

var en av de avgörande faktorerna till att verksamheterna grundades. Det framgår tydligt att 

allt fler företag dragit nytta av denna timing då allt fler använder sig av sociala medier för att 

marknadsföra sina verksamheter. Detta ses även förefalla för de andra företagen som 

intervjuats. Företag 2 har en större verksamhet med fler anställda och högre omsättning än de 

andra företagen vi intervjuat.  
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Här uppmärksammas ett tydligare fokus mot kostnadseffektivitet och medvetenheten om 

nyckeltal är avsevärt mer påtaglig än de andra respondenternas resultat från intervjun. Även 

här uppmärksammas en tydlig faktor i timingen med sociala medier då respondenten från 

företag 2 trycker på hur viktigt det är att nå ut till en så stor population som möjligt. Detta 

görs som alla andra respondenter genom att använda sociala medier.  

 

Eftersom vi idag vet att sociala medier är ett så pass komplett verktyg för social 

kommunikation lämpar det sig ypperligt som kanal för företag att marknadsföra och 

upprätthålla en så nära fysisk kontakt med sina kunder som möjligt. I takt med att fysiska 

butiker tappar marknadsandelar inom kategorierna sällanköpsvaror intervjuade i företag från 

branschen som säljer sällanköpsvaror. Dessa anmärker alla på vikten av att upprätthålla en 

hög servicegrad gentemot sina kunder, eftersom kunderna efterfrågar det måste det 

tillgodoses på ett så optimalt sätt som möjligt (Crittenden, V. L., Peterson, R. A., & Albaum, 

G. 2010). 

 

Alla företag som intervjuats i denna studie understryker vikten av hög servicegrad gentemot 

sina kunder. Det är avgörande för att bibehålla kunder på ett långsiktigt och lönsamt sätt, 

detta är något som alla är överens om att det är en av de viktigaste delarna för att en e-handel 

skall kunna nå en gynnsam omsättning. Det ligger viss vikt i att skillnaden mellan e-handel 

och fysisk butik är avgörande, men det som framkommit i empirin är att e-handeln kämpar 

med den fysiska närheten som kunder ändå vill kunna känna när de handlar. I vissa 

avseenden, beroende på vilken produkt det rör sig om, som till exempel sällanköpsvaror, 

förlitar sig kunden ofta till e-handlare som de känner till och som de vet att de kommer få 

hjälp av om det skulle uppstå eventuella problem. Det är även i empirin uppdagat att 

kunderna känner en viss nonchalans till valet av e-handel när det gäller dagligvaror, då dessa 

inte kräver samma typ av informationsinsamling från konsument innan köpet genomförs. 
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5.3. Information och sociala mediers påverkan på framgångar 

Utifrån den empiri som insamlat upptäcktes att majoriteten av företagen startats då grundarna 

känt ett behov att nå ut till en bredare målgrupp än den geografiska som existerar på den 

lokala marknaden. Hur detta skall exponeras och spridas till kunderna var alla respondenter 

rörande överens om, svaret föll på sociala medier som den enskilt starkaste faktorn för 

spridning av företagets budskap om sina produkter. Hur en produkt däremot läggs upp är 

delvis avgörande för hur bra denna kommer att sälja. Den empiriska undersökningen visar att 

produkter som enbart läggs upp på en webbsida inte ger samma utslag som om webbsidan 

och produkten marknadsförs tillsammans på sociala medier. Detta kan yttras genom den 

empiriska datainsamlingen som ett fenomen som uppkommer tillsammans med sociala 

medier, då det är den plattformen som idag är starkast och där alla kunder tillbringar 

majoriteten av sin tid till att slösurfa och utforska nya produkter. Således kan företag leda 

strömmen av konsumenter till sin sida genom att länka produkterna till sina sociala medier 

för att öka exponering och försäljning av specifika produkter där den sedan kan säljas (Rapp, 

A., Beitelspacher, L., Dhruv, G., Hughes, D. 2013).   

 

Presentationen av den produkt eller service som företaget tillhandahåller i sin webbshop ses 

som ytterst viktig i företagens metod för att attrahera kunder till köp, detta i kombination med 

sidans användarvänlighet samt hur lätt det är att navigera på sidan. 

Bekvämlighet som enligt Feindt et al (2002) definierar hur väl ett företag anpassat sin 

webbshop, så att kunderna enkelt kan shoppa i den utsträckning som de önskar. samt hur väl 

företaget anpassat sin webbsida utifrån det ändamål som är utstakat för företaget. 

 

Genom att definiera en planerad process för organisationen kan mindre SME företag skapa en 

form av kontroll och således hantera processer på ett mer effektivt sätt. Detta kan till exempel 

innefatta planerade processer för hur ett företag får sina varor levererade eller hur varorna 

skall levereras till kunderna, vilket med fördel kan göras genom att bedriva vissa former av 

samarbeten med andra e-handlare för att tillsammans kunna växa på marknaden. 

 

En E-handels förmåga att bygga upp sina individuella kundrelationer, i form av att erbjuda 

kunderna en viss typ av support efter försäljning eller en viss typ av information som 

kunderna enkelt kan tillhandahålla genom interaktion mellan e-handeln och kunderna. 
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Samhällsfaktorn, som till största del behandlar relationsbyggandet med den målgrupp eller 

målgrupper som företaget definierat i sina mål, där man tillhandahåller information och 

service som anpassas efter målgruppen. Fyra av företagen som intervjuats är överens om att 

priskänsligheten för en produkt eller service i förhållande till konkurrenternas på internet är 

inte längre är definitivt avgörande för företagarna när de ser till vad konsumenterna 

efterfrågar. Idag värdesätts priset på en produkt inte i lika stor utsträckning som servicen på 

en produkt eller hemsidan. För företag som idkar försäljning av sällanköpsvaror spelar priset 

en något större roll, men respondenternas svar tyder på att kunderna snarare värdesätter ett 

företags förmåga att behandla sina kunder och att de kan kunna erbjuda en viss forma av 

fysisk koppling (Crittenden, V. L., Peterson, R. A., & Albaum, G. 2010; Kang, Y. J., & Lee, 

W. J. 2018; Rapp et al 2013). 

 

Genom att bygga brand image skapar man ett namn inom e-handeln, som representerar 

varumärket och dess produkter samt service vilket enligt. Detta görs genom att använda 

tekniker för både online och offline byggande. 

 

 ”Although 88 percent of online shoppers say it is the same or higher priority for brands and 

retailers to offer personalized experiences online in 2019 compared to 2018, more (93 

percent)”  

 

E-handelns förmåga att förbättra och förändra sina processer för att lättare kunna 

automatisera sina affärer gör att tekniken ständig utvecklas och blir allt mer byggd på 

kundernas köpintentioner och informationen om produkterna baseras mer på information från 

kunderna för att kunna anpassa denna till att vara så effektiv som möjligt (Kang, Y. J., & Lee, 

W. J. 2018; Crittenden et al., 2010).  Vilket ytterligare stärker argumenten för att e-handlare 

idag måste jobba hårt med att nå ut och finnas tillgängliga via sociala medier. Det kan 

urskiljas en stark gemensam faktor hos respondenterna, som alla menar har bidragit till deras 

framgång oavsett huruvida fokus legat på någon av de 11 originella CSF:s eller inte. Denna 

nämnda gemensamma faktor är sociala medier som inte tas upp som en egen faktor utöver de 

11 CSF:s som idag utgör grunderna för e-handels framgång.  
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Denna nya faktor vi ämnar tillägga utifrån den empiriska analysen är sociala medier. Denna 

nya faktor binder samman många av de olika faktorernas innebörd till en gemensam faktor 

som för företagen närmre sina kunder på en nivå som idag tyder på att e-handeln tar ett kliv 

mot en mer närvarande och fysisk känsla som enligt Rapp et al (2013) är av yttersta vikt för 

att förstå sociala mediers påverkan på området. Känslan av att vara närvarande har en 

förmåga att skapa en invaggande trygghet för kunderna vilket leder till att man litar mer på 

företag som verkar där kunden är.    

 

“When shopping with brands and retailers via their websites, 26 percent of online consumers 

enjoy a company’s product information most, compared to just 11 percent for Amazon.” 

(Episerver 2019,s3)  

 

Episerver (2019) menar att kunderna till största del efterfrågar information och framförallt 

lättillgänglig sådan för att motivera köpet. Svenska konsumenter I synnerhet, vilket våra 

respondenter klart visar upp som en av de viktigaste delarna i sin utveckling och framgång. 

Vilket är att vara närvarande och informativa i sin kommunikation till kunderna. Detta 

inkluderar service och övriga tjänster som företagen kan genomföra via sociala medier för att 

nå ut till sina kunder på ett sätt som idag är det enklaste och framför allt det mest effektiva.  

 

“As a reaction to a digital commerce overload, Swedish shoppers appreciate brands and 

retailers that offer a personalized customer journey and make decision making more 

straightforward. Swedish shoppers want to explore all of their options online, but they are 

also receptive to marketing. Online shoppers in Sweden are open to brands and retailers that 

simplify the digital chaos.”  (Episerver 2019).  
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6. Slutsats 
 
Vi ser således utifrån empirin att en frekvent uppdaterad hemsida är att av yttersta vikt, vilket 

även Sebora et al (2009) understryker i sin uppdaterade artikel kring CSF. Vid vidare analys 

av empirin ser vi en avsaknad i teorin kring CSF, där den äldre teorin inte uppmärksammar 

det fysiska bemötandet som idag krävs, till viss del ser vi att teorin håller, men saknar full 

täckning i praktiken. Detta gör att vi således ämnar utveckla teorin med ytterligare en CSF 

som vi benämner som sociala medier. Denna teori är främst riktat till e-handlare, men detta 

anser vi ligger till grund för att även ge en möjlig positiv effekt i att använda sig av nämnda 

tillägg för att på ett mer optimalt sätt utveckla framför allt e-handelsbutiker men även fysiska 

butiker. I dagens teknikintensiva samhälle ställs större krav på att verksamheterna accepterar 

tekniken vilket gör att det inte enbart är tillräckligt att förlita sig på äldre teorier.  

 

Figur 4: Critical Success Factors, Kompletterad version (egen illustration) 
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Vi ser även utifrån empirin, att något större SME företag likt företag 2, förlitar sig mycket på 

recensioner i sin företagsutveckling. Till stor del används detta som en form av katalysator i 

marknadsföringen för att uppvisa en stabil och attraktiv verksamhet. Detta får till viss del ses 

som relativt säkert, men det finns en osäkerhet i att förlita sig för mycket till recensioner av 

webbsidan i sin helhet.  

Utifrån den empiri som samlats i studien har det således uppdagats att de ursprungliga 11 

”critical successfactors” Som utgjorde grunden för framgångsrika SME företag än i dag håller 

måttet i sin helhet och till största del är en bidragande orsak till företags framgångar på e-

handelsmarknaden. Däremot finns det en annan faktor som dessa 11 inte beaktar i lika stor 

utsträckning, eller erkänner som en enskild faktor i sig, som genom denna studie framträder 

som ytterst väsentlig för att företagen över huvud taget skall överleva idag. Genom den 

empiriska datainsamlingen kan vi se att sociala medier idag utgör en egen kompletterad del 

till dessa 11 ”critical success factors” och därför ämnar denna studie att komplettera och 

utöka de ursprungliga 11 faktorerna till 12, med sociala medier som en egen ”critical success 

factor”.  
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Bilaga 1  

Misivbrev  

 

Hej 

 

Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som skriver en kandidatuppsats om e-handel. Vi 

ämnar undersöka är vilka faktorer som är bidragande till en expansiv e-handel. Studien 

kommer baseras på intervjuer där syftet är att få en insikt i vilka faktorer som ligger till grund 

för en lyckad e-handelsverksamhet. 

 

Vi skulle gärna vilja att en person från Ert företag som har kunskap om företagets marknad 

och utveckling rörande e-handeln deltar i vår intervjustudie. Intervjun kommer att ta cirka en 

timme och om ni önskar skickar vi intervjufrågorna någon dag innan avtalad tid. Intervjun 

kan genomföras via Skype, eller telefonsamtal, beroende på vad som passar er bäst. 

 

Intervjuerna planeras att genomföras under vecka 18 till 20. 

 

Information rörande intervjuform 

 

Att delta i studien är helt frivilligt och individerna garanteras anonymitet under hela 

uppsatsprocessen om detta önskas. Denna anonymitet bibehålls givetvis även i den slutliga 

versionen av kandidatuppsatsen som läggs fram i ämnet Företagsekonomi vid Högskolan 

Dalarna i juni. Kontakta oss antingen via e-post eller telefon så kan vi komma överens om en 

intervjutid som passar för ert företag. 

 

Tack på förhand. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Marcus Johansson, 073-8030079, h16mjoha@du.se 

Simon Granström, 076-0876267, h16simgr@du.se 

 

Studenter vid Högskolan Dalarna 

 

Handledare: Olga Rauhut Kompaniets (ora@du.se) 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1.         Berätta om dig själv, vem är du, vad gör du på företaget? 

 

2. Varför valde ni e-handel istället för fysisk butik?  

 

3. Vilka var de huvudsakliga svårigheterna med att etablera e-handel? 

• Hur arbetade ni er genom dessa? 

 

4.  Hur arbetar ni med att anpassa hemsidan för att förbättra upplevelsen för kunderna? 

• Systemkvalitet, användbarhet 

 

5.  Lägger ni stor vikt i presentationen av era produkter? 

• Systeminformation 

 

6. Hur jobbar ni med att bygga Brand Image? (Varumärke) 

 

7. Är en nära kontakt med kunderna viktig för Er? 

• Om ja, hur jobbar ni med detta? 

• Är service en viktig del i detta? Varför? 

 

8. Har ni bildat partnerskap med andra e-handlare? 

 

9. Vilken information är viktig för er att analysera? 

• Vilka nyckeltal använder ni för analyser 

 

Alternativ fråga: En vanlig “Key Performance Indicator” är att mäta kostnaden för att 

erhålla en kund i förhållande till kundens genererade intäkter. Är detta något ni mäter? 

 

10. Är det något ni anser särskilt viktigt att tänka på för att lyckas inom e-handel? 

 

11. Vad har du för förväntningar inför framtiden här på företaget? 

 

12. Vill du tillägga något? 

 

 


