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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar mindre företags införande och användande av elektronisk 
handel. Utifrån teorier för elektronisk handel har vi sammanställt riktlinjer som 
tillsammans utgör ett nytt teoretiskt ramverk.  
 
Under författandet av uppsatsen har ramverket kontrollerats och delvis förfinats 
utifrån vår empiriska studie och genomförda analys. Ramverket innefattar mindre 
företags införande och användande av elektronisk handel.  
 
Uppsatsen framhäver riktlinjer angående elektronisk handel som mindre företag bör ta 
hänsyn till. De slutgiltiga riktlinjerna presenteras bland annat inom områdena 
transaktioner, lagerhållning och underhåll. Fördelarna med de nya riktlinjerna är att de 
är empiriskt prövade och sammanställda från flera olika teorier som vardera belyser 
olika aspekter på liknande problem.  
 
Nyckelord: e-handel, småföretag och logistik.



 

Abstract 
 
This study deals with the implementation and use of electronic commerce in small-
scale enterprises. Based on theories of electronic commerce we have put together 
guidelines, which together form a new theoretical framework. 
 
During the writing process of the study the framework has been checked and partly 
refined based upon our empirical study and accomplished analysis. The framework 
consists of the implementation and use of electronic commerce in small-scale 
enterprises. 
 
The study emphasizes guidelines regarding electronic commerce, which small-scale 
enterprises should take into consideration. The final guidelines are presented within 
the fields of transactions, inventory and maintenance. The advantages of the new 
guidelines are the fact that they are empirically tested and put together from many 
different theories which each illustrates different aspects regarding similar problems. 
 
Keywords: e-commerce, small-scale enterprises and logistics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
 
Den här uppsatsen är utförd inom ämnesområdet Informatik och systemvetenskap vid 
Luleå tekniska universitet. Vi vill tacka företagen Bölebyns garveri, Emilson och 
Keros läder för deras trevliga bemötande vid intervjutillfällena. Vi vill också tacka vår 
handledare Marita Holst som kommit med tips och rekommendationer som 
underlättat och förbättrat vårt arbete. Denna uppsats är relevant främst för mindre 
företag som ska införa eller använder sig av elektronisk handel. Vi identifierar 
faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid elektronisk handel. Anledningen till det är 
att stödja mindre företags implementering och användande av elektronisk handel. 
 
Boden, juni 2003 
 
 
 
Fredrik Hannu  Olov Nilsson 
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Inledning 

1. Inledning  
 
I dagens samhälle används Internet i allt större utsträckning. Enligt branschtidningen 
Computer Sweden (122/2002) kommer antalet Internetanvändare vid slutet av 2002 
att vara ungefär 665 miljoner. Ökningen sker främst i utvecklingsländerna. De flesta 
Internetanvändarna finns emellertid för närvarande i USA. Tonndorf (2000) beskriver 
hur Internet har medfört ett nytt sätt att göra affärer genom att skapa en helt ny 
marknad och omgivning för företagen. Många företag i olika branscher kompletterar 
idag sin traditionella försäljning med försäljning via Internet. Försäljning via Internet 
benämns elektronisk handel. Fortsättningsvis kommer vi att använda förkortningen e-
handel. 
 
E-handel kommer att vara ett centralt instrument för att driva handel på 2000-talet 
påstår Tonndorf (2000). Han konstaterar även att e-handeln kommer revolutionera 
hela affärslogiken och hela affärslandskapet. E-handeln kommer att medföra stora 
konsekvenser för den traditionella handeln och kommer att påverka varje enskilt 
företags existensmöjligheter. Därför måste alla företag bestämma sig för hur de ska 
förhålla sig inför dessa utmaningar. Det fysiska nätverket av distributörer, förläggare, 
försäljningspersonal och andra mellanhänder kommer att elimineras genom e-handeln 
hävdar Clark & Westland (1999). Tjänster och produkter erbjuds direkt till 
konsumenterna. Med hjälp av e-handel kan konsumenterna på ett nytt sätt jämföra 
produkter och tjänster mellan olika företag. Detta leder till att konkurrensen mellan 
företagen ökar. 
 
För att överleva som småföretagare hävdar Turban, Lee, King, & Chung (2000) att 
det på lång sikt är viktigt att ha kunskap om hur man möter de förändringar som e-
handel medför. Förändringarna kan utgöras av att kunder önskar fler 
betalningsalternativ eller att leveranserna måste förbättras. 
 
Clark & Westland (1999) uppmärksammar logistikens betydelse för att vi ska kunna 
dra nytta av e-handeln. Med ett utbyggt distributionsnät kommer man att kunna öka 
kundtillfredsställelsen, reducera kostnader och öka kontrollen över verksamheten. Det 
är aldrig lätt för småföretag att nå ut till en internationell marknad hävdar Costa 
(2001). Internet medför att små företags möjligheter ökar men problemen som 
fortfarande kvarstår är många. Internationella och lokala lagar sätter begränsningar, 
kulturella olikheter medför svårigheter och en inte alltid väl fungerande infrastruktur 
för transporter och kommunikationer ger också problem. Vår litteraturstudie visar att 
införandet och användandet av e-handeln kan medföra problem med logistiken. Vi 
kommer i detta arbete att koncentrera oss på hur e-handeln påverkar företagen utifrån 
en mer övergripande infallsvinkel vilket innebär att vi inte enbart granskar 
logistikbetonade problem. Vi väljer en övergripande infallsvinkel för att hjälpa 
företag med delar inom hela området för e-handel. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att utveckla riktlinjer som kan underlätta införandet och 
användandet av e-handel i mindre företag. 
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1.2 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till mindre företag vilka använder Internet som en 
försäljningskanal. De utvalda företagen använder e-handeln som ett komplement till 
butikförsäljning. Vi kommer inte att fördjupa oss i den teknik som möjliggör e-
handeln.  
 
1.3 Disposition 
 
Inledningsvis kommer vi att redogöra för de teorier som är relevanta för studien. I den 
första delen av Teorikapitlet beskriver vi utmärkande drag för småföretag. Vidare 
fortsätter vi med att beskriva ett antal teorier om e-handel. 
 
Därefter följer en beskrivning av den metod som vi arbetat efter. Där presenterar och 
motiverar vi vilken forskningsansats vi valt. Metodkapitlet fortsätter med att beskriva 
studiens upplägg och genomförande i kronologisk ordning. Kapitlet avslutas med att 
vi utreder studiens trovärdighet och rimlighet. 
 
Fortsättningsvis presenterar vi empirin där data som inhämtats genom våra intervjuer 
återfinns. I detta kapitel beskriver vi även de företag som ingått i vår studie. Vidare 
analyseras det empiriska materialet genom det analysverktyg som vi beskrivit i 
Metodkapitlet. 
 
Slutligen genomför vi en diskussion som kopplar samman analysen med teori och 
empirin. Denna diskussion ligger sedan till grund för de slutsatser och de riktlinjer vi 
kommit fram till. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning inom området. 
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2. Teori 
 
I det här kapitlet presenterar vi teorier angående småföretagande och e-handel. Costas 
(2001) teori kommer att användas som en bas för e-handel och våra avsikter är att 
kontinuerligt vidare utveckla den genom arbetet. Detta görs genom övriga teorier och 
vår fallstudie. Inledningsvis beskriver vi utmärkande drag för småföretag. Därefter 
presenterar vi e-handelsteorier och slutligen utvecklar vi egna riktlinjer utifrån Costas 
(2001) checklista och övriga teorier. 
 
2.1 Småföretag 
 
Småföretag utgörs enligt Propositionen/1977/78:40 ”En i de flesta sammanhang 
vedertagen storleksgradering innebär att med småföretag avses företag med färre än 
200 anställda. Inom denna grupp finns mindre företag (färre än 50 anställda) och 
medelstora företag (50-200 anställda).” Denna definition överensstämmer bäst på vår 
syn av vad som utgör storleken för små och mindre företag. 
 
Ett mindre företag innehar oftast små marknadsandelar. De är också oberoende i 
större utsträckning eftersom de inte ingår i en stor koncern. Företagen är inte 
organiserade enligt någon formell organisationsstruktur vilket större företag ofta 
kräver, hävdar Beaver (1997). Beaver (1997) skriver vidare om skillnaderna mellan 
mindre och större företag. Dessa skillnader presenterar vi nedan. 
 

• Mindre företag styrs och kontrolleras oftast av en person. Denna person har 
ofta det övergripande ansvaret för utveckling och det som företaget presterar. 

• Många mindre företag har en liten kundkrets. Det leder till att de måste 
prestera och värna om varje kund. Ifall efterfrågan av produkter minskar leder 
det till stora konsekvenser för mindre företag. 

• Mindre företag har en liten marknadsandel och kan därför inte påverka 
marknaden i större omfattning.  

• Stora företag är ofta noterade på börsen för att höja kapitalvärdet och har olika 
aktieägare. Mindre företags kapital besitts ofta av företagets ägare. Det här 
leder till att de har problem med att öka kapitalet vilket begränsar deras 
möjligheter till affärsutveckling. 

• Det bästa alternativet för ett mindre företag kan vara att begränsa sig till en 
enskild marknad. 

 
2.2 E-handel 
 
I litteraturen angående e-handel finns det inte något entydigt begrepp hur man 
definierar e-handel. En definition av e-handel enligt Konkurrensverket (2001) är 
”Alla situationer där parter utväxlar affärsinformation via olika former av 
telekommunikation och där minst en part har ett elektroniskt intresse av 
kommunikation”. Fölster (2000) skriver att ”E-handel är all handel där kunden på en 
hemsida väljer och beställer från ett varusortiment”. Fölsters (2000) definition har vi 
valt att använda eftersom den stämmer överens med vår syn på e-handel. När vi 
fortsättningsvis använder begreppet e-handel utgår vi från Fölsters (2000) definition. 
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2.2.1 Styrkor och svagheter med e-handel 
 
Konkurrensverket (2001) redovisar styrkor och svagheter med e-handel. Med hjälp av 
informationsteknik och e-handel har mindre företag lättare att börja konkurrera med 
större företag. Företag som bara bedriver försäljning via Internet får lägre fasta 
kostnader och därmed möjligheter att erbjuda lägre priser än företag som inte 
använder e-handel. Vidare menar man att företag som använder sig av e-handel 
uppvisar mätbara produktivitetsökningar och kostnadsrationaliseringar. 
Konsumenterna får bättre möjligheter och förutsättningar att välja ur ett större utbud 
av varor. En utbyggd infrastruktur som stödjer kommunikation och varudistribution 
kommer att kunna stödja personer som bor i glesbygd vilket gör att de får tillgång till 
ett större utbud av produkter. E-handel medför en globalisering som ger en fördel ur 
konsumentsynpunkt, det vill säga den internationella marknaden blir tillgänglig för 
fler konsumenter som kan välja ur ett större utbud. Konkurrensverket (2001) 
uppmärksammar vidare en viktig fråga. I vilken utsträckning kommer den 
internationella handeln att öka och vilka hinder kommer att uppstå till följd av det 
ökade varuflödet som e-handel medför? Konkurrensverket (2001) behandlar också 
problematiken med betalningssystem. Samtliga intressenter kan ha svårt att känna 
tillit vilket leder till ett bristande förtroende för informationssystemet. Frånvaron av 
muntliga kontakter och kvitton kan göra både konsumenterna och säljare osäkra vid 
försäljning. Avslutningsvis redovisar Konkurrensverket (2001) att 
distributionskostnaderna för varor till den enskilda konsumenten kan vara höga. Detta 
gäller till exempel för TV-apparater och dagligvaror. Ett jämnare och större 
transportflöde är av betydelse för att minska distributionskostnaderna. Eftersom 
produkten inte kan undersökas före köpet kan kostnaderna öka på grund av returer i 
de fall då kunden inte är nöjd. 
 
2.2.2 Checklista för e-handel 
 
Costa (2001) beskriver en checklista där de viktigaste aspekterna som småföretag 
behöver ta hänsyn till för att utveckla en Internetbutik. Med småföretag avser Costa 
(2001) 1 – 49 anställda och därmed överensstämmer Propositionens definition på 
mindre företag vilket är centralt i vår uppsats. Costa (2001) påpekar att processen inte 
är en fullständig beskrivning över hur man ska utveckla e-handel. Istället ska 
modellen fungera som en checklista för de viktigaste besluten när ett företag ska 
utveckla e-handel. Processen innefattar sex faser: 
 

• Utforska affärsmöjligheterna 
• Utforska kunder 
• Nå ut till kunder 
• Framställning av image 
• Transaktioner 
• Erbjud kundservice, support och underhåll 

 
Utforska affärsmöjligheterna 
 
I den första fasen ska företagets möjligheter utredas. För att möjliggöra försäljning på 
en marknad måste ett företag förstå den och vara fysiskt närvarande. Mindre företag 
har inte lika goda möjligheter att etablera butiker i nya regioner genom att vara fysikt 
närvarande. Med Internet kan ett mindre företag lösa detta problem genom att vara 
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virtuellt närvarande. På Internet kan företag inhämta information från ett geografiskt 
område genom att läsa lokala tidningar och ta del av lokala tv och radiostationer. 
Denna information finns tillgänglig, men Costa (2001) hävdar att den är svår att finna. 
 
Utforska kunder 
 
Det är svårt och tidskrävande att hitta exakt den information som du söker om 
kunderna. På Internet finns det en hel del statistik samlat om kunder som kan vara 
användbart. Det är viktigt att kontrollera ditt marknadsområde för att finna nuvarande 
trender. Det blir vanligare att kunders köpbeslut påverkas av rådande händelser i 
omvärlden. Det är inte bara faktorer som direkt kan relateras till produkten som ska 
undersökas. Det ska också tas hänsyn till nyheter, politik, väder och nuvarande 
händelser som kan påverka kunderna. 
 
Nå ut till kunder 
 
Ett billigt sätt att göra marknadsundersökningar på är att söka bland affärsrapporter 
och kundundersökningar som finns tillgängligt på Internet. Det går att bedriva 
effektiv marknadsföring på många olika sätt. Första steget är att göra en noggrann 
planering för hur din marknadsföring ska se ut. Kunder vars e-postadress finns 
tillgänglig kan nås direkt med reklammeddelanden. Ett annat sätt att skapa publicitet 
är att köpa banners. Banners är reklam som kan läggas ut på andra företags sidor mot 
betalning. Kostnaden för banners beror på hur attraktiv sidan är där de publiceras. Ett 
företag vars sida har många besökare kan ta ut en hög avgift. Det är dock bra att inte 
överge de gamla metoderna för marknadsföring helt utan det kan vara bra att blanda 
med traditionella broschyrer och annonser i tidningar. Inom ramarna för den här fasen 
är det viktigt att fastställa hur kunderna ska hitta till webbutiken. Genom att registrera 
sidan på sökmotorer som Googles och Alta Vista kommer nya kunder att navigera till 
sidan. Korsreferenser är också vanliga. Med det menas att ett företag har en länk till 
ett annat företag som i sin tur har en länk tillbaka till det första företaget. En annan 
strategi för att etablera e-handel på nätet är att delta i ett virtuellt varuhus. Ett virtuellt 
varuhus är en samling bestående av flera olika företag på nätet. Fördelarna med detta 
är att kunder kan lockas till det virtuella varuhuset med hjälp av den samlade 
marknadsattraktion som företagen utgör tillsammans. Nästa steg innefattar 
planeringen av sidans struktur. Det kan vara nödvändigt att anlita en expert. Steget är 
avgörande för att skapa en bra webbsida därför att strukturen påverkar hur användaren 
navigerar och inhämtar information. En webbsida kan förbättras genom den 
information som kunderna lämnar efter sig. Den informationen kan användas till att 
forma och förbättra sidan. 
 
Framställning av image 
 
Nätanvändarna förväntar sig att webbsidan är uppdaterad. Sidor som inte uppdateras 
kontinuerligt förlorar sin trovärdighet. Företagen ska eftersträva en dynamisk sida 
som kan möta kundernas behov och intressen. Marknadsföring på Internet är inte av 
traditionellt slag och behöver inte vara direkt kopplat till ett företags produkter eller 
tjänster utan kan ha inslag av allmän information och underhållning. Det är också 
viktigt att ta hänsyn till att lokala kulturer skiljer sig åt vid internationell försäljning. 
Ett företag kan inte förvänta sig att deras kultur passar i övriga delar av världen. För 
att beakta detta bör organisationer studera lokala kulturer som inte överensstämmer 
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med sin egen kultur. Internet kan inte påverka alla våra fem sinnen och det blir därför 
viktigt att ta särskild hänsyn till sidans design. Ett företag ska också bestämma sig för 
om det ska använda ljud på sidan. Det som ett företag presenterar ska överensstämma 
med deras image. Sidans navigering ska vara snabb och enkel. För många bilder 
medför att sidans nedladdningstid påverkas negativt. Detta leder till att kunderna 
tappar sitt intresse och tålamod vilket gör att de lämnar sidan. För att uppnå 
interaktivitet ska användarna kunna lämna synpunkter och frågor. Frågor som 
inkommer ska besvaras så fort som möjligt. Sidan kan även erbjuda olika aktiviteter 
till användaren för att entusiasmera och intressera. 
 
Transaktioner 
 
Denna fas beskriver hur man kan lösa betalningar på olika sätt. I dag används det flera 
olika avancerade elektroniska betalningsalternativ. Större företag har enklare att anlita 
kreditbolag för att kunna erbjuda flera olika betalningsalternativ på sin webbsida. Ofta 
på grund av att de har större resurser till förfogande. Mindre företag har oftast inte 
resurser till att investera i ett kontrakt med ett kreditbolag. 
 
För att ge några konkreta exempel på olika betalningsalternativ återger vi Lundéns 
(1999) teorier angående transaktioner. Lundén (1999) skriver att företag ska använda 
flera olika betalningsalternativ för att deras Internetbutik ska kunna nå ut till ett stort 
kundunderlag. Här är några alternativa betalningsexempel: 
 

- Förskottsbetalning 
- Faktura 
- Postförskott eller efterkrav 
- Kreditkort 
- SET ( Secure Electronic Transaction) 
- Torget konto 
- Postgiros eKöp 

 
Nedan återgår vi till att presentera den sista fasen i Costas (2001) checklista. 
 
Erbjud kundservice, support och underhåll 
 
Internet kan fördelaktigt användas för att förse kunder med service, support och 
underhåll. Det här är aktiviteter som kan utnyttjas efter att kunden köpt sina varor. Att 
erbjuda en effektiv och bra support kan utgöra skillnaden mellan att lyckas eller 
misslyckas för mindre företag. Genom att presentera ett dokument på webbsidan där 
återkommande frågor finns samlade minskar inkommande telefonsamtal för företaget. 
Produkter kan ibland sakna fullständig teknisk dokumentation, det kan vara 
beskrivningar på underhåll och reparationer som inte medföljer vid beställning av 
produkten. Denna information kan erbjudas på en webbsida i form av 
nedladdningsbara filer för användaren. 
 
2.2.3 Strategier för e-handel 
 
Internethandeln skiljer sig enligt Ström (1998) från handel i en fysisk butik. De 
problem som kan uppstå är nya och framgångsfaktorerna skiljer sig en del från den 
traditionella försäljningen både i stora och små företag. Ström (1998) presenterar med 
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sina reflexioner över gemenskap, urval, bekvämlighet och billighet vad som är viktigt 
att tänka på vid nätförsäljning. Framgångsfaktorerna behandlar rekommendationer 
som e-handelsföretaget kan tänka på. Ström (1998) skriver att det inte är nödvändigt 
att alltid ha med alla fyra och menar att särskilt billighet till viss del kan stå i motsats 
till bekvämlighet. Nedan följer en genomgång av de fyra framgångsfaktorerna. 
 
Försök att skapa en gemenskap mellan det säljande företaget och dess kunder. Det kan 
uppnås genom att låta kunderna kommunicera med varandra på den webbsida där e-
handel bedrivs. Här ska kunderna till exempel kunna ge varandra råd och betygsätta 
produkter. Gemenskapen som skapas leder till lojalitet vilket i sin tur ökar chanserna 
för att kunderna besöker sidan igen. Urvalet som erbjuds ska vara extremt stort. 
Företag som Amazon har ett utbud som vida överstiger den största fysiska 
bokhandelns kapacitet då det gäller antalet böcker som erbjuds. Ett annat exempel på 
ett stort utbud är Mäklarsajten Realtor som enligt uppgift erbjuder 90 % av alla hus 
som är till salu i USA. Det ska vara bekvämt och enkelt att handla. Enkelheten uppnås 
genom effektiva söksystem, navigeringsmöjligheter och betalningsfunktioner. 
Produkterna ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet. Den sista framgångsfaktorn 
är billighet. Distributionskedjan kan ses över och återuppbyggas. Det skapar 
möjligheter till att ha ett lägre pris på varor som erbjuds på nätet än priset på varor i 
den fysiska handeln. Det går inte att dra generella slutsatser och peka på att det alltid 
är billigare på nätet. Att priset inte alltid är billigare på nätet beror till vis del på att 
förändringarna inte slagit igenom och att det finns aktörer i den fysiska världen som 
motarbetar förändringar i distributionskedjan. 
 
Ytterligare en strategi presenteras av Turban et al (2000) som menar att E-handeln 
leder till lägre transaktionskostnader och ett billigare sätt att nå ut till kunder över hela 
världen. Många mindre företag har lyckats på Internet när de använt sig av dessa 
strategier som är specifika för småföretag: 
 

• Kapitalinvesteringen ska vara liten för att minska de risker företaget tar. 
• Lagret ska vara minimalt eller icke existerande. 
• De elektroniska betalningarna ska vara säkra för kunderna. 
• Betalningsmetoden måste vara flexibla och anpassas till olika användare. 
• Logistiktjänsterna ska vara snabba och pålitliga. 
• Det är vanligt att småföretag kontrakterar ut sina logistiktjänster. 
• Webbsidan ska finnas registrerad i sökmotorer som Google och Alta Vista. 
• En funktionsduglig och väl designad webbsida som kan konkurrera med större 

företag. 
 

2.2.4 Problemområden inom e-handel 
 
I en definition av logistik enligt ett historiskt perspektiv skriver Attwood & Attwood 
(1992) att logistik kan vara att beskriva förflyttningar av män och materiel för att 
vinna ett krig. Vidare definierar Attwood & Attwood (1992) att logistik är att ”göra 
så att rätt gods kommer till rätt plats vid rätt tid och i den kondition som kunden 
förväntar sig”. Vi vill påpeka att det finns fler men vi avser att använda Attwood & 
Attwoods (1992) senaste definition för betydelsen av logistik. Detta för att 
definitionen passar väl till denna studie. För att sälja till en internationell marknad 
måste ett företag ta hänsyn till att dess produkter och tjänster inte bryter mot 
bestämmelser i länder som företaget exporterar till. Politiken som förs av ett lands 
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regering kan också försvåra internationell handel om skatter och avgifter är höga. 
Costa (2001) beskriver hur varor skickas över hela världen med tredjepartslogistik. 
Det vill säga företag som enbart koncentrerar sig på att transportera varan från punkt 
A till punkt B. DHL, FedEx och Worldwide Express är exempel på företag som 
handhar logistiktjänster. Det kan enligt Costa (2001) vara en fördel att införskaffa ett 
temporärt lager i det land där företaget har sin målmarknad. Leveransen av varor till 
slutkund sker ifrån det temporära lagret. Man ska dock vara försiktig med att bygga 
upp temporära lager om man inte vet hur stor efterfrågan är på målmarknaden. Costa 
(2001) menar att det är viktigt att lämna utförliga produktbeskrivningar därför att 
avlägsna kunder inte känner till produktens egenskaper. Utan noggranna 
beskrivningar riskerar ett företag att få tillbaka levererade beställningar av missnöjda 
kunder. Det är rekommendabelt att försäkra sig mot skador som kan uppkomma under 
transporten av varor. 
 
Tonndorfs (2000) teorier om e-handel riktar sig till små och stora företag. Tonndorf 
(2000) påpekar att det finns en rad olösta problem när det gäller distributionen. Han 
säger att det inte finns en balans mellan tillgång och efterfrågan. Med det menar han 
att de varor som kunden vill köpa inte finns i lager där det istället finns varor som 
kunden inte efterfrågar. Det stora antalet mellanhänder som varorna går igenom utgör 
både en tidskrävande och kostnadskrävande process. E-handeln kräver ett brett utbud 
för att kunna möta en oviss efterfrågan enligt Tonndorf (2000). Kostnaden för ett 
företags varuförsörjning är hög. Utgiften för det här kan vara tredubbelt mot 
kostnaden i tillverkningen och i slutändan är det konsumenterna som får betala. 
Tonndorf (2000) skriver att det finns en rad olika problem som kan uppstå vid e-
handel. Detaljhandeln med deras sortiment har svårare att möta efterfrågan beroende 
på exempelvis säsongsanknutna produkter. Vidare menar han att leverantörerna är till 
antalet för många, har dessutom en låg teknisk utveckling och inte är flexibla. 
Leverantörerna behöver utvecklas för att e-handeln ska öka i flera branscher. Nedan 
presenterar vi en del av de problem som enligt Tonndorf (2000) kan relateras till 
logistik och e-handel: 
 

• Traditionella motsättningar mellan detaljister och fabrikanter lever kvar. 
• Tekniken är inte gratis. 
• Företagen saknar resurser för att bygga informationssystem. 
• Detaljhandeln är inte intresserad. 
• Datoriseringen är outvecklad på detaljhandelsplanet. 
• Parterna kan ha olika mjukvaror som inte fungerar tillsammans. 

 
Lundén (1999) riktar sig till både stora och små företag. Lundén (1999) skriver att om 
man vill ha en framgångsrik webbutik måste man redan från början ha fungerande 
lager och distributionsrutiner. Lagret ska även vara dimensionerat för stora volymer. 
Alla beställningar som inkommer ska kunna hanteras. Han menar vidare att 
kapaciteten inte kan byggas upp successivt utan allt måste fungera när man 
implementerar e-handeln. 
 
Tonndorf (2000) menar att varje företag måste vara beredda att ompröva sina 
distributionsvägar. Lagerhållningen måste bli mindre samt ersättas av fler och 
intensivare leveranser. Det kommer att ställa större krav på transporterna. 
Transporterna ska vara pålitliga, punktliga, snabba och omedelbara. För att nå ut till 
sina kunder rekommenderas tredjepartslogistik. Med det menas att företagen anlitar 
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logistikföretag för att transportera sina varor. Tonndorf (2000) vill slutligen att 
logistikföretaget ska vara kopplat till det andra företagets egna informationssystem för 
att effektivisera koordinationen och kommunikationen. 
 
Ström (1998) hävdar att alla fördelar som finns med Internethandel kommer att leda 
till att den traditionella handeln tappar marknadsandelar oavsett storlek på företagen. 
Det här kommer att öka företagens behov med transporter som är utförda med hjälp 
av tredjepartslogistik. Transporterna som kunden själv utför kommer istället att 
minska. Den ökade globalisering som e-handel medför kommer att leda till ett mer 
omfattande transportbehov. 
 
Konkurrensverket (2001) menar att leveranserna och transporterna är en vital del av 
logistiken både inom stora och små företag. Det råder fortfarande en osäkerhet bland 
e-handlarna om hur logistiken ska hanteras. Budfirmor anlitas ofta i 
storstadsområdena medan det i glesbygd kan förekomma att taxibolag anlitas. 
 
Lundén (1999) skriver att leveranstider är av stor betydelse för kunden. De är viktigt 
för kunden att erhålla information om vad som gäller angående leveranstider. Tiden 
från att företaget får beställningen till att kunden mottager varan utgör den totala 
leveranstiden. Leveranstiden är av central betydelse eftersom beställningarna via 
Internet inkommer snabbt. Lundén (1999) menar att företagen upplever att de får 
längre tid att leverera varan men erfarenheten visar att det är tvärtom. Kunden räknar 
med att varan levereras snabbare än om man beställer på något annat sätt. 
 
2.3 Riktlinjer utifrån teori 
 
Nedan utökar vi Costas (2001) checklista med delar från övriga teorier angående e-
handel. Delarna som presenteras saknar vi i Costas (2001) checklista. Teoridelarna 
tillsammans med Costas (2001) teori i grunden bildar våra nya riktlinjer för e-handel 
inom mindre företag. 
 
Från Turban et al (2000) har vi valt ut följande punkter som inte behandlas i Costas 
(2001) checklista. Turban et al (2000) anser att: 
 

• Kapitalinvesteringen ska vara liten för att minska de risker företaget tar. 
• Lagret ska vara minimalt eller icke existerande. 
• Betalningsmetoderna måste vara flexibla och anpassas till olika användare. 

 
Tillägget från Turban et al (2000) angående investeringens storlek har vi valt ut 
eftersom det kan vara förenat med ett stort misslyckande för ett mindre företag att 
genomföra en felaktig investering. Under punkten Utforska affärsmöjligheterna avser 
vi att utöka riktlinjerna med tillägget liten kapitalinvestering. 
 
Ett litet lager anser vi minska riskerna som är förenade med att binda kapital i 
lagervaror. Därför skapar vi en den nya riktlinjen punkten Litet lager och följer 
Turbans et al (2000) rekommendationer. 
 
Genom att erbjuda fler betalningsalternativ kan fler kunder handla i webbutiken och 
det borde leda till större intäkter. Därför har vi valt att integrera detta med fasen 
Transaktioner. 
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Costa (2001) beskriver i sina teorier att lagar och regler begränsar de mindre 
företagens marknad. Dock presenterar han inte detta i sin checklista och därför väljer 
vi att lägga till det till våra riktlinjer. Vi hävdar att företagen ska vara uppmärksamma 
på exempelvis vilka bestämmelser som gäller för frakt utomlands. Därför har vi lagt 
till punkten Lagar och regler i våra riktlinjer. 
 
Ström (1998) bidrar med att det urval som erbjuds ska vara extremt stort för att kunna 
nå ut till fler kunder. Tonndorf (2000) förstärker ytterligare Ströms (1998) 
resonemang med att skriva att e-handeln kräver ett brett utbud för att kunna möta en 
oviss efterfrågan. Vi tror att fler kunder lockas till butiken genom ett brett urval och 
dessutom finns möjligheten att kunden inhandlar andra varor utöver de planerade 
inköpen. Med anledning av detta väljer vi att lägga till punkten Erbjud ett stort urval. 
 
Nedan presenterar vi Costas (2001) checklista som utökad med andra teorier bildar 
vårt teoretiska ramverk. Den kursiva stilen visar de tillägg som saknas eller är 
ofullständiga i Costas (2001) checklista för e-handel. Punkterna Lagar och regler, 
Litet lager och Erbjud ett stort urval utgör nya faser. 
 

• Utforska affärsmöjligheterna  
- Liten kapitalinvestering  

• Utforska kunder 
• Nå ut till kunder 
• Lagar och regler 
• Framställning av image 
• Transaktioner 

- Flexibla betalningsalternativ 
• Erbjud kundservice, support och underhåll 
• Litet lager 
• Erbjud ett stort urval 

 
2.4 Summering av kapitel 
 
Avsikten med kapitlet har varit att inhämta kunskap om e-handel och att utveckla 
egna riktlinjer utifrån befintliga teorier. Den här informationen kommer att ligga till 
grund för utformandet av intervjufrågor. Vi avser att ytterligare utveckla och testa 
våra riktlinjer i Empirikapitlet. Nästa kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga för att 
utföra vår undersökning. 
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3. Metod 
 
Med studien avser vi att utveckla Costas (2001) riktlinjer för införandet och 
användandet av e-handel inom mindre företag. I detta kapitel kommer vi att 
presentera läsaren för positivistiskt angreppssätt, hermeneutiskt angreppssätt, 
kvalitativ metod och kvantitativ metod. Därefter beskriver vi studiens upplägg och 
genomförande i kronologisk ordning. Slutligen presenterar vi trovärdigheten och 
rimligheten för vår studie. Inom samtliga delar beskriver vi vilka val vi gjort och 
varför. 
 
3.1 Positivistiskt vs hermeneutiskt angreppssätt 
 
Enligt Davidson & Patel (1991) är den centrala tanken hos positivisterna att skapa en 
enhetlig vetenskap. Det vill säga där man strävade efter att alla vetenskaper skulle 
byggas upp på samma sätt. Kunskap skulle byggas upp av generella lagar. Lagarna 
skulle beskriva orsak-verkan-samband och uttryckas på ett logiskt korrekt språk. 
Idealet inom positivismen var att formulera hypoteser och teorier i form av 
matematiska formler. Tanken är att man ska utgå från teori och härleda hypoteser som 
därefter prövas empiriskt med vetenskapliga metoder. Helheten ska delas upp i 
mindre delar som studeras var för sig. Forskarens förhållningssätt är att stå i en yttre 
relation till forskningsobjektet, det vill säga forskarens person och känslomässiga 
läggning ska inte påverka forskningsresultatet. Forskaren ska vara objektiv i sitt 
arbete och ska kunna bytas ut utan att studiens resultat påverkas. Fysiken är den 
vetenskap som är grunden för positivisterna. 
 
Davidson & Patel (1991) skriver att hermeneutiken är mänsklig verklighet av språklig 
natur. Språket kan användas för att inhämta kunskap om det genuint mänskliga. 
Hermeneutiken kan användas till att få förståelse för andra människor men också för 
vår egen livssituation. Förståelsen uppnås genom att tolka hur mänskligt liv och 
existens uttrycks i det talade och skrivna språket, samt i mänskliga livsyttringar och 
människors handlingar. Människors intentioner och avsikter som yttrar sig i språk och 
i handling har en bakomliggande orsak som kan tolkas. Med den egna uppfattningen 
av omvärlden i fokus, undersöker den hermeneutiske forskaren sitt forskningsobjekt 
subjektivt. Forskarens tankar, intryck, känslor och kunskap ses som en tillgång och 
inte som ett hinder för att få förståelse för forskningsobjektet. Hermeneutikern 
försöker att se helheten i forskningsproblemet. Denna helhet ställs sedan i relation till 
delarna och forskaren pendlar därefter mellan del och helhet för att uppnå största 
möjliga förståelse. Forskaren kan ställa sig själv som subjekt i förhållande till 
forskningsobjektet och därefter pendla mellan att inta objektets och subjektets 
synvinkel. Själva tolkningen av problemet har ingen bestämd utgångspunkt eller 
slutpunkt. Den helhet som hela tiden utvecklas består av forskarens förståelse, 
perspektivförskjutningarna i pendlingen, relationerna mellan helhet och del samt 
objekt och subjekt. I vår undersökning passade det inte att mäta våra insamlade teorier 
och resultat utifrån matematiska formler, vilket gjort att vi inte valt att utgå från ett 
positivistiskt angreppssätt. Vi har använt oss av ett hermeneutiskt angreppssätt 
eftersom vi utgått från vår egen förståelse när vi analyserat intervjuunderlaget. 
Analysen har vi kunnat genomföra på grund av att vi läst teorier angående e-handel 
och därmed erhållit kunskap till att förstå problemen. Vår analysmetod beskriver vi 
senare i kapitlet. Det är människors upplevelser och erfarenheter av e-handel i mindre 
företag som vi har studerat. Detta medförde att vi valde ett hermeneutiskt 
 11



Metod 

angreppssätt. Eftersom vi har läst teorier angående e-handel och tolkat de resultat vi 
fått från empirin med våra erfarenheter anser vi att vi har en inre relation till 
forskningsobjektet. 
 
En viktig del av skillnaderna mellan positivistiskt och hermeneutiskt angreppssätt är 
att forskaren har en inre eller yttre relation till forskningsobjektet. Inom den 
positivistiska synen har man en yttre relation till forskningsobjektet. Med det menas 
att forskaren står utanför forskningsobjektet där forskaren som individ inte ska kunna 
påverka forskningsresultatet. Inom hermeneutiken står forskaren istället i en inre 
relation till forskningsobjektet. Innebörden av en inre relation är att forskaren i en 
större utsträckning kan påverka forskningsobjektet. Forskaren som individ har 
erfarenheter som används för att tolka forskningsobjektet. 
 
3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
När man genomför kvalitativa undersökningar, enligt Davidson & Patel (1991), är 
syftet att skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som 
uppkommer när vi använder kvantitativa metoder. Med kvalitativ bearbetning 
försöker man förstå och analysera helheter. Undersökningen präglas ofta av den 
person som genomför arbetet. Enligt Ejvegård (1996) ger den kvalitativa metoden 
många upplysningar om få undersökningsenheter. Den information som uppkommer 
resulterar i fullständighet och förståelse. De som genomför studien är intresserade av 
det unika och/eller avvikande som studien genererar. Då vi skapade våra riktlinjer 
behövde vi få förståelse för e-handel. Genom att vi skulle förstå en helhetsbild valde 
vi att använda den kvalitativa metoden därför att den stödjer detta. Vår studie bestod i 
att undersöka teorier som finns och ställa dem mot empirin. Vi var intresserade av att 
ta fram det unika och avvikande för att kunna bidra med nya kunskaper inom 
forskningsområdet. Vårt analysunderlag bestod av textmaterial och därför passade 
den kvalitativa metoden. Eneroth (1984) skriver att den kvalitativa metoden är en 
upptäckarmetod. Eftersom vi strävade efter att hitta information som kan underlätta 
införandet och användandet av e-handel passar kvalitativt angreppssätt. 
 
Kvantitativ informationsbearbetning är, enligt Davidson & Patel (1991), något som 
sker inom ramarna för den statistiska vetenskapen. Statistik används för att ordna, 
beskriva, bearbeta och analysera data. Deskriptiv och hypotesprövande statistik är de 
två typerna av statistik som man skiljer på. Deskriptiv statistik används för att i siffror 
beskriva insamlat material och på så vis skapa förståelse för forskningsproblemet. 
Hypotesprövande statistik används då det är frågan om statiska hypoteser som ska 
testas. Den kvantitativa metoden bygger på ett representativt urval det vill säga ett 
slumpmässigt urval. Vårt urval var inte slumpmässigt utfört vilket den kvantitativa 
metoden bygger på. Istället har kriterierna e-handel och småföretag använts. Data som 
insamlas analyseras efter urvalet och insamlandet. Det är vanligt att använda enkäter 
inom den kvantitativa forskningen. Eftersom vår analys handlade mer om att tolka 
och förstå ansåg vi att det är svårt att använda datorprogram och statistiska metoder 
för att analysera enkäter eller intervjuer vilket den kvantitativa metoden förespråkar. 
Den kvantitativa metoden passar ett naturvetenskapligt forskningsområde där det är 
enklare att mäta insamlad information med hjälp av matematiska lagar och formler. 
Vår samlade information var inte mätbar inom ramarna för den kvantitativa metoden, 
men passade för den kvalitativa metoden. Eneroth (1984) hävdar att kvantitativa 

 12



Metod 

metoder lämpar sig bäst till insamlat material som kan analyseras matematiskt. Med 
anledning av detta ansåg vi att metoden inte var lämpad för vår studie. 
 
3.3 Studiens upplägg och genomförande 
 
Nedan kommer studiens upplägg och genomförande att presenteras i kronologisk 
ordning. Inledningsvis beskriver vi vår litteraturstudie och planeringen av 
intervjufrågor. Därefter beskriver de företag vi valt till vår studie och slutligen den 
metod som använts till analysen. 
 
3.3.1 Litteraturstudie  
 
Eneroth (1984) hävdar att sekundär data är data som har inhämtats av andra. Denna 
kan vara i form av böcker eller texter där någon annan visar sitt resultat från ett 
experiment. Ett problem med sekundär data är att man inte kan veta till vilken grad 
källan är trovärdig. För att skapa en teorigrund för vår fortsatta studie har vi läst 
böcker och artiklar om e-handel. Litteratur och artikelsökningar har vi genomfört vid 
Luleå Universitetsbibliotek. Emerald är databasen som vi huvudsakligen har använt. 
Som ett komplement har vi också sökt litteratur vid statsbiblioteken i Luleå och 
Boden. Vid sökning har vi använt oss av nyckelorden e-handel, småföretag, logistik, 
e-commerce, small-scale enterprises och logistics. Från våra sökningar fick vi fram 
relevant litteratur till vår studie. Referenserna från denna litteratur gav oss ytterligare 
förslag till nya informationskällor. Vi har även använt oss av företagens hemsidor och 
broschyrer för att inhämta sekundärdata. Den informationen har vi främst använt för 
att presentera företagen i Empirikapitlet. 
 
3.3.2 Intervjuer 
 
För att genomföra den andra delen av vår datainsamling använde vi oss av intervjuer. 
Detta är en form av primär data enligt Davidson & Patel (1991). Betydelsen av primär 
data är ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar. Primär datainsamling 
kan ske som intervjuer, observationer och enkäter. I vår studie har vi valt att använda 
intervjuer för att inhämta primärdata. Efter vår litteraturstudie skapade vi frågor till de 
planerade intervjuerna som vi skulle genomföra. Se bilaga 1 Intervjufrågor. 
 
Frågorna konstruerades inledningsvis med hjälp av brainstorming. Denna metod 
beskrivs av Löwgren & Stolterman (1998). Metoden går ut på att generera ett stort 
antal idéer utan att kritisera dem. Till en början går man igenom reglerna för 
utförandet av brainstormingen inom gruppen. Målet med vår brainstorming var att vi 
skulle skapa intervjufrågor. Frågorna anpassades till det syfte som vi har med 
uppsatsen samt de teorier som vi inhämtat angående e-handel. För att metoden ska 
vara effektiv bör man följa de regler som finns i fasen generera idéer. Regler som 
gruppen ska följa är att ingen får kritisera eller ifrågasätta någon idé. Vidare ska 
individerna producera så många idéer som möjligt. Därefter kan idéerna kombineras 
och förbättras av gruppens gemensamma medlemmar. Slutligen är det viktigt att 
endast skriva en idé på varje papper vilket underlättar sorteringen av idéer. Vi har 
gjort en egen tolkning av Löwgrens & Stoltermans (1998) brainstorming. Vi använde 
oss inte av papper utan nedtecknade våra idéer och frågor på en whiteboard. I övrigt 
följdes de regler som finns i ”genererafasen”. Nästa fas innebär att systematisera 
resultatet. Det vill säga att sammanställa och sortera idéerna efter gemensamma 

 13



Metod 

ämnesområden. Våra intervjufrågor sorterades in i fem olika grupper beroende på 
ämnesområde. Grupperna utgjordes av inledande-, generella-, ekonomi-, teknik- och 
avslutande frågor. Under arbetet med sorteringen omfördelade vi, tog bort och lade 
till nya frågor. Se bilaga 1 Intervjufrågor. 
 
Vi valde att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 
vi skapade fasta frågor med fria svarsalternativ. Denna form av intervjuer beskrivs av 
Yin (1994). Intervjuerna genomfördes både över telefon och på planerade möten med 
representanter från företagen. En telefonintervju genomfördes därför att ett av 
företagen inte var beläget i vårt närområde. Nackdelen till telefonintervjun är att vi 
inte fick möjlighet till att visuellt observera den intervjuade. De två andra intervjuerna 
utfördes enligt våra planerade möten. Urvalet av vilka vi skulle intervjua var baserat 
på att individen skulle besitta den bästa kunskapen om företagets e-handel. Totalt 
genomfördes tre intervjuer med tre olika företag. Intervjuernas längd varierade mellan 
45–60 minuter. Vi valde att genomföra den här typen av intervjuer för att få en 
djupare förståelse av problemområdet. Intervjuerna genomförde vi för att inhämta 
information till vår analys. Den inhämtade informationen jämförde vi med de teorier 
vi tidigare presenterat. Denna jämförelse ska skapa riktlinjer för e-handel i mindre 
företag. 
 
3.3.3 Val av företag 
 
Vår undersökning genomfördes på tre stycken företag. Urvalet av företag var baserat 
på att samtliga erbjuder sina produkter via Internet. Företagen skulle vara mindre 
företag och inneha 1 till 50 anställda. För att hitta företag till fallstudien sökte vi på 
Internet. Vi blev intresserade av tre företag varav ett var ett IT-företag och de andra 
två var hantverksföretag. De tre företagen som fallstudien innefattade var Bölebyns 
garveri, Emilson och Keros läder. 
 
3.4 Analysmetod 
 
För att analysera våra insamlade data har vi använt oss av en reflexiv systematisk 
analys (Thomsson, 2002). Valet av denna analysmetod gjorde vi på grund av att den 
var strukturerad och författaren hade en stark verklighetsanknytning i sin beskrivning 
av metoden. Vi ansåg att den stödde vårt tolkande angreppssätt som vi har i vår 
studie. Nedan beskriver vi den reflexiva systematiska analysen. Innebörden av en 
reflexiv studie är att den tolkande analysen ständigt pågår enligt Thomsson (2002). 
Studien är reflexiv beroende av att den växlar mellan att vara systematisk och 
osystematisk. Den är osystematisk för att vi reflekterar under intervjuns gång, oavsett 
om vi använder informationen eller inte. Studierna är systematiska eftersom vi kan 
bestämma oss vad vi vill reflektera över under intervjuns gång. Reflektionerna kan till 
exempel utgöras av tankar kring den intervjuades samhällsposition. Efter 
intervjufasen startar en systematisk genomgång av intervjuerna och de noteringar som 
skrivits ned under studiens genomförande. Syftet, tids och kostnadsramar styr hur 
grundlig analysen kommer att bli. Den tid som analysen tar i anspråk avspeglas ofta i 
hur pass intressanta resultaten kommer att bli. Därför råds de som har knappa resurser 
till att begränsa sin frågeställning, göra färre intervjuer och istället lägga tid på att 
analysera materialet. Vi har valt att genomföra ett mindre antal intervjuer och istället 
kraftsamlat på att analysera. Efterföljande text beskriver de steg som utgör en reflexiv 
systematisk analys (Thomsson, 2002). 
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3.4.1 Rådata och transkribering 
 
För att kunna fullfölja analyserna är man tvungen att insamla rådata. I en 
intervjustudie är det intervjuerna som är rådata. Man ska sträva efter att spela in 
intervjuerna på band. För att kunna analysera intervjuerna måste de transkriberas. 
Med det menar man att informationen ska omvandlas till datafiler och papperskopior. 
Inledningsvis är det bra att bara lyssna igenom banden och därefter starta arbetet med 
att skriva ned intervjuerna. Ur detta steg efterföljde vi alla instruktioner. Vi spelade in 
samtliga intervjuer varefter vi lyssnade igenom banden. Under genomlyssningen av 
banden gjorde vi även stödanteckningar. Slutligen skriver vi ner intervjuerna på 
diskett och hårddisk. 
 
3.4.2 Att lyssna igenom banden 
 
När man lyssnar igenom banden ger det en annan upplevelse än den som man erhöll 
under intervjuerna. Det kan vara bra att avslappnat lyssna igenom materialet. Man 
skapar en bättre helhetssyn och kan reflektera på ett effektivare sätt. Samtidigt som 
man lyssnar skriver man anteckningar på viktiga stycken i intervjun. Det kan även 
vara bra att ha ett räkneverk för att lätt kunna gå tillbaka och lyssna igen samt tänka 
igenom de teorier som man inhämtat tidigare och om det finns några motsägelser. Det 
viktigaste vid den här delen är att lyssna och få en överblick över det underlag man 
har. Intervjuerna ska lyssnas igenom flera gånger samtidigt som man har 
textmaterialet framför sig. Det ska fokuseras på lyssnandet och helheten. Lyssna inte 
bara på den som intervjuas utan även på den som intervjuar. Hur är samspelet mellan 
de som deltager? Vad är det som inte sägs och hur kan man förstå det? Dessa är två 
exempel på frågor som man kan beakta vid analysen. Ur det här steget valde vi att 
lyssna igenom materialet avslappnat. Vi uppmärksammade att nya reflektioner kan 
uppkomma eftersom banden lyssnas igenom flera gånger. Vi har haft vårt 
Teorikapitel i åtanke när vi lyssnat igenom banden med avsikt att upptäcka 
motsägelser mellan teori och verklighet. 
 
3.4.3 Granskning och läsning 
 
När man lyssnat igenom intervjuerna är det dags att skriva ut dem. Under 
genomläsningen gör man noteringar och tillägg från tidigare minnesanteckningar. 
Noteringarna görs både direkt i själva texten och i egna dokument. Spontana tankar, 
tolkningar och förstålelser kan kommenteras i dokumenten. En viktig sak är att ta 
kopior på originalen för att kunna genomföra processen med att kommentera flera 
gånger. Om man är flera intervjuare ska samtliga läsa och kommentera alla intervjuer 
för att skapa en bred och djup reflektion. Om man arbetar ensam kan det vara bra att 
någon person läser igenom intervjuerna och ger reflektioner på innehållet. Även om 
personen inte är insatt kan det vara bara med lekmannakommentarer. Vid 
genomläsningen ska man ha gjort analytiska frågor som eventuellt kan besvaras. 
Svaren kan läggas in i texten eller ett individuellt dokument. Denna fas är efterföljd 
genom att vi har haft flera utdrag av intervjuerna som vi har fört anteckningar i. 
Intervjuresultatet har vi diskuterat tillsammans och slutligen sammanställt det i 
Empirikapitlet. 
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3.4.4 Tolkningsprocessen 
 
Vid en reflexiv studie är det utöver intervjuunderlag och summeringar viktigt att ta 
hänsyn till hur och varför saker sägs som de görs. Data och resultat särskådas för att 
man ska komma framåt i undersökningen. För att analysarbetet ska vara effektivt ska 
man sträva efter att dela upp arbetet. En lodrät analys görs genom varje intervju eller 
text. Thomsson (2002) rekommenderar också vågräta analyser som skär över flera 
intervjuer eller texter. Det finns ingen fastställd ordning mellan de två analysernas 
delar som alterneras för att uppnå förståelse. Med hjälp av detta kommer man fram till 
en intresseväckande och tillförlitlig tolkning. I denna sista fas har vi blivit hjälpta av 
främst kombinationen mellan att använda lodräta och vågräta analyser på vårt 
insamlade material och teorier. Kombinationen har tydliggjort mönster och 
differentieringar i vårt analys material. Den lodräta analysen kommer vi att 
genomföra i Empirikapitlet och den vågräta analysen sker i Analys och 
diskussionskapitlet. 
 
3.5 Trovärdighet och rimlighet 
 
Enligt Strömqvist (1998) mäter reliabiliteten studiens tillförlitlighet. Detta innebär att 
om någon genomför vår studie på nytt och kommer fram till samma resultat är 
reliabiliteten hög. Strömqvist (1998) skriver vidare att validitet innebär att 
undersökningen mäter det som är avsett att mäta. Patel & Tebelius (1987) skriver att 
reliabilitet och validitet historiskt sett har sin tillhörighet inom den kvantitativa 
forskningen och därför har sin grund i mättekniska problem. I den kvalitativa 
forskningen är det svårt att beskriva problematiken med mättekniska utgångspunkter 
därför har Patel & Tebelius (1987) valt att använda begreppen trovärdighet och 
rimlighet för den kvalitativa forskningen. Trovärdighet kan beskrivas som studiens 
pålitlighet. Med trovärdighet menas att forskaren ska kunna argumentera pålitligheten 
i den insamlade informationen. Rimligheten handlar enligt Patel & Tebelius (1987) 
om att uppvisa graden av rimlighet i information och tolkningar. Det uppnås om 
forskaren kan visa att tolkningarna är tillämpliga i flera situationer och att det bygger 
på ett rikt material. Tekniken som används för att samla information bedöms efter hur 
lämplig den är till att ge en utförlig och öppen information. Eftersom vi har ett 
hermeneutiskt angreppssätt med en kvalitativ ansats tolkar vi vår insamlade 
information och därmed kan vi inte utgå från mättekniska analyser. Därför valde vi att 
använda Patel & Tebelius (1987) begrepp trovärdighet och rimlighet som passar den 
kvalitativa ansatsen. 
 
För att säkra vår trovärdighet valde vi att spela in våra intervjuer och ställa likadana 
frågor i samma ordning till samtliga företag. Vi har utformat och beskrivit en metod 
och använt oss av ett strukturerat verktyg för att analysera vårt insamlade material. 
Detta anser vi höjer trovärdigheten av studien. Vårt tillvägagångssätt finns beskrivet 
vilket leder till att andra kan genomföra en liknande studie och uppnå ett liknande 
resultat. Det man ska vara medveten om är att möjligheterna för andra personer att nå 
liknande resultat minskar med tiden eftersom de företag och personer som deltagit 
formas av nya erfarenheter. Trovärdigheten styrker vi ytterligare genom att motivera 
och visa på de bakomliggande orsakerna till våra ändringar eller tillägg till riktlinjerna 
för e-handel. I efterföljande textstycke visar vi rimlighets baserade faktorer i vår 
undersökning. En del av slutsatserna är grundade på att studiens samtliga företag i 
vissa fall gett en liknande bild på problematiken som kan uppstå med e-handel. Andra 
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slutsatser har istället sin grund i de olika e-handelsteorierna. Slutsatserna är giltiga för 
flera företag och det innebär att de är tillämpliga i flera situationer. Utifrån våra 
intervjuer och e-handelsteorier har vi fått in en bred informationsgrund som tolkats 
för att utforma riktlinjer. I detta kapitel beskriver vi tekniken som vi använt för att 
samla, tolka och analysera informationen. Särskilt de vågräta och lodräta analyserna 
har varit bra till att presentera informationen och framställa den strukturerat och 
utförligt. Detta sammantaget hävdar vi ökar rimligheten i vår studie. 
 
3.6 Summering av kapitel 
 
Detta kapitel har visat vilken metod vi utgått ifrån när vi arbetat med vår studie. I 
nästa kapitel kommer vi att beskriva de företag som ingått i studien. Här testar vi de 
riktlinjer som vi framställt i Teorikapitlet genom den empiriska undersökningen. 
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4. Empiri 
 
Inledningsvis presenterar vi respektive företag med tillhörande lodrät analys uppdelat 
i temana införande och användande av e-handel. Den lodräta analysen genomförs på 
informationen av intervjuunderlaget. Se bilaga 1 Intervjufrågor. Slutligen beskrivs 
intervjuarbetets genomförande. 
 
4.1 Bölebyns garveri 
 
Jan Sandlund är Verksställande direktör för Bölebyns garveri som har 3 anställda. 
Företaget som är ett aktiebolag ligger utanför Piteå och tillverkar exklusiva läder 
hantverk. I garveriet använder man sig av en 7000 år gammal teknik för att bereda 
hudarna. Där förädlas de till någon av företagets många produkter. I Bölebyn ges 
guidade turer i garveriet som utgör ett populärt turistmål. Förutom butiken i Bölebyn 
har företaget också en butik i Stockholm. För tillfället försöker företaget också att 
etablera sig i London. 1996 blev företaget kunglig hovleverantör. Garveriet erbjuder 
ungefär 200 olika artiklar. Portföljer, golfbagar, väskor, ryggsäckar och 
kontorsprodukter utgör en del av sortimentet. Kunden kan själv få vara med och 
designa sin produkt efter egna önskemål. Särskilt kända har garveriet blivit för de 
kvalitetsportföljer som de tillverkar. Webbutikens Internetadress är: www.bolebyn-
tannery.se 
 
4.1.1 Intervju Bölebyns garveri 
 
Den intervjuade är Jan Sandlund som är Verkställande direktör för Bölebyns garveri. 
Vi avser presentera resultatet av intervjuerna uppdelande på två teman. Det första 
temat beskriver införande av e-handel. Det andra temat beskriver hur företagen 
använder e-handel i sin försäljning. 
 
Införande av e-handel 
 
Anledningen till att Sandlund startade med e-handel var att det ”låg i tiden”. 
Dessutom fick han två erbjudande om stöd och utformning av en webbsida till 
reducerad kostnad. Den första webbsidan återfanns på Norrbottenskurirens portal. 
Den andra var mer exportinriktad och utformades av ett företag i Göteborg. Vid 
intervjutillfället var det en modifierad version av den sistnämnda sidan som används. 
 
Sandlund menar att man ska vara medveten om att det kostar en hel del pengar att 
färdigställa en riktig bra webbsida. Webbsidan kräver därför en förhållandevis stor 
investering. Det är viktigt att bestämma en strategi för sin försäljning. Strategin ska 
innefatta vilka mål man har med försäljningen och tydliggöra vilken målgrupp man 
vänder sig till. Är målet att ha en omfattande försäljning måste man tänka efter att 
man erbjuder produkter som verkligt passar för Internetförsäljning. Syftet till varför 
man använder sig av Internetförsäljning ska vara genomtänkt och definierat. Sandlund 
hävdar att man ska kontrollera om produkterna kan säljas på Internet vid införande av 
e-handel. Därefter ska organisationen ses igenom för att se vilka delar som kommer 
att påverkas. Kundkontakten ska fungera för att kunden ska känna sig väl mottagen 
och de leveranstider som utlovas ska efterföljas. 
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Sandlund anser att e-handeln kräver större investeringar för företag som inte använder 
informationsteknologi i någon utsträckning. Har man många produkter som ska 
fotograferas får man räkna med att det kostar pengar. Sandlund tog hjälp av ett företag 
för att utveckla sin e-handel. I dagsläget anser han att det är för dyrt att anlita 
konsulter eftersom han bedriver en mindre affärsverksamhet.  
 
Användande av e-handel 
 
Sandlund erbjuder inte hela sitt sortiment på Internet. Det är främst egentillverkade 
produkter som marknadsförs i webbutiken. I webbutiken återfinns sådant som passar 
företagets profil som kännetecknas av en hög kvalitet. Anledningen till det är att inte 
riskera att försämra sitt varumärke med inköpta produkter från ett annat företag. Han 
erbjuder ett hundratal produkter på Internet. Det är underhållet som blir för 
omfattande om man erbjuder samtliga produkter på Internet. Vid kundkontakt kan 
man hänvisa kunden till webbutiken där produkterna återfinns på bild. Sandlund 
menar att man kan få en förbättrad marknadsföring när människor gör en generell 
sökning på läder. E-handeln har främst bidragit till en ökad kommunikation mellan 
företaget och kunderna. Det är vanligt att kunderna skickar e-post och ställer frågor 
angående produkter. 
 
E-handel har inte medfört några direkta nackdelar men ekonomiskt sett har 
omsättningen inte ökat nämnvärt säger Sandlund. Omsättningen för e-handeln ligger 
på 1–2 % av företagets totala omsättning. De flesta beställningarna inkommer från 
Sverige men en del av beställningarna inkommer även från utlandet. När det gäller 
balansen mellan tillgång och efterfrågan anser Sandlund att den inte påverkats och 
inte är svår att upprätthålla. Sandlund påpekar att underhållet är resurskrävande i både 
tid och pengar. Han menar också att det är mycket eftersatt. För att lösa uppdateringar 
använder Sandlund kontakter i hans umgängeskrets. Han anser att det är för dyrt för 
mindre företag att anlita en webbyrå för underhåll och uppdateringar. Sandlund 
tillkännager att det är mycket arbete bakom uppdateringar och att professionella 
fotografier på produkter för webbutiken är dyra. 
 
Sandlund erbjuder för det mesta postförskott. Ibland skickar han sitt kontonummer via 
e-post där kunden kan sätta in pengar. På Bölebyns webbsida är det inte beskrivet 
vilka betalningsalternativ som finns. Sandlund skulle vilja vara mer inriktad då det 
gäller e-handeln och hitta någon som kan marknadsföra produkterna mot rätt kunder i 
världen. Ifall företaget hittar ett speciellt kluster eller sammanslutning av kunder 
skulle garveriets e-handel få möjligheter till att bli riktigt framgångsrik. Det är 
huvudverksamheten som har den högsta prioriteten men om tid ges har Sandlund en 
framtidsvision för webbutiken. En del i visionen är att göra en mer interaktiv och 
upplevelsebetonad sida där det händer saker då kunden besöker den. Här skulle man 
försöka att framhäva företagets speciella sekelskiftesatmosfär. I Bölebyn har man 
ännu inte fått bredband och möjligheterna till e-handel kommer att förbättras när det 
sker. En annan del av framtidsvisionen är att ha en monitor i Stockholmbutikens 
skyltfönster. Där är det tänkt att en kund som står utanför butiken ska kunna 
kommunicera på något sätt och till exempel få möjligheten att följa en guidad rundtur 
i garveriet. Sandlunds råd för användning av e-handel är att man måste ha en produkt 
som kan säljas via nätet. Det ska vara produkter som passar det pris man erbjuder och 
vara något som människor behöver. Vidare säger han att logistiken måste fungera för 
att upprätthålla ett företags e-handel. Försök att skapa ett kundregister för att kunna 
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bearbeta dina kunder med erbjudanden och svara alltid på inkommande e-post 
omgående. 
 
4.2 Emilson 
 
Emilson är ett företag med en butik i Boden respektive Skellefteå. Leif Engström är 
Verkställande direktör för företaget som har 8 anställda. Det är ett mångsysslande 
dataföretag som existerat sedan 1998. De hanterar nätverk för företag, erbjuder 
utbildningar och kan hyras för design av hemsidor. I butiken säljer Emilson AB 
datortillbehör och reparerar även datorer, skrivare och annan hårdvara. Som 
komplement till butiken finns även en webbutik där kunder kan beställa varor. Även 
kompletta datorer säljs av Emilson som erbjuder en mängd datorpaket. De har också 
en utbildningslokal i Boden där de håller utbildningar inom IT. Företaget erbjuder allt 
från grundutbildningar inom IT till utbildning av nätverkstekniker. Dessa kan sträcka 
sig från några veckor till över ett år. Företag kan även hyra Emilsons lokaler och hålla 
egna utbildningar där med hjälp av Emilsons datorer. De har även avtal med 
Försäkringskassan och tar in personer för IT-prövning och arbetsträning för att de ska 
få en inblick i IT-världen. Webbutikens Internetadress är: www.emilson-network.se 
 
4.2.1 Intervju Emilson  
 
Den intervjuade är Leif Engström som är Verkställande direktör för Emilson. 
 
Införande av e-handel 
 
Engström säger att företaget startade med e-handel för att skapa ett större 
upptagningsområde och därmed nå ut till fler kunder. Internet var också ett bra 
alternativ till en effektiv marknadsföring. 
 
Engström anser att priset på varor ska vara så lågt som möjligt. Han hävdar att 
konkurrensen på Internet till stor del styrs av den som kan erbjuda det lägsta priset. 
Vidare menar han att produkterna ska vara enkla och kunden ska veta vad man 
beställer. Slutligen rekommenderar Engström att det är bra att ta hjälp av en mentor 
för att utbyta idéer. Mentorn ska helst inte vara verksam inom samma bransch. 
Anledningen till det är att en utomstående har lättare att tillföra nya idéer anser 
Engström. E-handel kräver inte dyra investeringar säger Engström. Har du bra 
distributörer att skicka varor med kan kostnaderna hållas nere. Ska webbsidan erbjuda 
flera olika betalningsalternativ ska man vara medveten om att bankerna tar ut avgifter 
för det. Engström anser att detta kan leda till stora kostnader för företagen. 
 
Engström har haft hjälp av en mentor för att diskutera en övergripande strategi. 
Engström bedriver utbildning i hur man skapar en webbutik och anser sig inte behöva 
ytterligare extern hjälp för att utveckla e-handeln. Det är viktigt att tänka igenom 
vilka produkter som ska erbjudas. Är produkterna gångbara på Internet? Produkterna 
ska vara enkla och kända av kunden för att inte skapa osäkerhet. Kunden ska veta vad 
han/hon beställer. Därför anser Engström att försäljning av nya produkter är svårare 
att etablera på Internet. 
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Användande av e-handel 
 
Inledningsvis erbjöd Engström samtliga produkter via sin hemsida. Det krävde för 
mycket resurser i form av tid. Han bestämde sig därför för att erbjuda speciella 
kampanjprodukter som även säljs i butiken. Han anser att det blir för omfattande att 
erbjuda samtliga produkter på Internet. Marknadsföringen har blivit billigare och 
företagets upptagningsområde har ökat vilket har resulterat i fler kunder. Engström 
säger att underhållet är tidskrävande. Beställningarna inkommer för det mesta från 
Sverige. Företaget har en koncentration av beställningar söder om Stockholm. 
Engström försöker begränsa sig till att bara leverera inom Sverige eftersom tull och 
övriga avgifter är av byråkratisk karaktär. 
 
Det har alltid varit svårt att upprätthålla en balans i lagret. Fel produkter ger 
konsekvenser för lagret vars storlek ökar samtidigt som det låser kapital. Därför ska 
företag inte riskera att göra för stora inköp säger Engström. Han anser att e-handel är 
resurskrävande då det tar mycket tid i anspråk och tid är pengar. Han har över ett 
hundratal produkter presenterade på Internet och menar att det är ett heltidsjobb att 
sköta uppdateringar. För att upprätthålla en fungerande e-handel är det viktigast att 
uppdateringar sker kontinuerligt. Besökare ska notera att sidan är uppdaterad. 
Uppdateringar av webbutiken klarar man av internt i företaget. 
 
E-handeln utgör 5 % av företagets totala omsättning. Det enda betalningsalternativet 
som finns i webbutiken är postförskott. Framtidsplanerna för företagets e-handel 
kommer att medföra en del förändringar enligt Engström. Utvalda produkter kommer 
också fortsättningsvis att säljas genom särskilda kampanjer. Det blir för mycket arbete 
om man skulle erbjuda hela sortimentet på upp till 10 000 artiklar. Det går bra att 
ändra i produktgrupper men inte då sortimentet ska kontrolleras för att ta bort 
inaktuella och enskilda produkter. 
 
4.3 Keros läder 
 
Keros läder är ett företag beläget i Sattajärvi utanför Pajala. Verkställande direktör för 
företaget är Bertil Kero. Företaget har 20 anställda och erbjuder läder och lädervaror i 
naturgarvat ren och nötskinn. Företaget som grundades 1929 är Sveriges nordligast 
belägna garveri. Företaget säljer produkter av läder men erbjuder även att sälja läder 
som metervara. Lädret passar för tillverkning av bland annat kläder, möbelklädslar, 
bilklädslar och väskor. Det huvudsakliga råmaterialet kommer från renen. 
Specialiteten är att framställa naturgarvat läder och detta innebär att Kero garvar 
skinnet med ämnen från växtriket. Keros säljer även produkter i masurbjörk, sälgrot, 
björkvril, renhorn och björknäver. Företaget erbjuder försäljning via postorder, på 
hemsidan och i butiker. Webbutikens Internetadress är: www.kero.se  
 
4.3.1 Intervju Keros läder 
 
Den intervjuade är Lars Kero som är dataansvarig och controller för Keros läder. 
 
Införande av e-handel 
 
Webbutiken har företaget haft sedan 1997. Keros läder använde sig tidigare av en 
postorderförsäljning. Tryckkostnaderna var höga och därför tog de beslut att starta 
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med e-handel. Beslutet ledde till att försäljningskostnaderna minskade. Ett annat skäl 
till att företaget införde e-handel var att Posten höjde sina serviceavgifter. 
 
Kero säger att man behöver ha en klar företagsstrategi. En viktig fråga är att veta 
vilken målgrupp man vänder sig till. Det är viktigt att veta i vilken omfattning 
målgruppen använder sig av Internet. Layouten är central för att uppnå en bra 
webbsida. Vidare menar Kero att man ska vara medveten om att e-handeln tar mycket 
tid i anspråk. Eftersom tekniken var förhållandevis ny när företaget implementerade 
e-handeln var det svårt att hitta bra och effektiva samarbetspartners. Med det vill Kero 
säga att valet av konsult är av stor betydelse. För att införa e-handeln i företaget har 
Keros läder använt sig av konsulter i rimlig omfattning. Strategin för hur man ska gå 
tillväga är central. Kero menar att man ska ha en tydlig tidsplan då man anlitar 
externa konsulter. Kontakter som anlitas ska man ha rikligt med 
bakgrundsinformation om. 
 
Kero anser att e-handel inte kräver dyra investeringar. E-handel är ett billigare 
alternativ än postorder. Anledningen till det är att tryckkostnaderna för 
postorderkataloger är höga. Numera använder sig företaget inte av postorderkataloger 
i samma omfattning som förut. 
 
Användande av e-handel 
 
Keros läder erbjuder ett hundratal produkter. Det som erbjuds i postorderkatalogen 
finns med på Internet. Däremot finns inte samtliga av företagets produkter utlagda på 
Internet. Det beror på att Keros har testat vilka produkter som säljer bäst i webbutiken 
och bestämt sig för att satsa på dessa. Totalt rör det sig om ett par hundra artiklar. 
Kero säger även att de använder sig även av kampanjerbjudanden. Kero hävdar att 
tillgängligheten för produkterna har ökat då de går att beställa på Internet dygnet runt. 
Priser är lättare att uppdatera och varor är enklare att hitta. Detta har lett till att 
administrationen underlättats och blivit säkrare. 
 
Nackdelar med e-handel kan vara att det är svårt att begränsa sig till den målgrupp 
man vänder sig till. Extraarbete krävs om utländska besökare beställer varor i 
webbutiken. Här bör man bestämma sig för vilka länder man levererar varor till anser 
Kero. För Keros läder inkommer de flesta beställningarna från södra Sverige, 
Mälardalen och storstadsregionerna. Kero upplever inte heller att balansen mellan 
tillgång och efterfrågan på produkter blivit svårare att upprätthålla på grund av e-
handeln. Kero anser att uppdateringar inte är resurskrävande med anledningen av den 
omfattning de bedriver e-handel i dag. Kero säger att de ändrar bara informationen på 
webbsidan men att designen av sidans sköts externt. Av den totala omsättningen är 
det enbart 1,5 % som säljs via nätet. Men av försäljningen till slutkund är det ungefär 
20 % och det ökar stadigt. Tankar på att erbjuda fler betalningsalternativ finns för att 
nå ut till fler kunder men i dagsläget erbjuder Keros läder enbart postförskott. 
 
I dagsläget säger Kero att det inom företaget diskuteras om att genomföra en 
omorganisation. Företagets framtidsplaner för e-handel är inte klara utan man 
överväger vad man ska satsa på. Som det ser ut idag kommer företaget att fortsätta 
med e-handeln. Kero säger att man ska sträva efter att hålla sidan aktuell och försöka 
att använda Internets möjligheter med att exempelvis skapa interaktivitet på 

 22



Empiri 

webbsidan. Se till att besökare uppmärksammar att sidan uppdateras och att det 
kommer in nya erbjudanden med nya produkter. 
 
4.4 Intervjuarbetet 
 
Planerna var att intervjua Bölebyn vid en mässa i Luleå. Dessförinnan frågade vi efter 
företagsinformation för att vi själva skulle vara insatta vid intervjutillfället. Våra 
förhoppningar var att få möjligheter till en intervju under bra förhållanden. När vi 
anlände till mässan visade det sig att Sandlund var ensam och ville genomföra 
intervjun mellan kundbesöken i montern. Naturligtvis ansåg vi att det inte var en bra 
lösning och frågande om vi fick återkomma då mässan stängdes för dagen. Detta 
godtogs av Sandlund och vi genomförde intervjun senare under eftermiddagen. 
 
Vi kontaktade Emilson som var positiv till att genomföra en intervju. 
Företagsinformationen inhämtades i detta fall via deras webbsida. Intervjun 
planerades och genomfördes enligt planerna vid företagets butik i Boden med 
Verkställande direktör Leif Engström. 
 
Eftersom Keros läder är beläget i Tornedalen beslöt vi att genomföra intervjun via 
telefon. Information om företaget fanns tillgänglig på Internet. Inledningsvis 
bestämde vi en tid för intervjun och därefter bokade vi en högtalartelefon på 
universitetet. På grund av förhinder kunde inte Kero genomföra intervjun vid det 
planerade tillfället och vi kom överens om en ny tid. Intervjun genomfördes därefter 
vid den avtalade tidpunkten utan komplikationer. 
 
4.5 Summering av kapitel 
 
I det här kapitlet har vi utvärderat vårt teoretiska ramverk utifrån vår genomförda 
fallstudie. Utfallet av detta kapitel blev en grund till att förbättra vårt teoretiska 
ramverk. I nästa kapitel kommer vi att sammanställa en vågrät analys för att 
ytterligare analysera intervjuernas insamlade information och se till återkommande 
mönster. I analysen kommer vi att diskutera våra riktlinjer, övriga teorier och vår 
fallstudie. Riktlinjer som motsäger varandra från Teori och Empirikapitlet kommer att 
analyseras i Analys och diskussionskapitlet där vi avser att utreda vilka alternativ som 
är relevanta för våra slutgiltiga riktlinjer. 
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5. Analys och diskussion 
 
I det här kapitlet redovisar vi vår fortsatta analys med hjälp av reflexiv systematisk 
analys. Informationen som analyseras är inhämtad från den empiriska studie som 
genomförts. Se bilaga 1 Intervjufrågor. Här utför vi en vågrät analys som skär genom 
samtliga företags svar och utvalda teorier. Den lodräta analysen som genomförts på 
informationen från den empiriska studien kommer att redovisas. Vi väljer att 
strukturera Analys och diskussionskapitlet efter de riktlinjer vi presenterade i slutet av 
Teorikapitlet tillsammans med nya tillägg från Empirikapitlet. Kapitlet avslutas med 
att våra slutgiltiga riktlinjer presenteras. Med det här kapitlet vill vi undersöka våra 
riktlinjer för att skapa den bästa kombinationen mellan teorier och utförd 
empiristudie. 
 
5.1 Vågrät analys 
 
I den vågräta analysen har vi valt att jämföra företagens svar på frågorna, riktlinjerna 
och teorierna med varandra samtidigt som vi för en diskussion under respektive fas. 
 
Utforska affärsmöjligheter 
 
- Liten kapitalinvestering 
 
Vi har i nedanstående stycke valt att diskutera målgrupp, enkla produkter, prissättning 
och mentorskap inom ramen för en strategi. De här delarna anser vi är viktiga för att 
utforma en stabil grund för en strategi. Costa (2001) menar att företagen bör ha en 
välutvecklad strategi för att möjliggöra en försäljning via Internet. En utformad 
strategi förespråkas av Bölebyns garveri där det framgår verksamhetsmål, syfte och 
målmarknad. Sandlund försöker i dagsläget att etablera sig i andra länder. Han 
förhandlar med en återförsäljare i London. Därmed kan man säga att Sandlund 
eventuellt får tillgång till en ny marknad genom att vara fysiskt närvarande. Strategin 
hos Emilson är att erbjuda bra och enkla produkter till ett så lågt pris som möjligt. 
Engström påpekar att kunderna har möjlighet att jämföra priser på Internet och därför 
motiverar han att det låga priset är av central betydelse. Prissättningen ska vara en del 
av den utformade strategin som man skapar. Keros läder uttrycker att det viktigaste är 
att skapa en klar företagsstrategi för marknadsföringen. Viktiga frågor är exempelvis 
vilken målgrupp man vänder sig till. Turban et al (2000) förordar också en 
välutvecklad strategi för att starta e-handel. Det här är något som våra företag 
rekommenderar och själva har tillämpat. Vid ett intervjutillfälle framkom det ett 
förslag om att använda en mentor från en annan bransch vid utformningen av 
strategin. Det är ofta enkelt att bli begränsad om man befinner sig i samma bransch 
och talar samma språk. Detta anser Leif Engström på Emilson. Vi instämmer med 
Engström om att mentorskap är bra för att resultera i en välutformad strategi. 
 
För Bölebyns garveri krävdes det dyra investeringar att implementera e-handel. 
Implementeringen utfördes trots det till en reducerad kostnad. Ska ett företag ha en 
välfungerande e-handel som utvecklats av konsulter anser Sandlund att investeringen 
blir kostsam och behovet av att projektet lyckas därmed ökar. Den strategin är inte 
överensstämmande med Turban et al (2000) som förespråkar en liten 
kapitalinvestering för att minimera ett företags risktagande. Företaget Emilson 
påpekar att deras e-handel inte krävde några dyra investeringar. Däremot anser 
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Engström att det blir dyrare om kredit ska erbjudas som betalningsalternativ på 
webbsidan. Keros läder bedömer att deras e-handel inte krävt dyra investeringar. Vår 
studie har visat att e-handel överlag inte behöver innebära dyra investeringar. 
Resultaten från vår studie visar att mindre företag inte behöver göra en omfattande 
investering för att färdigställa en webbutik. De största kostnaderna ser vi som 
konsultarvoden för att lösa den tekniska utformningen. Det är stora skillnader i 
kostnaderna att framställa en enkel och fungerande webbutik eller en avancerad 
webbutik med interaktivitet och flera betalningsalternativ. Vi hävdar att mindre 
företag bör starta en enkel webbutik för att minimera kostnaderna men ändå skapa 
möjligheten att öka kundupptagningsområdet. 
 
Våra intervjuer har visat att lagar och bestämmelser för export skapar stora 
begränsningar för företagen. Det är inte lönsamt för företagen med export och de 
väljer därför att inrikta sig på en lokal och nationell marknad. Detta överensstämmer 
med Beavers (1997) teori om att det bästa alternativet för ett mindre företag kan vara 
att begränsa sig till en enskild marknad. Därför väljer vi här att uppdatera våra 
riktlinjer genom att rekommendera företag att åtminstone inledningsvis inrikta sin 
Internet försäljning på en nationell marknad. När resurserna till att bedriva export 
finns kan företagen överväga en världsomfattande e-handel. Ett undantag från denna 
rekommendation gäller företag vilka tillverkar exklusiva produkter. Dessa företag 
erbjuder produkter som säljs till ett högt pris riktat till ett litet segment av kunder. I 
det här fallet täcks kostnaderna för export med hjälp av det höga priset på produkten. 
Kunderna är beredda att betala för kvalité vilket leder till att de inte är priskänsliga. 
Detta har visat sig då ett av företagen erbjuder exklusiva produkter via Internet. 
 
Utforska kunder 
 
Costa (2001) menar att man kan inhämta information inom ett geografiskt område 
genom att läsa lokala tidningar och ta del av lokala TV och radiostationer. 
Information kan dock vara svår att finna. Med hjälp av Internet har Bölebyns garveri 
sökt efter representativa återförsäljare inom olika geografiska områden. Emilson och 
Keros läder har inte nyttjat denna möjlighet. 
 
Internet erbjuder möjligheter till att söka statistik om relevanta och tänkbara kunder 
till ditt företag enligt Costa (2001). Han menar att detta är svårt och tidskrävande men 
kan vara effektivt om rätt information hittas. Eftersom Sandlund har en traditionell 
försäljning i butik och försäljning via Internet räcker inte tiden till för att söka 
kundinformation på nätet. Emilson använder Internet för att kontrollera större kunders 
betalningsförmåga utifrån aktuella bokslut men söker inte aktivt efter nya kunder. 
Anledningen till att Emilson kontrollerar kunder är att inte sälja produkter till en kund 
som saknar betalningsförmåga. Keros läder använder inte möjligheten till att söka 
statistik om tänkbara kunder. Vi anser att det kan bero på vad som Costa (2001) 
beskriver som en tidskrävande process. Våra företag har tillkännagivit att det inte 
finns tid och resurser för denna typ av verksamhet. Vi anser att det finns stora 
möjligheter i vad Costa (2001) beskriver i att aktivt söka kunder via Internet. Om 
sökningarna utvecklas och blir effektivare ökar förutsättningarna att hitta de rätta 
kunderna vilket leder till en utökad målmarknad för företagen. 
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Nå ut till kunder 
 
Costa (2001) hävdar att marknadsföring via Internet är effektivt och kan utföras på 
många olika sätt. De gamla metoderna för marknadsföring får inte överges helt. Det 
optimala är att använda sig av en kombination mellan traditionell marknadsföring och 
webbmarknadsföring. Genom att erbjuda information på Internet, i broschyrer och 
annonser använder Bölebyns garveri flera olika sätt att marknadsföra sig. Sandlund är 
främst på Internet för att sprida information till olika kunder över hela världen. 
Engström på Emilson anser att Internet är ett billigt sätt att marknadsföra sig och nå ut 
till fler kunder. Han säger att man får ett större upptagningsområde när företag 
använder Internet som en informations och försäljningskanal. Keros läder hade dyra 
tryckkostnader för sin postorderkatalog och insåg att kostnaderna skulle minska om 
företaget presenterade sig på Internet med information och försäljning. Idag behöver 
inte Kero trycka postorderkataloger i samma omfattning som tidigare. Vi anser att 
marknadsföring via Internet är ett effektivt verktyg tillsammans med den traditionella 
marknadsföringen. Att sprida information enbart på Internet är att inte utnyttja alla 
marknadsföringsalternativ. Vid användning av flera marknadsföringsalternativ som 
till exempel tidningar och reklamutskick i kombination med att sprida information via 
Internet ser vi som en bra marknadsföring. Det här är något som Costa (2001) också 
understryker. En annan fördel med marknadsföring på Internet som vi vill framhäva 
är att det är ett billigt alternativ i förhållande till antalet individer som nås av 
informationen. Den traditionella marknadsföringen är förenad med kostnader som till 
exempel tryck och distributionskostnader vilket elimineras med hjälp av en 
Internetbaserad marknadsföring. 
 
Lagar och regler 
 
Internationella och nationella lagar innebär begränsningar för e-handeln enligt Costa 
(2001). Med det menar han att man måste ta hänsyn till att produkter som säljs inte 
bryter mot lagar i andra länder. Skattepolitik och avgifter som ett lands regering för 
kan också medföra svårigheter med en internationell e-handel. Tull och avgifter 
begränsar möjligheterna till att bedriva export. Det här resonemanget känner vi igen 
från de intervjuer vi genomfört. Samtliga företag beskriver att det är byråkratiskt att 
sända produkter utomlands. Detta renderar i att två av företagen försöker erbjuda 
produkter enbart nationellt. Vi hävdar att e-handelns fördelar med globalisering 
därmed till viss del uteblir. Därför kan Turbans et al (2000) teori om att nå ut till 
kunder över hela världen ifrågasättas. När det gäller tull och avgifter vill vi särskilt 
lyfta fram att e-handeln därmed mister en del av sin betydelse för globaliseringen. 
Sandlund har inga problem med att följa lagar i andra länder dock upplever han att det 
är betydligt mer arbete med att leverera utomlands. Sandlund erbjuder sina unika 
produkter över hela världen. Emilson vill begränsa sin handel enbart inom Sverige på 
grund av att frakt och tull till andra länder är för byråkratiskt och tidskrävande. Keros 
läder strävar efter att erbjuda sina produkter till de nordiska länderna eftersom de 
anser att leveranserna inom norden är förhållandevis enkla. När det inkommer 
beställningar från övriga länder utanför norden försöker Keros läder att lösa dessa 
men länderna utgör ingen målmarknad. 
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Framställning av image 
 
Enligt Costa (2001) kan det vara nödvändigt att anlita en expert för att kunna skapa en 
webbsida med god struktur. En god struktur ger en förbättrad framställning av 
företagets image. Nätanvändarna förväntar sig en uppdaterad sida och om så inte är 
fallet riskerar företaget att mista sin trovärdighet. Det är inte många mindre företag 
som besitter kompetens till att utveckla e-handelsidor. Emilson har inte haft behov av 
att använda konsultstöd då de själva utbildar inom e-handel. Webbsidan ska vara 
dynamisk och möta kundernas behov. Inledningsvis har Sandlund anlitat en expert för 
att utforma sin webbutik. Anledningen till det var att han saknade kompetens för att 
utföra arbetet själv. Bölebyns garveri har planer på att överföra sin speciella image till 
sin webbsida. Bölebyns garveri saknar tid till att utföra uppdateringar och underhåll 
av webbsidan. Ifall det skulle finnas tid över funderar Sandlund på att förbättra 
webbsidan. Det ska åstadkommas med att tillföra mer interaktivitet och förmedla 
företagets känsla av sekelskiftesatmosfär. En del i att skapa en intressantare sida är att 
han planerar att presentera företaget visuellt via Internet med hjälp av en 
webbkamera. Eftersom Internet för närvarande enbart kan påverka syn och hörsel blir 
det viktigt att tänka på den visuella presentationen. Keros läder har skapat sidan med 
hjälp av inhyrda konsulter. Dock menar Kero att man bör skapa en tidsplan när man 
samarbetar med konsulter på grund av att arbetet kan dra ut på tiden. Det här anser vi 
kan vara en bra synpunkt när man använder inhyrda konsulter. Annars vill vi 
vidmakthålla Costas (2001) teori angående att en strukturerad webbsida ger en 
förbättrad image för företagen. Är sidan dessutom regelbundet uppdaterad kan 
företagen räkna med återkommande kunder. 
 
Transaktioner 
 
- Flexibla betalningsalternativ 
 
Flera e-handelsteorier förespråkar fördelen med flera betalningsalternativ Costa 
(2001), Lundén (1999) och Turban et al (2000). Det medför att fler kunder kan handla 
via nätet. Costa (2001) beskriver att betalningar kan lösas på olika sätt. Större företag 
anlitar ofta kreditbolag för att få möjligheter till att erbjuda olika betalningsalternativ 
på sin webbsida. Kontrakt med kreditbolag kräver ofta stora investeringar och mindre 
företag saknar resurser till det. Konkurrensverket (2001) redovisar att avsaknaden av 
muntliga kontakter och kvitton kan göra både konsument och säljare osäker vid 
försäljning. Sandlund berättar att den äldre generationen gärna vill skriva under på ett 
traditionellt kvitto och detta bekräftar Konkurrensverkets (2001) redovisning. 
Betalningsalternativ krävs enligt Lundén (1999) för att nå ut till ett stort 
kundunderlag. Här uppdaterar vi våra riktlinjer ytterligare med att påtala att antalet 
betalningsalternativ begränsas av företagets resurser. Här motsäger vi de teorier som 
hävdar att flera betalningsalternativ ska användas. Detta anser vi på grund av att det 
går att vara verksam på Internet med ett enda betalningsalternativ. Enligt Beaver 
(1997) verkar mindre företag ofta på en mindre marknad och detta hävdar vi kan 
också vara en anledning till att företagen i studien inte sett behovet av flera 
betalningsalternativ för att öka kundunderlaget. Bölebyns garveri, Emilson och Keros 
läder erbjuder inte flera betalningsalternativ. Men inom Keros läder överväger man att 
erbjuda fler betalningsalternativ. Vår studie visar på att mindre företag inte har 
resurser för att erbjuda flera betalningsalternativ eftersom det medför ökade 
kostnader. Detta renderar till att e-handeln ofta inte är lika utvecklad i mindre företag 

 27



Analys och diskussion 

som den är i större företag. För att hålla kostnaderna på en rimlig nivå anser vi att det 
i ett inledande stadium kan räcka med att erbjuda ett betalningsalternativ för ett 
mindre företag. För att utveckla företagets e-handel i framtiden anser vi det som ett 
naturligt steg att erbjuda flera betalningsalternativ. 
 
Erbjud kundservice, support och underhåll 
 
För att underhålla e-handeln krävs återkommande uppdateringar. I vår studie är detta 
något som varje enskilt mindre företag utför själva. Här är samtliga medvetna om att 
det är ett arbete som tar tid och resurser i anspråk. Eftersom samtliga företag i vår 
studie erbjuder vanlig försäljning via butik och försäljning via Internet är det hela 
tiden en prioritetsfråga om var man ska lägga ned arbete. Ofta är det den vanliga 
butikförsäljningen som prioriteras. Det leder till att webbutiken tenderar till att vara 
bristfälligt uppdaterad. Här gör vi gällande att företag bör sköta uppdateringar och 
underhåll för att etablera e-handel i företaget. 
 
Tonndorf (2000) skriver att alla företag måste var beredda på att ompröva sina 
distributionsvägar. Det kommer att bli fler och intensivare leveranser. Transporterna 
ska vara pålitliga, punktliga, snabba och omedelbara. För att nå ut till kunderna 
rekommenderas tredjepartslogistik. Vi har inte noterat att det finns ett behov av denna 
omprövning. Företagen i vår studie har inte genomfört ändringar i distributionsnätet 
med hänsyn till e-handeln. En annan teori som Ström (1998) beskriver är att 
tredjepartslogistiken ökar på grund av e-handeln. Företag har inte resurser till att 
utföra transporter själva anser Ström (1998). Sandlund menar att det inte varit 
nödvändigt att ompröva distributionsvägarna beroende på företagets storlek. E-
handeln har inte ökat försäljningen och de distributions vägar som Bölebyns garveri 
använder i dagsläget fungerar fortfarande. Däremot upplever Sandlund att Postens 
service försämrats avsevärt under de senaste årens omorganisation. Posten erbjuder 
inte längre blanketter i samma omfattning som tidigare. Det här vidmakthåller vi kan 
ligga till grund för ett behov att i framtiden ompröva ett företags distributionsvägar. 
 
Ström (1998) diskuterar framgångsfaktorer för e-handel. En av faktorerna innefattar 
att bygga upp en gemenskap mellan ett företag och dess kunder. Det här kan uppnås 
genom att skapa möjligheter till att låta kunder kommunicera med varandra. 
Kunderna ska tillexempel kunna betygsätta produkter eller bara utbyta erfarenheter. 
Det här skapar en lojalitet och medför eventuellt att kunderna besöker sidan igen. I 
vår studie har vi noterat att inget företag prioriterar denna verksamhet. Vi har 
uppfattat att företagen inte varit medvetna om dessa möjligheter. Bristen på tid kan 
också vara en faktor till att företagen inte utvecklat denna verksamhet. Vi upplever att 
Ströms (1998) teori skulle kunna förbättra företagens e-handel. Vi anser att en ökad 
kommunikation mellan kunderna och företagen skulle ge positiva effekter för bägge 
parter. Exempel på effekter är att kunderna skulle uppleva en förbättrad service och 
att företagen blir mer varse om vad kunderna önskar. Ett annat sätt att skapa 
gemenskap är virtuella varuhus som Costa (2001) beskriver. I det här fallet skapas 
gemenskap mellan företagen genom att de samlas på ett ställe. Företagens 
gemensamma attraktionskraft frambringar fler kunder än ett individuellt företag klarar 
av. Inget av företagen i studien använder sig av virtuella varuhus. Vi anser att det 
beror på att företagen inte är medvetna om att det är ett bra alternativ till att nå fler 
kunder. 
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Litet lager 
 
Användandet av ett litet lager styrktes ytterligare i Empirikapitlet där samtliga företag 
rekommenderade det. Teorierna har förespråkat både små och stora lager men utfallet 
av vår fallstudie visade entydigt på användandet av små lager. Därför anser vi att 
företagen ska sträva efter att inneha små lager vilket binder mindre kapital. Turban et 
al (2000) stödjer vår åsikt och menar att lagret ska vara minimalt eller icke 
existerande För att få en framgångsrik webbutik hävdar Lundén (1999) tvärtemot att 
lagret ska vara dimensionerat för stora volymer. Alla beställningar som inkommer ska 
kunna hanteras. Lundéns (1999) resonemang om stora lager upplever vi som felaktigt 
då det gäller mindre företag. Detta påvisas ytterligare då vi ser närmare på respektive 
företags lagerhållning. Bölebyns garveri tillverkar produkter efter att en beställning 
inkommer. Därför har inte Sandlund något behov av ett stort lager. Emilson försöker 
undvika att låsa kapital genom att ha ett litet lager. Eftersom Keros läder inte bedriver 
en omfattande e-handel upplever Kero att lagret inte behöver vara dimensionerad för 
stora volymer. Bölebyns garveri, Emilson och Keros läder eftersträvar att ha ett så 
litet lager som möjligt och passar därmed bättre ihop med Turbans et al (2000) teorier 
och våra åsikter. Anledningen till att mindre företags lagerhållning överensstämmer 
med Turbans et al (2000) teorier hävdar vi beror på att mindre företag inte har 
ekonomisk kapacitet för att låsa kapital i sitt lager. Tonndorf (2000) skriver om 
ytterligare en teori för lagerhållning. Han påpekar att det inte finns en balans mellan 
tillgång och efterfrågan. Det vill säga att de varor som kunden vill köpa inte finns i 
lagret där det istället finns varor som inte efterfrågas. Det här stämmer inte för 
Sandlund som inte har upplevt detta som ett problem. Engström anser att tillgången 
och efterfrågan alltid varit svår att upprätthålla. Dessutom hävdar han att fel produkter 
ger ett lager med varor som inte går att sälja. Kero upplever att balansen mellan 
tillgång och efterfrågan inte utgör ett problem med anledning av de inte bedriver 
omfattande e-handel. Med det menar Kero att de inte inkommer beställningar via e-
handeln som påverkar lagret i någon större omfattning. Vi anser att upprätthållandet 
av tillgång och efterfrågan kan bli komplexare när företagen expanderar eller minskar 
sin verksamhet. Det vill säga om försäljningen ökar eller minskar leder till att 
företagen tvingas att ändra sina rutiner för lagerhållning. Variationer i försäljningen 
medför konsekvenser för stora lager. Om ett företag har ett stort lager med flertalet 
produkter och försäljningen minskar leder det till bundet kapital. Detta styrker 
Turbans et al (2000) och Tonndorfs (2000) teorier angående lagerhållning som vi 
även instämmer med. 
 
Erbjud ett stort urval 
 
Ströms (1998) teori påpekar att urvalet av produkter ska vara extremt stort. Utifrån 
vårt Empirikapitel har vi sett att mindre företag har begränsningar till att erbjuda hela 
sortimentet på Internet. Dessa begränsningar är i form av tid och resurser. Det kostar 
en hel del för företagen att uppdatera ett helt sortiment. Därför väljer företagen i vår 
studie att erbjuda delar av sortimentet via Internet. Det här instämmer vi med och 
uppdaterar härmed våra riktlinjer genom att företag ska erbjuda delar av sitt sortiment 
på Internet. Detta rekommenderar vi på grund av att mindre företag ofta har mindre 
resurser än större företag. 
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5.2 Tillägg till våra riktlinjer utifrån empirin 
 
Utifrån företagens erfarenheter har vi uppmärksammat nya aspekter som förbättrar 
och utökar våra riktlinjer för e-handel. Vi vill förtydliga att några riktlinjer motsäger 
våra tidigare utvalda teorier. Nedan presenterar vi samtliga riktlinjer utifrån empirin: 
 

• Inrikta inledningsvis e-handeln på en lokal och nationell marknad 
• Erbjud betalningsalternativ efter resurser 
• Använd ett litet lager 
• Erbjud delar av sortimentet på Internet 

 
Vi har valt ut centrala kostnadsbesparande delar som vi särskilt vill rekommendera till 
mindre företag. Mindre företag har oftast inte möjlighet att investera i samma 
omfattning som större företag. Vid intervjuerna uppmärksammande vi att 
målmarknaden för våra företag främst var inriktad på den svenska marknaden. 
Därmed uteblev den globaliseringseffekt som e-handeln medför. Företagen använder 
inte möjligheten till att nå ut till en större världsomfattande målmarknad. Anledningen 
till detta är främst kostnaderna för att skicka produkter utomlands. Resurser för att 
erbjuda produkter över hela världen sakandes. Detta är även i linje med Beaver (1997) 
som hävdar att ett bra alternativ för mindre företag utgörs av att satsa på en enskild 
marknad. 
 
Samtliga företag använde sig enbart av ett betalningsalternativ vilket var postförskott. 
Undantaget är Bölebyns garveri som i vissa fall kan ta emot betalningar på andra sätt. 
Anledningen till detta var att företagen upplevde det som för dyrt att erbjuda flera 
betalningsalternativ. Detta motsäger Turbans et al (2000) teorier där det framgår att 
betalningsalternativen ska vara flera till antalet. 
 
Företagen rekommenderade att använda ett litet lager för att minimera 
kapitalbindningen vilket överensstämmer med Turbans et al (2000) teorier. Detta 
stärker våra riktlinjer genom att tillföra att mindre företag ska ha en liten mängd 
produkter i lager. 
 
Det sista tillägget till våra riktlinjer utgörs av att företagen påpekade att endast delar 
av sortimentet ska erbjudas på Internet. Anledningen till det är att ett stort urval tar för 
mycket tid i anspråk då det gäller uppdateringar. Detta är en motsägelse gentemot 
Ström (1998) som menar att företagen ska erbjuda ett stort urval för att nå ut till en 
större kundkrets. Vi medhåller att företagen når ut till en större kundkrets med ett stort 
urval men att mindre företag inte besitter resurser till att underhålla stora sortiment. 
Följden av det blir att vi avser diskutera och uppdatera våra riktlinjer angående urval i 
Analys och diskussionskapitlet. 
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5.3 Vågrät analys i matris 
 
Med anledning av att ge läsaren en överblick och sammanfattning över vår vågräta 
analys presenterar vi den i matrisform. Se Figur 1: Vågrät analys i matris. Upplägget 
på matrisen följer våra riktlinjer från Teori och Empirikapitlet. 
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Figur 1: Vågrät analys i matris 
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5.4 Slutgiltiga riktlinjer 
 
Nedan kommer vi att sammanställa våra slutgiltiga riktlinjer med utgångspunkt från 
Costas (2001) checklista med tillägg från övriga teorier och intervjuer. Våra riktlinjer 
består till största delen av sammanställda e-handelsteorier. Riktlinjerna har prövats i 
Empirin och förfinats delvis i Analys och diskussionskapitlet. Detta är ingen 
fullständig modell utan ska ses som ett stöd för mindre företag som inför och 
använder e-handel. Faserna behöver inte genomföras i den ordning som vi presenter 
nedan. 
 
Utforska affärsmöjligheterna 
 

- Utforma en strategi 
- Liten kapitalinvestering 
- Inrikta på lokal och nationell marknad 

 
I den första fasen ingår det att utreda företagets möjligheter för att bedriva e-handel. 
En klar strategi för sin verksamhetsidé bör utformas. Företagen ska sträva efter att 
genomföra en liten kapitalinvestering för att minska risktagandet. Internet kan 
användas till att inhämta information om nya marknader. Vi föreslår att de mindre 
företagen inledningsvis ska inrikta e-handeln på en lokal och nationell marknad för att 
minimera exportrelaterade problem. Vi har valt att ta med detta tillägg angående lokal 
och nationell försäljning som uppmärksammats under vår empiriska studie. Företagen 
var helt eniga om att förutsättningarna för export är dåliga. Deras samlade 
erfarenheter och liknande åsikter medförde att vi följt deras rekommendationer i det 
här fallet. Denna rekommendation saknar vi i de e-handelsteorier vi kommit i kontakt 
med. Det är inte bra om ett företag förväntar sig att e-handeln ska lösa alla 
lönsamhetsproblem genom att nå ut till kunder över hela världen.  
 
Utforska kunder 
 

- Genomför kundundersökningar 
- Ta hänsyn till rådande situation i världen 

 
Använd Internet till att söka statistik om kunder och utred vilka relevanta kunder ditt 
företag kan ha. Processen är tidskrävande men kan resultera i användbart material. 
Var medveten om att händelser i världen kan påverka kunderna och företagens 
affärsmöjligheter. 
 
Nå ut till kunder 
 

- Genomför marknadsundersökning 
- Utforma webbsida 
- Marknadsföring 

 
Affärsrapporter på Internet kan användas till billiga kundundersökningar. En 
webbsida kan utformas i samarbete med konsulter. Sträva efter en lättnavigerad och 
strukturerad webbsida. Registrera webbsidan på vanliga sökmotorer. Utnyttja både 
traditionell och webbaserad marknadsföring. 
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Lagar och regler 
 

- Utred bestämmelser för export 
- Kontrollera lagar och bestämmelser 

 
Export är förenat med bestämmelser och ökade kostnader. Kontrollera vilka regler 
som gäller. Ta även reda på vilka lagar och restriktioner som gäller i det land som 
varorna skickas till. Vissa varor kan vara förbjudna i en del länder. 
 
Framställning av image 
 

- Utveckla webbsidan utifrån företagets image 
 
Det är viktigt att imagen som webbsidan har överensstämmer med företagets. 
Nätanvändarna förväntar sig att möta en uppdaterad webbsida. En dåligt uppdaterad 
webbsida har negativa effekter på företagets image. Sidan kan även erbjuda olika 
aktiviteter till användaren för att entusiasmera och intressera. 
 
Transaktioner 
 

- Flexibla betalningsalternativ efter resurser 
 
Denna fas beskriver hur man kan lösa betalningar på olika sätt. Det finns ett flertal 
olika betalningsalternativ att välja bland. Större företag har enklare att anlita 
kreditbolag för att kunna erbjuda flera olika betalningsalternativ på sin webbsida. Ofta 
på grund av att de har större resurser till förfogande. Mindre företag har oftast inte 
resurser till att investera i ett kontrakt med ett kreditbolag. Valet av antalet 
betalningsalternativ ska göras efter företagets ekonomiska resurser. Under den 
empiriska studien och efterkommande analysarbete har vi noterat att ett 
betalningsalternativ är tillräckligt för att bedriva en webbutik som ett komplement till 
den ordinarie butikförsäljningen. Därför har vi valt att inte efterfölja e-
handelsteorierna som förespråkar ett flertal olika betalningsalternativ. 
 
Erbjud kundservice, support och underhåll 
 

- Erbjud service och support 
- Erbjud underhåll 

 
För att kunderna ska vara nöjda är det viktigt att kunna erbjuda bra service och 
support. Det kan till exempel vara dokument som svarar på vanligt förekommande 
frågor. Att erbjuda en effektiv och bra support kan utgöra skillnaden mellan att lyckas 
eller misslyckas för mindre företag. I fall det tillför ett mervärde kan den service som 
produkterna kräver beskrivas på Internet.  
 
Litet lager 
 

- Undvik kapitalbindning 
 
Det innestående lagret bör vara minimalt. Detta för att inte binda kapital i lagervaror 
och riskera att skapa ett lager bestående av varor som inte går att sälja. Det här 
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alternativet har vi valt eftersom företagen i vår empiriska studie berättade om risker 
med lagerhållning. Teorierna var inte helt eniga i det här avseendet men vi anser att 
de enskilda företagarnas rekommendationer för ett litet lager styrker detta tillägg. 
 
Erbjud delar av sortimentet på Internet 
 

- Begränsa utbudet på Internet 
 
Ett företag bör ha ett bra sortiment istället för ett brett sortiment Anledningen till detta 
är att ett brett sortiment tar för mycket tid i anspråk för underhåll. En strategi kan vara 
att inrikta e-handeln lokalt genom att visa ett fåtal produkter för att kunderna i ett 
senare skede komma till den ordinarie butiken. 
 
5.5 Summering av kapitel 
 
Fokus på Analys och diskussionskapitlet har varit att utveckla de slutgiltiga 
riktlinjerna för e-handel inom mindre företag. I nästkommande kapitel Avslutning 
kommer vi att diskutera fördelar, nackdelar och slutsatser med våra riktlinjer.
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6. Avslutning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att utveckla riktlinjer som kan underlätta införandet 
och användandet av e-handel i mindre företag. Uppsatsen har behandlat mindre 
företags möjligheter till e-handel. Inledningsvis har vi sammanställt ett teoretiskt 
ramverk utifrån teorier med tyngdpunkt på Costas (2001) checklista. Därefter har vi 
använt ramverket till att utforma intervjufrågor för vår fallstudie. Utifrån fallstudien 
och analysen har vi förbättrat det teoretiska ramverket och skapat våra slutgiltiga 
riktlinjer. I detta kapitel avser vi att presenterar fördelar och nackdelar med våra 
riktlinjer. Därefter presenterar vi kortfattat våra slutgiltiga riktlinjer och avslutar med 
att diskutera de centrala slutsatserna som vi åstadkommit i vår studie. Dessa slutsatser 
är anknutna till vårt syfte med uppsatsen. Slutsatserna har uppkommit när vi jämfört 
teorierna med företagens praktiska erfarenheter. Slutligen ger vi förslag på fortsatt 
forskning. 
 
6.1 Slutsatser 
 
Fördelarna och nackdelarna med våra slutgiltiga riktlinjer har vi främst upptäckt 
under analysarbetet. Fördelar som vi kan se med våra riktlinjer är att vi belyser nya 
problem. Till dessa problem räknar vi e-handelns kapacitet till att skapa en global 
handel. Det har visat sig att lagar, tullar och avgifter utövar stor negativ påverkan på 
handeln. Därför väljer företagen att främst inrikta sig på en nationell marknad och då 
faller e-handelns fördel med att nå ut till kunder över hela världen. En annan fördel 
med våra riktlinjer utgörs av att vi utökat Costas teorier med delar från andra e-
handelsteorier. Tillsammans utgör teorierna en helhet som ger flera aspekter av 
införandet och användandet av e-handel. Vi anser därför att våra riktlinjer är mer 
omfattande än de enskilda teorierna var för sig. Tillägg till Costas checklista utgörs 
bland annat av användandet av ett litet lager, erbjudande om ett begränsat sortiment 
och inriktning på en lokal och nationell marknad. Riktlinjerna är förfinade för att 
stödja mindre företag i deras införande eller användande av e-handel. Fördelen med 
detta är att förhållandena är olika om ett företag är stort eller litet. Ofta innehar ett 
större företag mer resurser att satsa på olika investeringar medan ett mindre företag 
inte har samma ekonomiska möjligheter. Våra riktlinjer stödjer liten 
kapitalinvestering för att börja använda e-handel inom mindre företag. Exempel på 
detta är att vi inledningsvis rekommenderar ett betalningsalternativ, ett litet lager och 
en inriktning på en lokal och nationell marknad. Med detta når vi låga kostnader 
samtidigt som vi möjliggör en satsning på en webbutik. 
 
En nackdel är att det inte är en fullständig modell för att införa och använda e-handel. 
Riktlinjerna innefattar inte en exakt beskrivning på hur företagen ska gå tillväga. 
Riktlinjerna ska ses som ett stöd till mindre företag och faserna behöver inte 
genomföras i någon speciell ordning. Företagen ska använda riktlinjerna efter deras 
egna behov. Det finns en risk att slutsatserna från företagen i studien inte är generella 
och därmed inte överensstämmer med andra företag. Förutsättningarna för företagen 
kan vara individuella och att skapa en modell som är anpassad till alla företag är näst 
intill omöjligt. 
 
 
 

 35



Avslutning 

I nedanstående punktlista visar vi en sammanfattad version av våra riktlinjer. För en 
utförligare presentation hänvisar vi till stycke 5.4 Slutgiltiga riktlinjer. Med hjälp av 
våra riktlinjer kommer mindre företag att kunna förbättra sina existensmöjligheter på 
en framtida marknad. Riktlinjerna skapar möjligheter för mindre företag att överleva 
på långsikt och en medvetenhet om problematiken med e-handeln. 
 

• Utforska affärsmöjligheterna 
• Utforska kunder 
• Nå ut till kunder 
• Lagar och regler 
• Framställning av image 
• Transaktioner 
• Erbjud kundservice, support och underhåll 
• Litet lager 
• Erbjud delar av sortimentet på Internet 

 
De centrala slutsatserna av vår studie kommer vi att presentera nedan. De berör den 
problematik som vi valt att belysa i vårt Inledande kapitel. En del teorier förordar att 
företag som använder e-handel ska erbjuda flera betalningsalternativ till kunder. Vi 
anser att detta är en viktig del för att skapa ett större kundunderlag. Enligt teorierna 
kräver detta stora investeringar. För större företag skulle investeringar i flera 
betalningsalternativ vara av vikt och säkert överkomligt vilket medför att vår 
rekommendation till större företag är flera betalningsalternativ omgående. Ett mindre 
företag har inte alltid ekonomiska och tekniska resurser för att hantera flera 
betalningsalternativ. Därför drar vi slutsatsen att ett mindre företag endast bör 
använda ett betalningsalternativ vid införande e-handel. Detta har varit återkommande 
för företagen i vår studie som alla erbjuder postförskott. Om resurser finns till 
förfogande i framtiden anser vi att företagen bör erbjuda fler betalningsalternativ. 
 
De mindre företag som vi varit i kontakt med eftersträvar ett litet lager. Teorierna 
skiljer sig åt och har i det här fallet ingen gemensam linje utan varierar mellan att 
rekommendera antingen ett stort eller ett litet lager. Utifrån våra erfarenheter förordar 
vi ett litet lager. Det stödjer vi på att samtliga tre företag försöker att hålla sig med ett 
litet lager. Med ett litet lager underlättas lagerhanteringen samtidigt som 
kapitalbindningen i lagervaror minskar. Risken att skapa ett lager som består av 
produkter som är omöjliga att sälja minskar också med inköp av mindre kvantiteter. 
Därför drar vi slutsatsen att vidmakthålla Turbans teorier angående lagerhållning vid 
e-handel. Det här skiljer sig åt från vad som skulle gälla för större företag. Ett rimligt 
antagande är att större företag har bättre ekonomiska resurser tillgängliga. Det gör att 
inköpen som genomförs kan vara större vilket leder till färre transporter och därmed 
möjligheter till att erbjuda ett lågt pris när varorna säljs. Fördelen som vi ser med ett 
stort lager för större företag är också den att förutsättningarna för att leverera i tid 
förbättras när man minskar risken att lagervarorna tar slut. 
 
Vi har uppmärksammat att underhållet av en webbutik är tidskrävande då det gäller 
uppdateringar av varor. Det här löser de mindre företagen med att erbjuda en del av 
sortimentet på Internet. Samtliga tre företag i studien erbjuder kampanjprodukter till 
ett lågt pris via Internet. Det här upplever vi som en bra lösning. En teori förordar 
däremot ett extremt stort utbud. Det här hävdar vi är bra för ett större företag som har 
en egen IT-avdelning som kan fokusera på det underhållsarbete som en webbutik 
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Avslutning 

kräver. Det medför att större företag kan erbjuda ett bredare sortiment. Vi anser att ett 
mindre företag inte alltid klarar av att hålla ett aktuellt och brett utbud. Därför hävdar 
vi att företagen ska anpassa utbudet efter de tidsresurser som finns tillgängliga. 
 
6.2 Fortsatt forskning 
 
I denna undersökning har vi valt att ta fram riktlinjer för e-handel inom mindre 
företag. Tyngdpunkten har utgjorts av införandet och användandet av e-handel. Vi 
anser att en intressant infallsvinkel kan vara att se hur teorierna och våra riktlinjer 
överensstämmer med verkligheten inom medelstora eller stora företag. Detta kan 
göras i en större studie med fler företag. Ett annat upplägg till en undersökning kan 
vara att forska och utreda effekterna av den globalisering som e-handel sägs medföra. 
Nyttjar företagen och kunderna de fördelar som globaliseringen tillför? 
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  Bilaga 1 (1) 

Intervjufrågor 
 
Vilken befattning och ansvarsområde har du? 
Hur många anställda har ni? 
Hur kom det sig att ni bestämde er för att börja med e-handel? 
Är ert utbud på Internet likadant som det ni erbjuder i affären? 
 
Generella frågor 
 
Vad bör man ta hänsyn till när man startar upp e-handel? 
Vilka fördelar har e-handel medfört? 
Vilka nackdelar har e-handel medfört? 
Upplever ni att ni var tillräckligt förberedda för att starta e-handel? 
Samarbetar ni med flera leverantörer eller anlitar ni alltid samma? 
Har ert distributionsnät påverkats sedan införandet av e-handel? 
Från vilka geografiska områden inkommer de flesta beställningarna? 
Har balansen mellan tillgång och efterfrågan blivit svårare att upprätthålla då ni 
använder e-handel? 
 
Ekonomi 
 
Kräver e-handel dyra investeringar? 
Är underhållet resurskrävande i form av tid och pengar? 
Hur stor del av er omsättning utgörs av försäljningen via Internet? 
Erbjuder ni flera olika betalningsalternativ i er webbutik? 
 
Teknik 
 
Har ni utvecklat er webbsida själva? 
Handhar ni själva underhåll och uppdateringar? 
Har ni behövt ta hjälp av någon då ni utvecklade och började använda e-handel? 
Vad är viktigt att ta hänsyn till för att upprätthålla en fungerande e-handel?  
Vilka arbetsuppgifter i ert företag har påverkats mest av e-handeln? 
Hur långa leveranstider har ni på era beställningar? 
 
Avslutande frågor 
 
Vilka råd skulle ni ge till ett företag som funderar på att börja använda e-handel? 
Vilka framtidsplaner har ni för er e-handel? 
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