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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer på en e-handelsplats ett 
företag eller en organisation bör beakta, för att dessa ska kunna nå framgång med sin 
verksamhet. Vi har inom ramen av en fallstudie genomfört en empirisk undersökning på två 
ledande svenska e-handelsföretag, som utifrån ett antal utvalda kriterier kan betecknas som 
framgångsrika. Vi har därefter ställt det insamlade materialet mot den teori som förespråkar 
vilka faktorer som är kritiska för ett företags framgång och överlevnad. Resultatet av vår 
studie visar att det finns ett antal kritiska faktorer som bör beaktas på en e-handelsplats. 
Studien påvisar även att det finns flertalet faktorer som har en underordnad betydelse för en e-
handelsplats framgång.   



 
Abstract 
The purpose of this thesis is to examine which factors on an e-commerce site a company or an 
organization should consider, to ensure commercial success with the business. We have 
conducted the examination in the form of a case study and our empirical investigation was 
performed at two leading Swedish e-commerce vendors. We have then compared the 
collected material against the theory that recommends which factors that is critical to an e-
commerce sites success and survival. The result of the study shows that there are a number of 
critical factors that should be considered when developing and maintaining an e-commerce 
site. The study also shows that there are a number of factors that has an inferior significance 
for an e-commerce sites success.   
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1. Inledning  

I detta kapitel kommer vi att introducera vårt arbete. Vi kommer att skapa en relevant 
bakgrundsbild till det utstakade problemet, vilket senare kommer att utmynna i den 
forskningsfråga som utgör grunden för denna uppsats. Vi kommer även att presentera syftet 
med denna uppsats, som på ett mer övergripande plan presenterar vårt mål med denna 
uppsats. Avslutningsvis beskriver vi de avgränsningar som vi gjort, för att anpassa arbetet till 
den tidsram och de resurser som vi anser att vi har till förfogande för detta arbete.  

1.1 Bakgrund 
Internets utveckling har under det senaste årtiondet förändrat samhället på ett markant sätt. 
Det som till en början främst var en angelägenhet för akademiker och militärer, har under 
1990-talet formats till en världsomfattande informationskanal vars omfång grovt uppskattades 
till ca 300 miljoner aktiva användare under år 2000 (Erikson et al., 2000). Enbart i Sverige 
beräknades antalet aktiva Internetanvändare år 2003 till ca 4,4 miljoner, vilket motsvarar ca 
50 % av Sveriges befolkning (Engwall, 2003a).  

Tillkomsten av Internet har påverkat den traditionella handeln. När Internet fick sitt 
genombrott hos allmänheten började även företag och organisationer att se fördelarna med 
detta globala informationsnätverk. Genom att använda sig av den teknik som Internet 
medförde, så fick dessa företag och organisationer chansen att nå ut till allmänheten på ett helt 
nytt sätt, samtidigt som man nu även kunde marknadsföra sig globalt på ett betydligt billigare 
sätt än genom de traditionella metoderna (Erikson et al., 2000). Detta var startskottet för den 
elektroniska handelns (vilket vi hädanefter kommer att benämna som e-handeln) stora 
genombrott. Den teknik som man förut enbart hade använt på företagsnivå, genom slutna 
system mellan företag och organisationer, kunde man nu anpassa. Detta ledde sedermera till 
ett explosionsartat fokus på den konsumentinriktade e-handeln (Ahlberg, 2003).   

IT-kommissionen har i en undersökning påvisat att det år 1995 handlades för ca 70 miljoner 
dollar på Internet, och man gjorde en grov bedömning om att Internethandeln år 2000 skulle 
motsvara ca 255 miljarder dollar. Det är en uppskattad ökning med 364 000 % under en 
period av fem år! (Forsberg, 2003)  

Men denna massiva expansion av e-handeln stannade upp efter millennieskiftet. Den så 
kallade ”IT-bubblan” på börsen sprack, vilket resulterade i en slags allmän IT-depression. 
Under en lång tid hade en mängd olika investerare bokstavligen pumpat in pengar i nya IT-
företag, vars affärsidéer oftast såg bra ut ur ett rent teoretiskt perspektiv. När dessa företag 
sedan börsintroducerades så steg deras aktier mycket snabbare i värde än de traditionella 
företagens aktier, vilket slutligen ledde till en slags överhettning på marknaden. När många av 
företagen sedan inte kunde leverera det som de lovat, så höll sig konsumenterna undan, och 
IT-kraschen var ett faktum. (Ahlberg, 2003)  
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Här i Sverige så framstår företaget Boo.com som det bästa exemplet på ett IT-företag vars öde 
följde ovanstående scenario. Det som skulle bli en innovativ virtuell klädbutik, blev istället 
Sveriges första fall av IT-kraschen, och företaget hade vid konkursen skulder på över en 
miljard kronor (Gran och Lauritzen, 2003). Efter detta så följde nedläggningar av bland annat 
företagen Boxman och Dressmart och hundratals andra e-handelsplatser, vilket resulterade i 
en allmän misstro mot fenomenet e-handel (Johnson, 2001).   

Nu har det dock gått några år, och enligt en aktuell artikel i tidningen ComputerSweden så 
finns det många indikationer på att e-handelsmarknaden är på uppgång (Bolin, 2003). Enligt 
en undersökning av Svensk Handel så utgjorde Internethandeln 1,7 % av den totala 
detaljhandeln under år 2002. I svenska kronor utgör detta 6,5 miljarder i årsomslutning, vilket 
enligt branschen anses vara en klar uppgång i jämförelse med tidigare år (Leufstedt, 2003). 
De produkter som generellt sett säljer bäst är musik, film, böcker, hemelektronik och 
datorrelaterade komponenter (Engwall, 2003b).   

Med ovanstående historiska återblick så anser vi att det på ett tydligt sätt framgår hur pass 
dynamisk marknaden för e-handel har varit under det senaste årtiondet. Vi tror att en stor del 
av hela förfarandet har att göra med att e-handeln, som marknad, troligen låg före sin tid. 
Konsumenterna var inte mogna för denna typ av handel över Internet, när det till en början 
begav sig. Internet var vid denna tidpunkt en tämligen ny företeelse för de flesta människor, 
och att ta steget ifrån det bekanta och säkra sättet att handla på (traditionell handel) till det 
mer okända (e-handel), var nog för stort för många. Nu har det dock gått några år och vi 
människor är nu mer vana att använda Internet till lite av varje; t.ex. göra våra bankärenden, 
läsa nyheter, kommunicera med bekanta och affärspartners osv. Kanske är det just därför e-
handeln fått sig ett rejält uppsving under de senaste åren. Vi människor är helt enkelt mogna 
för att börja använda Internet som en handelsplats.   

1.2 Problembeskrivning  
Men även om e-handeln generellt sett anses vara på uppgång, så finns det statistik som 
påvisar att det fortfarande finns stora brister inom branschen idag. Enlig den undersökning 
som Svensk Handel utförde år 2002 är det enbart ca 50 % av det totala antalet företag i 
Sverige, som idag har lönsamhet i sin försäljning över Internet (Leufstedt, 2003). Vad kan 
detta egentligen bero på?   

Den svenska regeringen tog under år 2001 ett beslut om att Post- och telestyrelsen (PTS) 
skulle utreda eventuella möjligheter till att stimulera e-handeln inom landet, samt att de även 
skulle undersöka de hinder som kan existera vid utvecklingen av e-handel. Bland de slutsatser 
som undersökningen utmynnade i, så kom man bland annat fram till att det finns en hel del 
hinder som motverkar ett framgångsrikt utnyttjande av e-handel inom företag och 
organisationer. Det största hindret ansågs dock vara det allmänna ställningstagandet gentemot 
fenomenet e-handel. Ur ett organisatoriskt perspektiv så är införandet av e-handel oftast en 
omvälvande och genomgripande process, som påverkar såväl de anställda som beslutsfattarna 
inom företaget. T.ex. så kan de anställda som är inblandade i övergången tilldelas nya 
arbetsuppgifter eller till och med frigöras från redan befintliga arbetsuppgifter. Detta är 
exempel på sådant som kan skapa motstånd mot verksamheten. I längden kan detta motstånd 
försena, eller till och med förhindra, introduktionen av e-handel inom verksamheten. 
Kontentan av undersökningen är främst att staten bör utöka sin kunskap och medvetenhet 
gällande e-handeln, för att man på det sättet ska kunna bilda en generell uppfattning om hur 
företag och organisationer ska kunna underlätta övergången till e-handel. Det är dock 
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noterbart att det i nuläget inte finns några konkreta riktlinjer för hur man ska motverka detta 
hinder inom en verksamhet. (Ahlin, 2002)     

I samma undersökning så konstaterar man de hinder som motverkar konsumenternas tillit 
gentemot e-handel. Även här är ställningstagandet mot e-handel betraktat som det största 
hindret, men man påpekar även att konsumenternas allmänna förtroende till Internet och de 
tjänster som existerar där, ibland är tvivelaktigt, samtidigt som användningen av 
webbplatserna ibland kan betraktas som för svår för konsumenterna. Man påvisar även att 
konsumenternas typ av Internetuppkoppling påverkar användningen av e-handel. Bland de 
konsumenter som har en uppringd typ av access till Internet, så har 58 % aldrig handlar varor 
eller tjänster via e-handel. För de konsumenter som har en fast Internetaccess så är samma 
siffra 33 %. (Ahlin, 2002)  

År 2001 utförde företaget Icon Medialab en undersökning på de främsta konsumentinriktade 
e-handelsplatserna i Sverige, där man hade som mål att undersöka webbplatserna utifrån ett 
användbarhetsperspektiv. Kontentan av denna undersökning var att hela 40 % av köpen på e-
handelsplatserna misslyckades. Företaget Usability Partners gjorde år 2003 en slags 
uppföljning av ovanstående undersökning, där man ville få fram vilken egentlig kundfokus 
som idag existerar hos de största e-handelsföretagen i Sverige. Slutsatsen av denna 
undersökning var att enbart två av 17 företag hade gjort strukturerade ansträngningar för att 
anpassa webbplatserna efter kundernas behov. De resterande företagen hade ingen, eller 
väldigt liten fokus på användbarhetsaspekterna av deras respektive e-handelsplatser, vilket 
med andra ord betyder att de saknar fokus på konsumenternas egentliga behov. Detta trots att 
det finns flertalet studier som påvisar nyttan av ett strukturerat och systematiskt arbete med 
användbarhet. (Piatidis, 2003)   

Det ovanstående stycket ger tydliga indikationer på hur viktigt det är för företag och 
organisationer att beakta formgivningen av e-handelsplatsen. En bra utformad e-handelsplats 
kan öka kundkretsen och förstärka varumärket, medan en dåligt utformad e-handelsplats 
snarare kan ge en motsatt effekt (Polzin, 2003). Enligt Jakob Nielsen, som är en allmänt 
erkänd expert inom området användbar webbdesign, så är utformningen av en e-handelsplats 
kritiskt för ett företags överlevnad på Internet. Om en webbplats på något sätt inte motsvarar 
konsumenternas behov, så krävs det enbart ett fåtal sekunder så kan dessa konsumenter enkelt 
nå en konkurrerande parts webbplats. Detta markerar hur hård konkurrenssituationen är på 
Internet i dagens samhälle. (Nielsen, 2001) Enligt Polzin (2003) är nyckeln till att skapa en 
bra utformad e-handelsplats att hitta en väl fungerande balansgång mellan faktorer såsom 
användbarhet, hastighet, konsekvens och stil.     

Vad kan man då konstatera med den ovan beskrivna problembilden som bakgrund? Som vi 
inledningsvis nämnde så är det idag ca 50 % av det totala antalet företag, som bedriver någon 
form av Internetrelaterad handel, som kan redovisa lönsamhet med sin verksamhet. Dessa 
företag har på något sätt lyckats övervinna de hinder som finns vid införandet av e-handel, 
och kan därför tituleras som företag som lyckats övergå till ett framgångsrikt nyttjande av 
fenomenet e-handel. Men vad är det som utmärker dessa företag gentemot de företag som inte 
har lönsamhet med sin verksamhet?      
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Utifrån ovanstående resonemang och frågeställningar har vi format fram den forskningsfråga 
och det syfte, som kommer att ligga till grund för vår uppsats.   

1.3 Forskningsfråga 
Vilka faktorer kännetecknar en framgångsrik e-handelsplats?  

För att förtydliga ovanstående frågeställning så är det framförallt två termer (faktorer och 
framgångsrik) som bör förklaras mer ingående. Termen faktorer är tämligen abstrakt och kan, 
beroende på dess sammanhang, ha ett flertal olika betydelser. Vi anser därför att det är viktigt 
att konkretisera exakt vad vi syftar till när vi använder oss av denna term i vår 
forskningsfråga. Med termen faktorer så avser vi de beståndsdelar som tillsammans utgör en 
webbplats. Detta är i sin tur ett relativt omfångsrikt register som bland annat berör sådant som 
form, struktur och innehåll. Vi har dock som avsikt att inte inkludera företagens ekonomiska 
förutsättningar i denna term. En mer detaljerad bild av dessa faktorer kommer att presenteras i 
uppsatsens teoretiska del.   

Gällande termen framgångsrik så har vi inga intentioner att koppla denna term till 
ekonomiska prognoser av något slag. Vi avser helt att hålla oss på en sådan nivå där vi syftar 
till andra framgångsfaktorer än den ovan nämnda. Vi lägger ett stort intresse i de 
undersökningar som analysföretaget Nielsen//Netratings utför med jämna mellanrum, 
gällande antalet unika besökare på de svenska e-handelsplatserna. Den populära tidskriften 
”Internetworld”, som publiceras av International Data Group (IDG), utser varje år de 100 
bästa svenska webbplatserna, där resultatet till stor del präglas av det klimat som råder på 
marknaden. Detta är en annan framgångsfaktor som vi även kommer att använda oss av vid 
urvalet av intressanta undersökningsobjekt.   

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en relevant bild över de faktorer som kännetecknar en 
framgångsrik e-handelsplats. Genom att belysa några av de främsta aktörerna på e-
handelsmarknaden idag, har vi som avsikt att påvisa de likheter som existerar mellan dessa 
parter, vilket i slutändan kommer att ligga till grund för de slutsatser som undersökningen 
utmynnar i.  

Vi vill med denna uppsats undersöka vad det är som utmärker en framgångsrik e-handelsplats. 
Genom att inrikta undersökningen på ett antal noggrant utvalda undersökningsobjekt, som 
enligt vissa definierade kriterier kan klassificera som framgångsrika, har vi som avsikt att få 
fram de samband som existerar mellan de berörda e-handelsplatserna. Av naturliga skäl så 
finns det såväl likheter som skillnader mellan de e-handelsplatser som tillsammans utgör e-
handelsmarknaden. Genom att lyfta fram de likheter som existerar kan vi skapa en bild av 
vilka egentliga faktorer som bör beaktas med högsta möjliga prioritet, vid utformningen av en 
e-handelsplats.   
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1.5 Avgränsningar  

Vi har valt att enbart fokusera undersökningen på den konsumentinriktade typen av e-handel, 
vilket även brukar benämnas som Business-to-Consumer (B2C). Vi anser att denna del av  
e-handeln är den som är mest intressant att undersöka, dels eftersom den berör oss 
konsumenter, och dels eftersom det är denna typ av e-handel som oftast uppmärksammas i 
media.   

Vi har valt att enbart inrikta oss på den svenska e-handelsmarknaden. Dels eftersom att vi 
personligen är mer bekanta med denna e-handelsmarknad och dels för att det troligen blir 
enklare att genomföra den empiriska studien med denna inriktning, eftersom att vi med denna 
del har ett behov av att kunna kontakta och kommunicera med relevanta personer för 
undersökningen.   

Inom kategorin B2C har vi valt att inrikta undersökningen på e-handelsplatser som 
huvudsakligen fokuserar sig på försäljning av skivor. Valet har sin grund i att musik är den 
produkt som människor helst handlar på Internet. Enligt statistik så sker ca 35 – 40 % av all 
skivförsäljning via e-handel (Gustafson et al., 2003). Enligt en annan undersökning, som 
Nielsen//Ratings utförde på de svenska e-handelplatserna under sommaren år 2003, så var de 
populäraste produktbaserade e-handelsplatserna just skivbutiker (Engwall, 2003b).   
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2. Teori  

I detta kapitel kommer vi att redovisa den teoretiska referensram som vi samlat på oss vid 
arbetet med uppsatsen. Vi kommer att inleda kapitlet med att förklara begreppet e-handel, ur 
ett generellt perspektiv, för att läsaren ska få en förståelse för fenomenet e-handel och vad det 
innebär. Sedan kommer vi att inrikta oss mer specifikt mot den konsumentinriktade typen av 
e-handel, Business-to-Consumer (B2C). Detta är den affärsmodell som företagen i fallstudien 
använder sig av. Vi kommer att beskriva denna modell ingående, för att läsaren ska erhålla 
den kunskapsbas som behövs för att förstå problemområdet och syftet med denna studie. 
Avslutningsvis beskriver vi den utvärderingsmodell som vi valt att använda oss av vid denna 
undersökning, där vi på ett heltäckande sätt beskriver dess användningsområde.   

2.1 E-handel 
Sedan Internets genombrott i affärsvärlden sker inte längre konkurrensen uteslutande mellan 
produkter, utan i allt större utsträckning mellan affärsmodeller. Detta anser författaren Efraim 
Turban (2002). En affärsmodell uttrycker relationerna mellan olika deltagare i en kommersiell 
verksamhet, fördelarna och kostnaderna för varje deltagare och intäkterna. Affärsstrategier 
uttrycker hur en affärsmodell kan appliceras på marknaden för att differentiera företaget från 
dess konkurrenter. T.ex. genom att man inriktar sig mot ett specifikt marknadssegment, 
genom att konkurrera med priser och/eller tjänster. (Elliot, 2002) Turban menar att dessa 
affärsmodeller finner vi på Internet, där företag strävar efter att utveckla eller på annat sätt 
skaffa sig de senaste och hetaste affärsmodellerna, för att på detta sätt få ett övertag gentemot 
sina konkurrenter. Detta har inneburit att man ser irrelevans som ett större hot än 
ineffektivitet. Man är helt enkelt rädd att hamna på efterkälken i den snabbt föränderliga e-
handelsvärlden, anser Turban.  

2.1.1 Vad är e-handel? 
I regeringens proposition 1999/2000:86, den så kallade ”IT-propositionen”, kan vi läsa 
följande definition av termen e-handel:  

”Alla situationer där parter utväxlar affärsinformation via olika former av 
telekommunikation och där minst en part har ett ekonomiskt intresse av kommunikation.”  

Turban definierar e-handel som ”ett koncept som beskriver processen att köpa, sälja eller 
utföra byteshandel med produkter, tjänster och information via datoriserade nätverk”.  

I begreppet e-handel ingår enligt Turban följande koncept: 

 

Leverans av varor, tjänster, information eller betalningar över ett datoriserat nätverk. 

 

Teknologin som möjliggör automatisering av affärstransaktioner och arbetsflöde. 

 

Verktyget som hanterar kravet från företag, kunder och ledning att kapa kostnader 
samtidigt som man förbättrar produktkvaliteten och förbättrar leveranstiderna. 

 

Förmågan att köpa och sälja.  
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2.2 Business-to-Consumer – B2C

 
En affärsmodell är en metod för hur ett företag ska utföra affärer för att nå lönsamhet menar 
Turban. En affärsmodell inom e-handel kallas för Business-to-Consumer (B2C), vilket syftar 
på handel från företag till konsument. Denna modell består av online-transaktioner, vilket sker 
mellan företag och individuella konsumenter. (ibid.)  

2.2.1 Vad utmärker Business-to-Consumer? 
Signifikant gällande B2C-handlare är förmågan att skapa ett direkt förhållande till 
konsumenterna. Man behöver inte nödvändigtvis involvera distributörer, återförsäljare etc. 
Detta gäller speciellt företag som saluför etablerande varor och märken. (Turban, 2002)  

Till en början handlade e-handel mot konsumenter inte så mycket om att sälja varor via en 
online-affär, skriver Turban. Webbplatserna var mest till för att marknadsföra produkterna 
och leda kunderna till de fysiska affärerna. Numera kombinerar de flesta stora företagen sina 
fysiska affärer med försäljning via Internet. Det har de senaste åren tillkommit en stor grupp 
bestående av företag som enbart säljer sina produkter på Internet. Dessa företag existerar 
endast online, det finns ingen fysisk affär att gå till och handla ifrån.   

2.2.2 B2C-modeller 
Turban har identifierat följande typer av B2C-modeller: 

 

Direct marketing: Företag som marknadsför och säljer sina egna produkter via en egen e-
handelsplats, t.ex. Dell, Apple, Nike etc. 

 

Pure-play e-tailers: Företag som endast existerar på Internet, man har inga fysiska affärer, 
t.ex. Amazon.com, Cdon.com etc.  

 

Click-and-mortar: Traditionella återförsäljare med fysiska affärer men som även har en e-
handelsplats, t.ex. Åhléns, Ginza etc.  

De två sistnämnda B2C-modellerna används av företagen i vår fallstudie. Vi kommer nedan 
att beskriva dessa utförligare.  

Pure-play e-tailers 
Allt sedan Internet blivit tillgängligt för vem som helst har företag försökt att finna metoder 
för hur man ska kunna utnyttja Internet i verksamheten. Numera är det vanligt för företag som 
även finns på Internet att en stor del av deras vinster kommer just från e-handel. I vissa fall 
har e-handeln till och med blivit den viktigaste inkomstkällan, större än den traditionella 
handeln. Men det är inte bara redan tidigare existerande företag som skapar sig en e-
handelsplats. Numera finns det även företag som endast existerar på Internet. Dessa har alltså 
ingen fysisk affär, utan all försäljning sker genom Internet. Det finns vissa fördelar med att 
bara ha en ”virtuell” handelsplats, man har t.ex. lägre omkostnader och strömlinjeformade 
processer. (Turban, 2002)  

Turban delar upp pure-play e-tailers i två kategorier; General purpose e-tailers (generella e-
handelsplatser) och Specialty or niche e-tailers (specialiserade e-handelsplatser). General 
purpose e-tailers saluför flertalet olika produkter till många typer av kunder. Tyngdpunkten 
ligger på orderhantering eller kundanpassning för att nå många kunder. Inom detta område 
finns e-handelsplatser som Amazon.com. Specialty or niche e-tailers säljer till ett specifikt 
marknadssegment. Deras expertis ligger på ett specifikt produktområde, detta för att samla de 
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mest efterfrågade artiklarna samt för att effektivisera sina metoder för att tilltala potentiella 
kunder. Inom detta segment finner vi områden som CD, blommor, datorkomponenter etc.   

Click-and-mortar 
Traditionella affärer kallas för brick-and-mortar på engelska, det betyder ”tegelsten och 
murbruk”, vilket ska symbolisera den fysiska affären. Traditionella affärer använder sig utav 
en enda distributions- och kommunikationskanal; den fysiska affären. I vissa fall finns det 
även postorder- eller telefonförsäljning. Idag finns det firmor som kombinerar traditionell 
försäljning med försäljning över Internet, telefonförsäljning som är automatiserad med hjälp 
av tonvalstelefoner med knappval, telefonförsäljning med hjälp av verkliga personer och 
försäljning genom mobiltelefoner (t.ex. genom SMS eller e-post). Företag som har både en 
fysisk affär och en e-handelsplats kallas för multichannel store, man använder sig utav 
flertalet distributions- och kommunikationskanaler. En annan benämning på dessa företag är 
click-and-mortar, vilket givetvis är en omskrivning av tidigare nämnda brick-and-mortar.  

Fördelar med att ha både traditionell försäljning och e-handel är dels lägre omkostnader. Men 
de som har mest att vinna är de som kan tillvarata det bästa av de båda försäljningssätten 
genom att använda sig utav sofistikerade strategier. (Turban, 2002)   

2.2.3 Fyra grundläggande krav 
Lundquist (1998) beskriver fyra grundläggande krav som en konsumentinriktad e-
handelsplats måste klara för att nå framgång och ge vinst, oberoende av vilken typ av produkt 
eller tjänst som man erbjuder. 

 

Visa produkter och tjänster 

 

Ta emot förfrågningar och beställningar 

 

Ta emot betalningar 

 

Leverera produkter och tjänster  

Visa produkter och tjänster 
Lundquist menar att man bör utforma sin e-handelsplats så att den tydligt visar produkterna 
och tjänsterna som erbjuds, samt nyttan med företagets utbud. Kunderna bör få reda på vilka 
de viktigaste fördelarna med produkterna och tjänsterna är jämfört med konkurrenternas.    

Viktigt att tänka på, anser Lundquist, är emellertid att presentationen anpassas efter 
produkterna, så att inte typen av produkter krockar med sättet man väljer att presentera dem 
på. Den miljö där man säljer högteknologiska artiklar är inte nödvändigtvis passande för t.ex. 
broderimönster.   

Ta emot förfrågningar och beställningar 
En e-handelsplats bygger på information skriver Lundquist. E-handelsplatsen bör erbjuda 
flera olika sätt att finna denna information. Dels har vi de navigationsmöjligheter som finns på 
webbplatsen för att finna information om produkterna. Det krävs tydliga och lättfunna 
produktbeskrivningar eftersom kunden inte kan se eller känna på produkterna.  Man bör även 
erbjuda flera metoder för att kontakta e-handelsplatsen, detta för att kunden lätt ska kunna ta 
kontakt om man har frågor om produkterna, beställningsmetoder etc.   

Beställningar bör kunna utföras via e-handelsplatsen och beställningsrutinerna ska vara väl 
utprovade skriver Lundquist. Kunden ska inte behöva gå igenom en långsam, utdragen 
procedur för att slutföra ett köp. Detta för att förhindra misslyckade beställningar som beror 
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på att kunden känner sig irriterad. Eventuell vägledning för kunden bör också finnas med på 
e-handelsplatsen så att kunde hela tiden kan förlita sig på den information som finns på 
webbplatsen, för att genomföra sina köp.  

Ta emot betalningar 
En mycket viktig funktion för en e-handelsplats är möjligheten att ta emot betalningar online 
(Elliot, 2002). Lundquist menar att ju fler typer av betalningar man accepterar desto bättre; 
kreditkort, faktura, checkar, olika typer av elektroniska betalningar etc. Om man accepterar 
betalning direkt via Internet är säkerhet en viktig faktor. Man bör försäkra skyddade 
förbindelser, och även informera kunderna om säkerhetsrutinerna på webbplatsen. (ibid.)  

Leverera produkter och tjänster 
Produkten eller tjänsten ska på något sätt komma kunden tillhanda. En e-handelsplats kan 
erbjuda en mängd olika typer av produkter; allt ifrån mjukvara som kan laddas ner direkt av 
kunden från webbplatsen till fysiska varor som CD, kläder, datatillbehör. Gällande produkter 
som mjukvara är leveransen enkel och billig skriver Lundquist, men normala 
konsumentprodukter levereras på samma sätt som vid postorderförsäljning. En e-handelsplats 
måste ordna så att logistiken fungerar på ett tillfredsställande sätt för deras kunder. (ibid.)  

2.3 Utvärdering av e-handelsplatser 
När man tidigare undersökt ”vad som fungerar” på Internet har man för det mesta tittat på 
enskilda faktorer som produkt, industrier, demografi, säkerhet, risker, design etc. För att 
utföra en effektiv utvärdering av en webbplats bör utvärderaren använda sig utav ett brett 
fokus och inte endast rikta in sig på individuella perspektiv. Man kan med fördel använda sig 
utav tidigare erfarenheter i relevanta områden, t.ex. tidigare studier av användargränssnitt hos 
informationssystem kan vara mycket användbart när man ska bedöma en webbplats. (Elliot, 
2002)  

2.3.1 Bakgrunden till ramverket för utvärdering 
Eftersom att Internet antas förnya marknader och industrier så är det ofrånkomligt att en viss 
grad av osäkerhet finns hos företagen över hur man på bästa sätt ska förverkliga och utnyttja 
de möjligheter som finns. Denna osäkerhet uppstår vanligtvis från en bristande kunskap inom 
områden som; Internetteknologier, resurser som krävs för att utveckla och implementera 
webbplatser, webbplatsers innehåll och funktioner och dess värde för företaget. Men trots 
denna osäkerhet är det viktigt att företagen etablerar sig på Internet för att kunna utvecklas, 
utforska de affärsmöjligheter som Internet erbjuder samt för att reducera konkurrenternas 
försprång inom e-handeln. (Elliot, 2002)  

Hur skall ett företag kunna överleva i denna nya era av informationsteknologi? På samma sätt 
som företag alltid gjort menar författarna; genom tekniska nyheter, service, och en attityd som 
uttrycker genuin hjälpsamhet, men poängen är att man ska erbjuda detta på ett nytt sätt.  

När ett företag bestämt sig för att satsa på en e-handelsplats är det första de bör göra att 
definiera vilken grad av funktionalitet som bör stödjas av webbplatsen. Graden av 
funktionalitet kan delas in i två olika grupper; information eller en komplett 
transaktionsprocess. Med en komplett transaktionsprocess menas att företaget erbjuder t.ex. 
information, betalningsmöjligheter, leveranser, kundsupport etc. De flesta webbplatser är 
dock begränsade informationsportaler. (Elliot, 2002) 
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Kundbehovet är en separat faktor, men lika viktigt som funktionaliteten på webbplatsen. 
Internet förväntas ge en stor effekt på kunderna menar Elliot: “Webben kommer att 
fundamentalt förändra kundernas förväntningar gällande bekvämligheter, snabbhet, 
jämförbarhet, pris och service.” (Elliot, 2002)  

Bell et al. (Elliot, 2002) menar att företagen måste finna vägar för att attrahera kunden. Denna 
attraktion kan komma från säljarens marknadsföring och hur mycket som spenderas på 
marknadsföringen. Andra viktiga faktorer för att attrahera kunder är sådant som produktens 
pris, företagets anseende, servicen som erbjuds under och efter ett köp etc.    

En studie på amerikanska konsumenter, utförd av Boyd och Mason (Elliot, 2002), visade att 
de viktigaste attributen som medförde att en kund attraherades eller inte mot en produkt var, i 
denna ordning;  

 

Kostnader  

 

Fördelar  

 

Företagets anseende  

 

Tillgänglighet av tillbehör/service 

 

Dåliga recensioner  

En annan studie utförd på över 400 användare, utförd av Nielsen (Elliot, 2002), visar att 
användbarhet kan vara den viktigaste faktorn för en e-handelsplats. Principerna för 
webbdesign kan komma från kunskapen skaffad vid utveckling av framgångsrika gränssnitt 
till informationssystem. Erfarenheten av IS-utveckling visar att om inte designen av 
informationssystemet är inbjudande, stimulerande, lämpligt, informativt och användarvänligt 
så är risken stor att informationssystemet inte når framgång.   

Även webbplatsens funktionalitet är av vikt för kundtillfredsställelse. Tänkbara fördelar som 
erbjuds av ett elektroniskt system, som t.ex. snabbhet och bekvämligheter, förutsatt att 
funktionerna stödjer användarnas behov och är lätta att använda. I denna kategori finner vi 
även teknologiska funktioner som en uppgraderad plattform för förbättrad kundservice. Det 
finns funktioner för informationshantering som reliabilitet, ackuratess och säkerhet, hur 
webbplatsen presenteras; grafik, animationer, text etc. (Elliot, 2002)  

En studie på 220 kunder boende i Texas visade att bekvämlighet är den största anledningen att 
göra inköp online (Elliot, 2002). Där nämnde kunderna faktorer som pris, utbud, 
produktinformation, mer detaljerade beskrivningar, jämförbara produkter, ansträngning, 
kundservice, upplevda risker, tidigare kunders erfarenheter, säkerhet vid betalning och 
beställning, betalningsalternativ.   

Förutom faktorer gällande kunder och webbplatserna har ett antal faktorer på 
organisationsnivå identifierats. En studie utförd år 1996 på 137 e-handelsplatser visade att 
följande attribut påverkade försäljningen och antalet besökare (Elliot, 2002):  

 

Produkter  

 

Kundservice (t.ex. FAQ och företagspolicy) 

 

Bekvämligheter (t.ex. hjälpfunktioner, navigation, shoppingvagn) 

 

Orderhanteringsprocesser (t.ex. en komplett transaktionskostnad, enkelt att utföra 
beställning)  

 

Navigation (t.ex. sökfunktioner, översiktskarta, konsekvent navigation, fungerande länkar)  
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Slutligen har O’Neill et al. (Elliot, 2002) identifierat de faktorer som främst påverkar vilken 
strategi ett företag använder sig av. Det inkluderar faktorer som företagets miljö, 
organisationens utmärkande drag och själva strategins karaktäristiska egenskap.    

Sammanfattningsvis har Elliot (2002) kategoriserat de kundrelaterade faktorerna på följande 
vis: 
• Företagsinformation (e.g. företagets anseende, storlek, ålder) och marknadsinformation 

(storlek på marknaden, konkurrenssituation, distributionskanaler etc.) 
• Produktinformation (t.ex. fördelar, mångfald, komplexitet, relative fördelar, upplevd risk)  
• Transaktionsprocesser (funktionalitet, bekvämligheter, säkerhet, kostnader, motivation) 
• Kundservice (grad av kundservice, kvalitet, distribution och efter-köp-service, 

tillgänglighet, skydd av kundens identitet, motivation) 
• Användbarhet (t.ex. webbplatsens uppbyggnad, teknisk plattform, användargränssnittets 

kvalitet, navigation)  

2.3.2 Utvecklingen av ett ramverk för utvärdering av en e-handelsplats  
Elliot har av ovanstående resonemang utvecklat ett ramverk för utvärdering av en e-
handelsplats. Orienteringen för utvärderingen är från kundernas perspektiv. Med denna 
utvärdering kan man mäta i vilken grad företagen har anammat alla de möjligheter som 
Internet har att erbjuda. (Elliot, 2002)  

Ramverket erbjuder en samling funktioner som tillsammans ska representera den ”ideala” 
webbplatsen. Man kan använda metoden för att jämföra sidor, identifiera 
förbättringsmöjligheter. Man kan även använda metoden för att undersöka ett specifikt 
område. I det föregående kapitlet beskrevs hur bristande kunskap är en källa till osäkerhet hos 
företagen som ska etablera sig på e-handelsmarknaden. Detta ramverk adresserar detta och 
erbjuder en metod där man identifierat nyckelattribut och resurser för B2C webbplatser. 
(ibid.)  

Med hjälp av ramverket kan företag på ett klart och tydligt sätt identifiera valmöjligheter för 
webbplatsens utveckling.  

Elliot har delat upp ramverket i 6 huvudsakliga kategorier. När man analyserar resultatet av 
utvärderingen kan man välja att fokusera på kategorierna för sig. Författarna menar att man 
med vissa andra utvärderingsmodeller endast fokuserar på ett totalbetyg av webbplatsen. 
Detta menar Elliot kan ge ett missvisande resultat. Vissa webbplatser kan vara bra på ett 
område men dåliga på ett annat men detta visar sig inte i resultatet. Med denna metod kan 
man på ett övergripligt sätt utläsa var webbplatserna har ett bra resultat och var man kan 
genomföra en förbättring. Ramverket kallas för ”CEC website evaluation framework”. Med 
denna modell kan ett företag jämföra sina funktioner och utmärkande egenskaper för den 
nuvarande webbplatsen med en ”ideal” webbplats. Författarna påstår att man med hjälp av 
denna utvärdering kan hjälpa utvecklarna av en e-handelsplats. Dessa kanske insett det viktiga 
med Internet, men är osäkra på hur man bäst kan implementera en företagsstrategi för 
Internet. Osäkerhet över hur man bör utveckla e-handeln inom ett företag är ett av de främsta 
hindren till en ökad implementation av e-handel. Med denna metod kan man identifiera 
möjligheterna för en implementation som kan leda till en konsumentorienterad, innovativ, 
Internet service. (Elliot, 2002)  
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Det finns två sätt att betygsätta de olika kategorierna och de innehållande 
undersökningsfaktorerna; en binär betygssättning där man ger betyget 1 eller 0, samt en 
betygssättning där man sätter betyg på en skala från 0, som är lägsta betyg, till 5 som är 
högsta betyg.(Elliot, 2002)   

Den binära betygssättningen ger ett mer objektivt resultat. Man sätter betyg utifrån en 
fastställd ”checklista”. T.ex. ger man betyget ”1” om en undersökningsfaktor tillhörande 
”Transaktionsprocesser” finns på webbplatsen, om undersökningsfaktorn saknas ges betyget 
”0”. Som bedömare lägger man således inte in några personliga bedömningar i utvärderingen. 
Nackdelen med denna metod är att resultatet kanske inte visar i vilken grad en webbplats bör 
förbättra ett visst område. (Elliot, 2002)  

Där kan den andra betygssättningsmetoden istället ge ett mer utförligare resultat, som lättare 
kan tolkas. Utvärderaren har således 6 stycken olika graderingar att dela ut till de olika 
undersökningsfaktorerna. Istället för att dela ut en 1: a om faktorn existerar och en 0: a om 
faktorn saknas så kan faktorn graderas. T.ex. en undersökningsfaktor tillhörande kategorin 
”Transaktionsprocesser” kanske existerar på webbplatsen och skulle ha gett en 1: a i betyg 
med den betygssättningen. Men kanske är det så att faktorn har brister i utförandet. Om två 
webbplatser ställs mot varandra kan det uppdagas att den ena webbplatsen har en klart 
effektivare funktion än den andra webbplatsen, även om det rör sig om samma slags funktion. 
Här kan det då vara en bra idé att särskilja de båda webbplatserna åt genom att ge den 
webbplats som har den mer kompletta funktionen ett högra betyg än den andra, mer 
bristfälliga, webbplatsen. Nackdelen med denna betygssättningsmetod är att man förlorar en 
viss objektivitet. Den som utvärderar webbplatsen kommer att lägga mer subjektiva åsikter in 
i betygen. Men resultatet blir tydligare och enklare att tolka. Man kan lättare utläsa var man 
bör lägga störst fokus på förbättring. (Elliot, 2002)    

2.4 CEC Website Evaluation Framework

 

Nedan följer en beskrivning av utvärderingsmodellen ”CEC Website Evaluation Framework”, 
som är utvecklad av ”Centre for Electronic Commerce, Copenhagen Business School” (Elliot, 
2002). Det är detta ramverk vi kommer att använda oss av i utvärderingen av de e-
handelsplatser som ingår i fallstudien.   

2.4.1 Företagsinformation och funktioner 
Företag som insett att en e-handelsplats är mer än att sälja och marknadsföra produkter 
inkluderar andra funktioner på webbplatsen. T.ex. erbjuda nyheter, pressreleaser, lediga jobb 
etc. På ett klart och tydligt sätt visa inom vilket område som företaget är verksamt och vilka 
produkter/tjänster man tillhandahåller. Varje sådan funktion innebär ett extra krav att dessa 
måste hållas uppdaterade och vara omfattande. 
Undersökningsfaktorer inom kategori 1: 
1. Ägarskap, företagsvision, finansiell översikt (t.ex. årsredovisningar). 
2. Verksamhetsområde (produkt och/eller tjänst) 
3. Företagsnyheter, pressreleaser (dessa bör ej vara äldre än en månad). 
4. Kontaktinformation 
5. Utförligare funktioner, t.ex. lediga jobb etc.  



  

13

 
2.4.2 Produktinformation och marknadsföring 

Handlar om information om vilka produkter och vilken service som för tillfället tillhandahålls 
(detta inkluderar priser och marknadsföring). Samt vilka nya produkter eller service som 
kommer att bli tillgängliga senare. Varje undersökningsfaktor i denna kategori innebär ett 
krav på att de hålls uppdaterade och är omfattande.  

Undersökningsfaktorer inom kategori 2: 
1. Generell produktgruppering. 
2. Detaljerad produktbeskrivning. 
3. Prisinformation 
4. Specialerbjudanden (produkter eller tjänster). 
5. Detaljerad information om nya eller kommande artiklar.  

2.4.3 Transaktionsprocesser 
Denna kategori handlar om huruvida webbplatsen stödjer en komplett transaktionsprocess, 
d.v.s. köpa och sälja online, med allt vad det innebär som behövs för att slutföra en så stor del 
av transaktionerna som möjligt. Rena informationssidor bör länka vidare till onlinebutiker för 
transaktionshanteringen.  

Undersökningsfaktorer inom kategori 3: 
1. Möjlighet att utföra köp online. 
2. Säkerhetsrutiner vid köp online. 
3. Förenklade köpfunktioner, t.ex. kundvagn, färre steg (färre ”klick”). 
4. Betalningsmöjligheter online samt möjligheter för alternativa betalningssätt. 
5. Fullständiga transaktionsdetaljer; orderinformation, totalkostnad, leveranstid, leveranssätt, 

garantier och försäkringar.  

2.4.4 Kundservice 
Denna kategori identifierar bredden av resurser/möjligheter som finns tillgängliga från e-
handelsplatsen. Det inkluderar köphjälp, företagspolicy om sådant som returer och säkerhet, 
procedurer om problem uppstår, kundanpassade funktioner, samt en utförligare kundservice 
genom att inkludera länkar till andra relevanta sidor.  

Undersökningsfaktorer inom kategori 4: 
1. Köphjälp; t.ex. en FAQ. 
2. Policys: Garantier, integritetsskydd, bytesrätt och returer av varor. 
3. Procedurer efter köp; returer, reparationer, byte, hjälp, FAQ över vanliga problem. 
4. Kundanpassade tjänster som t.ex. medlemskap. 
5. Utförligare kundservice som t.ex. länkar till andra relevanta sidor. 
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2.4.5 Användbarhet 

Kategorin användbarhet handlar om hur lätt det är för kunderna att använda sig utav 
webbplatsen. I vilken grad kunderna kan utföra sina uppgifter på ett enkelt och lättförståeligt 
sätt.  

Undersökningsfaktorer inom kategori 5: 
1. Layout och design, lätt att läsa, konsekvent, lätt att förstå, kreativ design. 
2. Översiktskarta (”site map”) eller sökmotor. 
3. Navigation; det bör vara enkelt att finna det man söker på webbplatsen. Informationen bör 

vara lätt komma åt.  
4. Det bör gå att komma åt webbplatsen via sökmotorer (som t.ex. Google eller Altavista). 
5. Webbplatsen bör stödja olika typer av användare, nybörjare, erfarna användare, olika 

språk.  

2.4.6 Innovativ service och teknologi  
Detta handlar om nödvändigheten för företag att finna nya vägar att utföra affärer i en miljö 
där kundernas förväntningar ständigt förändras. Det handlar inte om innovation bara för 
sakens skull, utan om hur man kan förbättra relationerna med kunderna. Områden som 
orderhantering, feedback, kundanpassning inkluderas här. Även nya sätt att använda sig utav 
multimedia på ett effektivare sätt.   

Undersökningsfaktorer inom kategori 6: 
1. Förbättrad kundservice: Order - Orderstatus, leveransstatus, flexibilitet i leveranssätt efter 

lagd order. 
2. Förbättrad kundservice: Feedback - Från kunder; förslag, klagomål, recensioner etc. 
3. Förbättrad kundservice: Communities - Forum, gästbok, chatt, onlinespel, tävlingar, priser 

etc. 
4. Förbättrad kundservice: Kundanpassade webbsidor - Webbsidor för individuella kunder. 
5. Ny och effektiv användning av multimedia; t.ex. audio, video, animationer.  

2.5 Teoridiskussion 
Utifrån ovanstående teorikapitel har vi valt att framställa en frågematris utifrån de fyra 
grundläggande krav som Lundquist (1998) utarbetat, som påvisar vad en kommersiell 
webbplats bör klara av för att den ska kunna ge vinst och nå framgång, samt den ovan 
redovisade ”CEC Website Evaluation Framework”. Denna frågematris kommer att ligga till 
grund för de intervjufrågor vi ska forma fram för den empiriska studien. Vi kommer att 
vidareutveckla denna frågematris i metodkapitlet.  

Orsaken till att vi har kombinerat dessa aspekter, för att skapa denna frågematris, är att vi 
anser att de tillsammans formar en relevant grund som täcker upp de väsentligaste faktorerna 
som är av intresse för oss när vi ska skapa intervjufrågor. I figur 1 presenterar vi en grafisk 
illustration av denna frågematris.     
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Visa produkter och 
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Ta emot förfrågningar 
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Figur 1 - Grafisk illustration av frågematris    
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3. Metod  

I detta kapitel kommer vi att beskriva den vetenskapliga aspekten av vår uppsats. Vi kommer 
att skapa en översiktlig bild av de metoder man kan använda sig av vid arbetet med en 
vetenskaplig undersökning. Vi kommer även att presentera och motivera de metodval som vi 
gjort.   

Enligt Patel och Davidson (2003) börjar ett forsknings- eller utredningsarbete alltid med ett 
specifikt problem. Det är detta problem som ligger till grund för undersökningen, och det 
huvudsakliga syftet med undersökningen är att lösa eller belysa detta problem. Problem är ett 
relativt starkt ord, men författarna klarlägger dock att ett problem vid en vetenskaplig 
undersökning helt enkelt är ett ämne som man vill utforska för att fördjupa redan befintlig 
kunskap, eller skaffa sig ny kunskap om.   

För att kunna utföra en vetenskaplig undersökning på ett strukturerat och effektivt sätt, så bör 
man enligt Patel och Davidson anpassa sitt arbetssätt efter de befintliga metoder som finns till 
förfogande. Vid en vetenskaplig undersökning är det viktigt att utvärdera de befintliga 
metoderna, så att man kan skapa sig en metodologisk medvetenhet.   

Utifrån detta resonemang har vi format fram detta metodkapitel, där vi utgått ifrån de 
befintliga metoderna och applicerat de bäst lämpade till vår undersökning. Kontentan av 
denna bearbetning är att vi har kunnat anpassa vår uppsats till forskningsmetodikens grunder.     

Ett vanligt ordspråk är att en bild säger mer än tusen ord. Vi har anammat detta ordspråk och 
format fram en grafisk illustration, som redovisas nedan i figur 2, som på ett bra sätt inleder 
detta metodkapitel. Vi vill med denna illustration förmedla en översiktlig bild av de 
metodiska val vi stått inför vid arbetet med denna undersökning. Illustrationen visar även de 
metodval som vi gjort, och den resterande delen av detta kapitel kommer att ge en mer 
detaljerad och omfattande bild av vår undersöknings metodologiska karaktär.    
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3.1 Vetenskapligt synsätt

 
Enligt Forsshéll et al. (2001) är det viktigt att författarna av en uppsats tar ställning till vilket 
vetenskapligt synsätt man ska arbeta efter. Det vetenskapliga synsättet bestämmer 
verklighetssynen, hur författarna ska förhålla sig till sitt ämne utifrån de vetenskapliga regler 
som finns vid produktionen av ny kunskap. Enligt Forsshéll et al. så är positivismen och 
hermeneutiken de två vanligaste vetenskapliga synsätten. Vi har valt att använda oss av det 
positivistiska vetenskapliga synsättet vid vår undersökning.  

Enligt Patel och Davidson är positivismen ett vetenskapligt synsätt där forskaren intar en 
objektiv ställning till den företeelse som ska undersökas. Forskarens objektiva synsätt bidrar 
till att egna värderingar särskiljs från ren fakta. Forskningsresultatet använder man för att dra 
generella slutsatser, och det positivistiska tankesättet speglas av att forskningsresultatet ska bli 
detsamma, oavsett vem som utför undersökningen. (ibid.)   

Med denna undersökning avser vi att ta fram generella slutsatser, som man ska kunna 
applicera på vilken form av verksamhet som helst. Vi anser även att det är viktigt vid en 
undersökning av denna karaktär, att klart särskilja ren fakta från egna värderingar. Detta 
kommer klart och tydligt att framgå i denna uppsats. Vi kommer givetvis att sträva efter att 
bibehålla de principer som finns förankrade vid detta vetenskapliga synsätt så gott som det är 
möjligt. Vid bearbetningen och analysen av det material vi samlat på oss vid det empiriska 
förfarandet så kan det dock krävas en subjektiv tolkning av situationen för att få fram ett 
representativt resultat. 

3.2 Olika typer av undersökningar 
Enligt Patel och Davidson finns det ett antal skiljda typer av undersökningar som man kan 
använda sig utav när man ska utföra en vetenskaplig undersökning. Författarna påpekar att 
man kan särskilja dessa olika typer av undersökningar utifrån hur mycket kunskap som finns 
gällande problemområdet. Det finns huvudsakligen tre olika typer av undersökningsformer 
som man kan använda sig av vid en vetenskaplig undersökning; explorativ, deskriptiv eller 
hypotesprövande undersökning. Vi har valt att använda oss av den deskriptiva 
undersökningsformen.   

Vid en deskriptiv undersökning existerar det viss kunskap om problemområdet. Enligt Patel 
och Davidson kan denna existerande kunskapsmassa ligga till grund för en utformning av 
diverse modeller och metoder. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är enligt 
författarna att begränsa sig inom det utvalda problemområdet, för att sedan beskriva de 
avgränsade aspekterna på ett utförligt sätt.  

Vi vill med denna undersökning avgränsa oss inom det valda problemområdet för att utforska 
vad det är som karaktäriserar en framgångsrik e-handelsplats. Genom att genomföra denna 
undersökning så avser vi att skapa en relevant beskrivning av det utstakade problemområdet, 
som sedan kommer att fungera som en bra ståndpunkt för de företag och organisationer som 
har som mål att utveckla sin verksamhet genom att lansera en e-handelsplats. Med denna 
undersökning har vi även som avsikt att tillföra den kunskap vi kommer att samla på oss, till 
den redan existerande kunskapsmassan inom det berörda problemområdet, så att den 
kunskapen kan ligga till grund för framtida undersökningar.   
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3.3 Vetenskapligt angreppssätt 

Enligt Patel och Davidson finns det tre centrala vetenskapliga angreppssätt som en forskare 
kan använda sig av vid en undersökning; deduktion, induktion och abduktion. Det 
huvudsakliga syftet med dessa tre angreppssätt är att påvisa hur forskaren ska göra för att 
relatera teori och verklighet till varandra. Vi har valt att använda oss av det deduktiva 
vetenskapliga angreppssättet vid vår undersökning.  

Med den deduktiva ansatsen utgår forskaren från befintliga principer och teorier, utformar 
hypoteser och testar sedan dessa hypoteser mot verkligheten. Man kan säga att forskaren, med 
den deduktiva ansatsen, följer bevisandets väg. (ibid.)  

Enligt Patel och Davidson är nackdelen med den deduktiva ansatsen att teorin i stora drag 
kommer att forma det resultat man får fram, vilket kan innebära att de riktigt intressanta 
upptäckterna inte påträffas.   

Med vår undersökning kommer vi att utgå ifrån en litterär kunskapsbas, där vi kommer att 
samla på oss relevant kunskap om de viktiga faktorer man direkt kan koppla till det aktuella 
problemområdet. Vi har sedan som avsikt att applicera denna teoretiska kunskap på den 
stundande verkligheten, för att slutligen skapa relevanta slutsatser utifrån detta. Gällande de 
nackdelar som Patel och Davidson tar upp, så kan vi konstatera att vi med denna 
undersökning inte är ute efter att göra några stora upptäckter, som kommer att vända upp och 
ner på den samlade kunskap som finns om det berörda problemområdet. Vi vill istället skapa 
en relevant kunskapsbild utifrån befintlig fakta, som bevisar vad företag och organisationer 
bör beakta när de ska utforma en e-handelsplats för kommersiellt bruk.   

3.4 Undersökningens utformning  
Enligt Patel och Davidson är det viktigt att man, utifrån problemformuleringen, bestämmer 
sig för hur undersökningen ska utformas. Detta innebär att man gör ett val av vilka individer 
som ska ingå i undersökningen, vilka tekniker som ska användas samt när undersökningen ska 
genomföras. Enligt författarna är survey-undersökning, fallstudie och experiment tre vanliga 
typer av utformningssätt för en vetenskaplig undersökning. Vi har valt att utföra vår 
undersökning inom ramen av en fallstudie.  

Vid en fallstudie genomför man undersökningen på en mindre avgränsad grupp. Denna grupp 
kan bestå av ett eller flera s.k. ”fall”, som i detta sammanhang kan vara en individ, en grupp 
individer, en organisation eller en situation. För att samla in relevant information vid en 
fallstudie så använder man sig ofta av olika tekniker, såsom intervjuer och enkäter. På det 
sättet kan man få fram olika typer av information, så att man till slut kan skapa en rikare bild 
av det aktuella fallet. (ibid.)  

Det huvudsakliga syftet med en fallstudie är att undersöka ett fall utifrån ett helhetsperspektiv, 
för att på det sättet erhålla så heltäckande information som möjligt. Enligt Bryman (1997) är 
det viktigt att man väljer ett fall som är typiskt för den aktuella företeelsen, så att man i 
slutändan har möjligheten att generalisera det resultat man fått fram. Om man kan relatera det 
resultat man fått fram med hjälp av fallstudien, till teoretiska resonemang och liknande 
studier, så ökar även möjligheten till att man kan generalisera resultatet.    
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Enligt Patel och Davidson så använder man sig av en fallstudie då man vill studera processer 
och förändringar hos en specifik företeelse. Yin (2003) kompletterar denna aspekt med att 
säga att en fallstudie kan genomföras om man har med hur eller varför i 
problemformuleringen.   

Vi kommer att utföra vår undersökning inom ramen av en fallstudie, eftersom att vi till stor 
del anser att undersökningens karaktär stämmer överens med den ovanstående beskrivningen 
av en fallstudie. Vi vill med denna uppsats undersöka vilka faktorer som anses vara de mest 
centrala vid framställningen av en e-handelsplats, för att denna ska kunna tituleras som 
framgångsrik. Genom att utföra undersökningen som en fallstudie så avser vi att undersöka en 
mindre avgränsad grupp på Internet, som då blir vårt fall. Det fall som vi valt att inrikta oss 
mot är ett antal skivbutiker som finns belägna på Internet. Vi anser att dessa typer av 
kommersiella webbplatser är ett bra exempel på den konsumentinriktade e-handel, samtidigt 
hör dessa webbplatser, rent statistiskt, till de mest välbesökta e-handelsplatserna på Internet 
(Engwall, 2003b). I samhörighet med detta resonemang, kopplat till det som ovan beskrivits 
gällande en fallstudie, har vi även som avsikt att frambringa ett generaliserbart resultat.  

Vi kommer att ge en mer detaljerad bild av designen av denna fallstudie längre fram i detta 
kapitel, där vi på ett utförligare sätt beskriver fallstudiens karaktär, de kriterier vi valt att 
använda oss av vid valet av lämpliga fall samt dessa utvalda falls betydelse för vår 
undersökning.   

3.5 Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning 
Enligt Patel och Davidson syftar begreppen kvantitativt och kvalitativt på hur man inom 
undersökningen väljer att generera, bearbeta och analysera den information man samlat in. 
Det som avgör vilken av de två inriktningarna man bör anpassa undersökningen efter, är hur 
man valt att formulera problemet bakom undersökningen. Vi har valt att använda oss av både 
den kvantitativa och den kvalitativa inriktningen av forskningen vid vår undersökning, dock i 
varierande grad.   

Kvantitativ inriktning: Med den kvantitativa inriktningen på forskningen använder man sig 
av statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel och Davidson, 2003). Enligt Gunnarsson 
(2002a) försöker man inom den kvantitativa inriktningen att förklara ett visst fenomen, och 
man har ofta en klar bild av vilka eventuella slutsatser undersökningen kan leda till.   

Fördelen med denna typ av inriktning är dels att man får ett objektivt mått på sannolikheten 
att de slutsatser man kommit fram till är korrekta, och dels att denna inriktning ofta är enklare 
och mindre resurskrävande än den kvalitativa ansatsen. (ibid.)   

Kvalitativ inriktning: Med den kvalitativa inriktningen på forskningen använder man sig 
t.ex. av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser för att få fram rätt typ av information 
(Patel och Davidson, 2003). Enligt Gunnarsson (2002a) så handlar den kvalitativa 
inriktningen om att försöka förstå ett visst fenomen, och man har inte definierat vilka resultat 
som är tänkbara med undersökningen.  

Fördelen med denna typ av inriktning är att man tar hänsyn till helheten på ett sätt som är 
omöjligt inom den kvantitativa inriktningen, vilket kan leda till ett mer innehållsrikt resultat. 
(ibid.)  
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Enligt Patel och Davidson så framställs det ofta som att dessa två typer av inriktningar är helt 
oförenliga. Men vid det praktiska forskningsarbetet brukar man benämna den kvantitativa och 
kvalitativa inriktningen som var sin ändpunkt i ett konsortium, vilket påvisas i figur 3.    

             

Men vad är det som avgör vilken inriktning man huvudsakligen bör arbeta med? Enligt Patel 
och Davidson är det till stor del formuleringen av undersökningens problem som talar om 
vilken inriktning som är lämpad för undersökningen. Om man vill ha svar på frågor som 
”Var? Hur? Vilka är skillnaderna/relationerna?” så bör man huvudsakligen inrikta sig mot den 
kvantitativt inriktade forskningen. Men om man istället formulerat ett problem som bygger på 
hur vi människor tolkar och förstår en viss företeelse, och man vill ha svar på frågor som 
”Vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren?”, så bör man huvudsakligen anta den 
kvalitativt inriktade forskningen. (ibid.)  

Vi kommer huvudsakligen att arbeta med den kvalitativa inriktningen i vår undersökning. 
Med vår undersökning avser vi att skapa en bild av hur företagen har resonerat när de skapat 
en kommersiell e-handelsplats, som enligt vissa utvalda kriterier är framgångsrik. Vad har 
prioriterats vid denna framställning, och varför har man prioriterat just dessa faktorer? 
Ovanstående frågeställningar är väsentliga för denna undersökning, och för att ta fram svaret 
på dessa frågor så måste vi få en grundläggande förståelse över hur företagen fungerar, och 
vad man har för visioner och prioriteringar inom företaget. Det grundläggande syftet med det 
empiriska förfarandet av undersökningen blir därför att samla in ovanstående information på 
ett heltäckande och rättfärdigt sätt.    

Vi anser dock att det även finns en viktig aspekt vid att kunna få fram ett mätbart resultat, 
vilket betyder att vi även kommer att anta en kvantitativ inriktning i vår undersökning.  
Genom att undersöka de berörda e-handelsplatserna utifrån en relevant utvärderingsmodell 
har vi som avsikt att få fram ett resultat som vi kan använda för att avgöra huruvida företagen 
har lyckats överföra sina visioner och prioriteringar till en väl fungerande e-handelsplats. 
Detta är ett viktigt moment i undersökningen, eftersom att det är dessa e-handelsplatser som i 
slutändan fungerar som koppling mellan företagen och dess kunder.   

Men hur ska vi samla på oss ovanstående information? Vad finns det egentligen för metoder 
för att samla in relevant information, och vilka metoder passar till vår undersökning? Dessa 
frågor ska vi utreda i det kommande kapitlet, där vi avser att beskriva fallstudien på ett mer 
ingående sätt, samt förklara hur vi ska gå tillväga för att samla på oss relevant information.  

Enbart 
statistiska analyser 

Kvantitativt 
inriktad forskning 

Enbart 
verbala analyser 

Kvalitativt 
inriktad forskning 

Figur 3 – Illustrationen påvisar det praktiska synsättet gällande kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning 
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3.6 Design av fallstudien 

Enligt Yin är designen av fallstudien ett viktigt moment vid en vetenskaplig undersökning. 
Genom att designa fallstudien så bygger man upp en logisk struktur för hur man ska kunna 
koppla ihop undersökningens frågeställningar med den framtagna empiriska datan, vilket 
slutligen kommer att utmynna i relevanta slutsatser för undersökningen. En viktig del vid den 
ovan nämnda processen är att man finner lämpliga fall, som kan tillföra undersökningen rätt 
typ av material. (ibid.)  

3.6.1 Kriterier vid urval av lämpliga undersökningsobjekt 
Som vi tidigare nämnt i denna uppsats, så avser vi att fokusera undersökningen mot 
skivbutiker på Internet. Vi har som avsikt att i detta delkapitel beskriva de kriterier som vi 
kommer att använda oss av vid gallringen av de skivbutiker som existerar på den svenska e-
handelsmarknaden idag.   

Vi kommer att använda oss av två huvudsakliga kriterier för att få fram de 
undersökningsobjekt som är av relevans för denna undersökning. Dessa kriterier har vi 
tidigare nämnt i inledningen av denna uppsats. Denna del kommer därför att fungera som en 
repetition av dessa kriterier, samtidigt som vi även kommer att beskriva dessa kriterier på ett 
mer detaljerat sätt.  

Nielsen//Netratings är ett internationellt analysföretag, som är världsledande inom området 
Internetmätningar. Bland den mångfald av Internetmätningar som företaget gör varje år, så 
brukar man bl.a. kontrollera besöksstatistiken på den svenska kommersiella e-
handelsmarknaden med jämna mellanrum. (Nielsen//Netratings, 2004) Vi anser att denna 
undersökning är en mycket bra indikator på vilka kommersiella e-handelsplatser i Sverige 
som man kan benämna som framgångsrika. Vi kommer därför att använda denna 
undersökning som det främsta kriteriet när vi ska välja undersökningsobjekt.   

”Internetworld” är en populär tidskrift som publiceras av International Data Group (IDG), 
som är världens största utgivare av IT-relaterad information. ”Internetworld” är en tidskrift 
som, enligt egen utsago, är Sveriges största guide till Internet, där man presenterar de senaste 
nyheterna om webbplatser, tjänster och tillhörande applikationer. Varje år utser man de 100 
bästa svenska webbplatserna, där redaktionen utifrån ett antal fördefinierade kriterier 
(aktualitet, användargränssnitt, kvalité och användningen av intelligenta tillämpningar) gör 
denna bedömning. Denna undersökning brukar få stor genomslagskraft, och den brukar 
presenteras i många av de största tidningarna i Sverige. (International Data Group, 2004) 
Även om denna undersökning inte kommer att ha lika stor genomslagskraft vid vårt urval av 
undersökningsobjekt, som den ovan nämnda undersökningen, så anser vi ändå att det är en bra 
indikator på vilka kommersiella e-handelsplatser i Sverige som kan tituleras som 
framgångsrika.    



  

23

 
3.7 Metoder för datainsamling  

Enligt Patel och Davidson finns det ett antal olika tekniker man kan använda sig av för att 
samla in relevant information i sin undersökning, information som i slutändan ska stå som 
grund till de slutsatser man har kommit fram till gällande den aktuella företeelsen. De tekniker 
som författarna tar upp är:  

 
Granskning av dokument  

 
Självrapporteringar 

 

Observationer 

 

Attitydformulär  

 

Intervjuer och enkäter  

Utöver dessa tekniker kan man enligt Elliot även använda sig av diverse metoder för att 
utvärdera en webbplats, utifrån ett antal förutbestämda kriterier. (Elliot, 2002)  

Enligt Patel och Davidson är det befintliga resurser och det sunda förnuftet som bör påverka 
vilken, eller vilka, tekniker man väljer att använda vid sin undersökning för att insamla 
information.  

Vi har valt att använda oss av granskning av dokument, intervjuer och utvärdering av en 
webbplats vid vår undersökning. En detaljerad beskrivning av dessa tekniker, samt en 
förklaring till hur vi ska applicera dessa tekniker på vår undersökning, kommer i de följande 
kapitlen.   

3.7.1 Granskning av dokument 
Enligt Patel och Davidson består termen dokument av sådan information som har nedtecknats 
eller tryckts. Innebörden av denna term har dock utvecklats under årens gång, i samband med 
att ny teknik har framträtt har termen fått sig en mer innehållsrik betydelse. Författarna tar 
upp ett antal kategorier som man kan använda sig av för att få en översikt över termen 
dokument:  

 

Statistik och register (t.ex. mantalslängder och kundregister) 

 

Officiella handlingar (t.ex. diarier och protokoll) 

 

Privata handlingar (t.ex. brev och självbiografier) 

 

Litteratur (t.ex. skönlitteratur och facklitteratur) 

 

”Kortlivade” dokument (t.ex. tidningar och information från Internet) 

 

Bild-dokument (t.ex. filmer och kartor) 

 

Ljud-dokument (t.ex. kassettband och CD-skivor)  

Av ovanstående kategorier har vi använt oss av studier av litteratur och ”kortlivade” 
dokument vid vårt arbete med uppsatsen. Dessa kategorier har huvudsakligen använts för att 
skapa den teoretiska referensramen, som i sin tur står som grund för den kunskap som 
uppsatsen bygger på.      
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Litteratur: Den litteratur vi samlat på oss för denna uppsats har i huvudsak varit 
facklitteratur. Vi har använt oss av universitetsbiblioteket på Luleå Tekniska Universitet 
(LTU) för att täcka upp de områden som var av intresse för det formulerade problemområdet.   

Gällande källkritiken för den litteratur vi lånat, så har vi varit tämligen säkra på att de fakta 
som presenterats formats fram av relevanta och kunniga vetenskapsmän inom de berörda 
områdena. Detta presenterar Patel och Davidson som en viktig del av forskningen, att beskåda 
den information man samlar på sig med kritiska ögon, för att eventuell hitta tveksamheter i 
uppkomsten av informationen och i författarens bakgrund och dennes syfte med 
framställningen av dokumentet.   

”Kortlivade” dokument: Vi har till stor del använt oss av Internet i begynnelsen av 
uppsatsprocessen, för att utforska vårt problemområde, och på det sättet skapa oss en ökad 
förståelse för vad problemet handlar om och vad det egentligen innebär. Vi har även använt 
Internet för att hitta relevant och färsk statistik gällande sådana företeelser som vi ansåg vara 
passande för att vi även skulle kunna bygga upp vår problembild på ett mätbart sätt.   

Internet är en fantastisk informationskälla, men för att man ska kunna använda sig av 
information hämtad från Internet så är det mycket viktigt att man är noga med att vara 
källkritisk. Vi har därför i huvudsak enbart använt oss av sådan information som man kan 
spåra till källor som är respekterade och trovärdiga.   

Men hur mycket material ska man samla på sig för att kunna skapa en relevant och påpasslig 
bild, som i slutändan ska hjälpa till att besvara den utmynnade frågeställningen? Enligt Patel 
och Davidson så är det till stor del hur vi valt att formulera vårt problem, samt de resurser vi 
har till förfogande för att kunna samla på oss information och analysera denna, som 
bestämmer detta.   

3.7.2 Intervjuer 
Enligt Patel och Davidson bygger intervjutekniken på att man samlar på sig information 
genom frågor, frågor som man ställer till relevanta personer antingen genom att fysiskt 
närvara vid intervjun, eller så sker intervjun på annat sätt, t.ex. via telefonen eller via e-post.   

Vi människor möter i vår vardag situationer som man kan jämföra med en intervju. 
Författarna tar upp två bra exempel på detta, när man som patient blir utfrågad av en läkare 
och när man som arbetssökande blir intervjuad av någon ansvarig arbetsledare. Det finns dock 
en viktig och relativt stor skillnad mellan dessa vardagliga situationer, och den situation som 
uppstår när man ska intervjua en person i samband med en undersökning. Den personen som 
ska intervjuas vid en undersökning har inte samma typ av nytta av situationen, som 
personerna har i de två ovan nämnda fallen, vilket bidrar till att man måste motivera dessa 
personer till att besvara frågorna på ett så bra sätt som möjligt. (ibid.)   

Före intervjun är det viktigt att man noggrant förklarar syftet med intervjun, samt den 
utfrågade personens roll i det hela, så att denna person kan känna sig säker i den situation som 
uppstår. Just relationen mellan den som intervjuar och den som intervjuas är mycket viktig, 
och om det på något sätt uppstår missförstånd eller dylikt mellan dessa parter så kan det få en 
negativ bieffekt på hela intervjun, vilket i slutändan kan vara väldigt negativt för hela 
undersökningen. (ibid.)  
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Vi har i ett tidigt skede av uppsatsprocessen kontaktat de företag som ska medverka i 
undersökningen för att på det sättet kunna upparbeta en relation med viktiga nyckelpersoner 
inom dessa företag. Vi har noggrant förklarat undersökningens syfte, och vad vi anser att 
dessa nyckelpersoner kan hjälpa oss med genom att medverka i undersökningen.   

I överlag anser vi att detta har bemötts med positiv respons ifrån företagen, och vi har lyckats 
få tag i relevanta nyckelpersoner som vi därefter har hållit kontakt med, via e-post, för att 
ständigt uppdatera dem om eventuella förändringar i undersökningen som på något sätt haft 
en anknytning till deras roll i förfarandet. 

  

Graden av standardisering och strukturering 
När man bearbetar de frågor som ska ligga till grund för intervjun, så finns det enligt Patel 
och Davidson två viktiga aspekter som man måste ta med i beräkningarna; standardisering 
och strukturering.  

Standardisering: Standardisering handlar om till vilken grad som frågorna är detsamma och 
situationen är densamma för de personer som ska intervjuas (Trost, 1997). Termen standard 
innebär med andra ord att någonting saknar variation, att allt är likadant för alla.   

När en intervju betecknas som att den har en hög grad av standardisering så menar man att det 
är upp till den som intervjuar att försöka bibehålla samma typ av karaktär på samtliga 
intervjuer. Intervjufrågorna ska läsas upp på samma sätt, precis som de är formulerade i exakt 
samma ordning för alla som intervjuas. (ibid.)  

Om intervjun har en låg grad av standardisering, så innebär det motsatsen. Intervjufrågorna 
tas i den ordning som känns mest logisk, spontana följdfrågor kan formuleras för att skapa 
mer detaljkunskap om de olika frågorna och variationen är i regel väldigt stor. (ibid.)  

Strukturering: Enligt Patel och Davidson handlar strukturering om den grad av frihet som 
den intervjuade ges när denne ska svara på intervjufrågorna. Det handlar till stor del om hur 
man väljer att utforma intervjufrågorna för att få fram relevanta svar.  

När en intervju har en hög grad av strukturering så har varje fråga ett antal fasta 
svarsalternativ, vilket till stor del påminner om en vanlig enkät. Den person som intervjuas får 
alltså inte mycket utrymme till att ge personliga svar på dessa frågor. Om en intervju däremot 
har en låg grad av strukturering så är det fritt fram för den som intervjuas att ge mer 
personliga svar, vilket ofta leder till ett mer innehållsrikt material som dock är aningen mer 
svåranalyserat än en intervju med fasta svarsalternativ. (ibid.)  

Till en början hade vi planer på att genomföra intervjuerna med en låg grad av standardisering 
och en låg grad av strukturering. Vi ville alltså skapa en intervju där vi, beroende på 
situationen, skulle forma turordningen för frågorna, där möjligheten för spontana följdfrågor 
skulle existera och där den person som intervjuas skulle ha möjligheten att ge så personliga 
svar som möjligt, så att vi på detta sätt skulle kunna samla in ett så innehållsrikt och 
heltäckande material som möjligt.     
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Men för att vi överhuvudtaget skulle ha möjligheten att genomföra ovanstående resonemang 
på bästa möjliga sätt, så skulle vi vara tvungna att genomföra dessa intervjuer på ett sådant 
sätt att båda parterna rent fysiskt var närvarande. Beroende på det geografiska avståndet 
mellan oss och de berörda personerna som ska medverka i denna intervju, så finns det vare sig 
tid eller pengar för att utföra intervjuerna på detta sätt.   

Ett alternativ till ovanstående förfarande är att genomföra telefonintervjuer. Vid en 
telefonintervju har man ofta en hög grad av standardisering och graden av strukturering kan 
variera från fall till fall (Trost, 1997). Fördelen med denna intervjuform är enligt Mellat 
(1998) att det är snabbt och billigt, samtidigt som man fortfarande kan hålla en dialog med 
den som ska intervjuas. Författaren tillägger dock att en nackdel med telefonintervjuer är att 
de rent tidsmässigt ofta måste hållas kortare än en personlig intervju, med tanke på situationen 
i sig. Trost kompletterar denna bild med att säga att det vanligtvis inte är lämpligt att använda 
sig av telefonintervjuer om man är ute efter djupgående svar.   

Ett annat alternativ är att genomföra intervjuerna via e-post (Oddhammar, 2001). Precis som 
vid en telefonintervju så har man vid denna intervjuform oftast en hög grad av standardisering 
och graden av strukturering kan variera beroende på intervjuns karaktär. Enligt Oddhammar 
så är fördelarna med denna intervjuform att man har en enorm möjlighet till en geografisk 
bredd, att det är billigt, samt att den s.k. intervjueffekten (att intervjuarens närvaro påverkar 
svaren) inte kan uppstå. Nackdelar med denna intervjuform är att det kan vara svårt att följa 
upp frågorna på samma sätt som vid de ovan nämnda intervjuformerna, samt att det finns en 
risk för att man får en låg svarsfrekvens om man enbart kommunicerar via denna kanal (ibid.).   

Vi kommer att utföra våra intervjuer via e-post. Motivet bakom detta val av intervjuform är 
dels att vi anser att de personer som ska intervjuas på detta sätt får möjlighet att besvara 
frågorna när de vill, och dels anser vi att möjligheten till fylligare och mer korrekta svar än 
vid en telefonintervju ökar, eftersom att de inblandade personerna har gott om tid att leta reda 
på relevant fakta och besvara frågorna i den takt som de själva känner för. Men om vi känner 
att vi får för korta, eller för intetsägande svar, så kommer vi att använda oss av telefonen för 
att följa upp dessa frågor.   

Uppbyggnaden av intervjufrågor 
Enligt Patel och Davidson bör man utgå ifrån problemområdets olika delområden när man ska 
skapa relevanta och heltäckande intervjufrågor. Oberoende av vilken grad av strukturering 
och standardisering man har tänkt sig vid intervjun, så är det dessa delområden som står till 
grund för både formuleringen och ordningen av intervjufrågorna (ibid.).   

Gällande ordningen på intervjufrågorna så finns det två olika tekniker man kan använda sig 
av. Den ena tekniken kallas för ”tratt-tekniken” och med denna teknik så inleder man 
intervjun med allmänna frågor om den aktuella företeelsen, för att sedan leda in intervjun mot 
mer specifika frågor. Enligt Patel och Davidson anses denna teknik vara motiverande och 
aktiverande, eftersom att den intervjuade personen till en början får tillfälle att verbalisera sig 
som han vill. (ibid.)  

Den andra tekniken kallas för ”omvänd tratt-teknik”, och precis som namnet antyder så är 
denna teknik motsatsen till ”tratt-tekniken”. Här inleder man intervjun med specifika frågor 
gällande den aktuella företeelsen, för att sedan gå över till mer allmänna frågor. Denna teknik 
brukar man använda sig av när man vill ta reda på vad den intervjuade personen har för 
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inställning gällande den aktuella företeelsen och där man inte förväntar sig att den berörda 
personen har någon bestämd åsikt gällande detta. Enligt Patel och Davidson så är styrkan med 
denna teknik att den hjälper den intervjuade personen att bilda sig en egen uppfattning 
gällande den aktuella företeelsen, i samband med att intervjun genomförs. (ibid.)   

För att skapa intervjufrågor som täcker samtliga delområden av vårt problemområde, så har vi 
använt oss av den frågematris vi redovisade i teoriavsnittet. För att kortfattat sammanfatta 
innebörden av denna frågematris så är den bestående av de fyra grundläggande krav som 
Lundquist (1998) redovisade att en e-handelsplats ska leva upp till, för att den ska kunna ge 
vinst och bli framgångsrik 1, samt de kategorier som ”CEC Website Evaluation Framework” 
består av, vilken Elliot beskriver som en heltäckande utvärderingsmodell för en kommersiell 
webbplats 2. (Elliot, 2002)  

I figur 4 har vi använt den illustration av frågematrisen som vi redovisade i teoriavsnittet, för 
att placerat in ett antal av de frågor vi format fram, för att rent grafiskt visa frågematrisens 
funktion vid framställningen av intervjufrågorna.   

 

Visa produkter och tjänster Ta emot förfrågningar och 
beställningar 

Ta emot 
betalningar 

Leverera produkter 
och tjänster 

Företagsinformation och 
funktioner  

Hur stor vikt lägger ni vid att 
kunderna snabbt ska kunna 
kontakta ert företag gällande 
diverse frågor såsom om 
produkter, reklamation etc. ?   

Produktinformation och 
marknadsföring  

På vilket sätt marknadsför ni ert 
företag?     

Transaktionsprocesser    Håller ni alltid de 
utlovade leveranstiderna? 
Om inte, vad kan vara 
orsaken till detta?  

Kundservice   Har man som 
registrerad kund några 
speciella förmåner?   

Användbarhet När ni har utvecklat er nya 
sökmotor, hur stor prioritet har 
då användbarheten hos denna 
funktion haft?      

Innovativ service och 
teknologi  

Hur beaktar ni feedback såsom 
klagomål, förslag etc. från 
kunderna?    

Figur 4 -    

Med denna frågematris har vi kunnat skapa de specifika frågor som vi anser vara nödvändiga 
att få svar på, för att vi ska kunna bygga upp en allsidig bild gällande hur de berörda företagen 
lyckats skapa en framgångsrik e-handelsplats.    

                                                

 

1  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 8 - 9 
2  Se teori, ”CEC Website Evaluation Framework” s. 12 - 14 

Figur 4 – Grafisk illustration på den frågematris som har använts vid utformningen av intervjufrågor 
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Vi bör även tillägga att vi även skapat lite mer allmänna frågor, som berör företagen ur ett 
mer övergripande plan. Syftet med dessa frågor är dels att täcka upp sådana områden som 
frågematrisen inte berör, samt skapa en mer välfungerande intervju med frågor som har en 
naturlig följd.  

Gällande ordningen på de intervjufrågor vi utformat, så har vi valt att använda oss av ”tratt-
tekniken”. Intervjun kommer alltså att inledas med de allmänna frågorna för att sedan gå över 
till de mer specifika frågorna. Vi anser att denna uppbyggnad av frågorna känns mest logisk 
och samtidigt mest rättvis mot de personer som ska intervjuas.   

En presentation av de intervjufrågor vi tagit fram, där den slutgiltiga formen och ordningen på 
intervjun framträder, finns i bilaga 1.   

3.7.3 Utvärdering av en webbplats 
Enligt Elliot så finns det ett stort antal tekniker för att utvärdera en webbplats på Internet 
(Elliot, 2002). En gemensam faktor för dessa utvärderingstekniker är att de mestadels utgår 
ifrån enskilda aspekter såsom t.ex. produktfokus, säkerhet, webbdesign och användbarhet 
(ibid.).   

Men enligt Elliot så finns det en nackdel med dessa typer av utvärderingar. Författarna anser 
att det fokus man har vid en utvärdering som utgår ifrån en av ovan nämnda aspekter är för 
trångsynt. Tämligen begränsad forskning har fokuserats på en utvärderingsteknik som täcker 
upp samtliga dessa aspekter, vilket tillsammans utgör grunden för hur en webbplats ska kunna 
betraktas som en framgångsrik Internetbaserad kommersiell kanal. (ibid.) Detta är den 
huvudsakliga orsaken till varför vi valt att använda oss av den utvärderingsmodell vi beskrivit 
i uppsatsens teoridel, ”CEC Website Evaluation Framework”.   

Men hur applicerar man detta teoretiska ramverk på de fall som ligger till grund för denna 
undersökning?  

Utgångspunkten för den empiriska studien som innefattar användningen av 
utvärderingsmodellen, är de 6 kategorier, med tillhörande undersökningsfaktorer, som denna 
modell behandlar 3. Utifrån dessa aspekter beaktar man de berörda webbplatserna och gör en 
fullständig analys av dessa. (ibid.)  

Precis som vi nämnde i teoriavsnittet så poängsätter man varje kategori var för sig, för att på 
det sättet skapa sig en mer greppbar bild av de olika uppmärksammade delarna av de berörda 
webbplatserna. På detta sätt så kan man snabbt utreda vilka för- och nackdelar webbplatserna 
har. (ibid.)   

Slutligen så slår man ihop de resultat man fått fram genom utvärderingen av de olika 
kategorierna, för att på det sättet skapa sig ett mätbart värde över hur pass ideal webbplatsen 
är, utifrån de principer som utvärderingsmodellen grundar sig på. (ibid.) 
Vi kommer alltså att utvärdera de berörda e-handelplatserna, och värdera dessa utifrån de 
underliggande undersökningsfaktorerna som utvärderingsmodellen ”CEC Website Evaluation 
Framework” består av. Vi kommer att beskriva vad vi tycker är bra och vad vi tycker är 
mindre bra för varje sådan undersökningsfaktor, för att slutligen betygsätta dessa.  

                                                

 

3  Se teori, ”CEC Website Evaluation Framework” s. 12 - 14 
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Gällande betygsättningen så har vi i teorikapitlet beskrivit de två alternativ som finns, samt de 
för- och nackdelar som dessa har. Vi har valt att använda oss av den sexgradiga skalan när vi 
ska betygsätta e-handelsplatserna. Detta för att vi anser att det ger ett mer passande resultat till 
den undersökning vi tänkt oss att utföra. Precis som vi har beskrivit i teorikapitlet får man 
med denna betygsättning ett mer detaljerat resultat, där man på ett utförligare sätt kan tolka 
och utläsa betygen för de olika kategorierna och dess undersökningsfaktorer. Vi har dock, för 
att försäkra en god validitet och reliabilitet, som avsikt att utföra samma undersökning med 
den binära betygsättningen. Vi kommer dock inte att använda oss utav detta resultat som 
utgångspunkt för rapportens resultat. Vår tanke är istället att vi med den objektiva 
undersökningen kan påvisa att slutresultatet inte skiljer sig påtagligt, vilken betygsmetod man 
än väljer att använda sig utav.   

En översikt av den ”checklista” som man använder sig av vid den binära betygsättningen 
finns i bilaga 2, där alla detaljer kring tillvägagångssättet vid denna betygsättning påvisas.  

Gällande den sexgradiga skalan som vi kommer att använda oss av så illustrerar figur 5 den 
exakta betydelsen för varje gradering.         

Med hjälp av denna betygsättning kommer vi att kunna skapa ett mätbart och greppbart 
resultat gällande de berörda e-handelsplatserna. Ett resultat som vi sedan kan använda för att 
kontrollera hur pass väl man använt sig av de möjligheter som Internet erbjuder, i form av 
teknik och funktionalitet, för att skapa en framgångsrik e-handelsplats. Samtidigt som vi även 
kan använda detta resultat för att skapa en bild över de likheter och skillnader som finns 
mellan de berörda e-handelsplatserna.  

3.8 Validitet och reliabilitet 
Enligt Gunnarsson (2002b) är validitet och reliabilitet två viktiga begrepp vid en vetenskaplig 
undersökning. Det huvudsakliga målet för de datainsamlingsmetoder man väljer att använda 
sig av, för att samla in relevant information till sin undersökning, är att dessa verkligen mäter 
det som man vill mäta. Genom att använda sig av begreppen validitet och reliabilitet så kan 
man utvärdera hur pass bra de utvalda datainsamlingsmetoderna har fungerat vid 
undersökningen. (ibid.) 

 

Validitet: Vid en vetenskaplig undersökning är det av hög prioritet att man verkligen 
undersöker det som ska undersökas, vilket med andra ord brukar benämnas som 
undersökningens validitet (Patel och Davidson, 2003). Gunnarsson (2002b) kompletterar 
denna bild med att säga att validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. 
Gunnarsson har även en bra liknelse på vad som symboliserar graden av validitet vid en 
undersökning. Om man beslutar sig för att åka buss så kan man använda sig av ett busskort 
för att betala denna resa. Busskortet symboliserar i detta fall att man använt sig av rätt sak vid 
rätt tillfälle, vilket betyder att man har en hög validitet. Men om man istället beslutar sig för 
att åka taxi, och sedan är fast belägen om att betala denna resa med sitt busskort, så har vi ett 

Figur 5 - Illustration av graderingsskalan och dess betydelse 

1 = Icke godkänt

 

2 = Godkänt

 

3 = Bra

 

4 = Mycket bra

 

5 = Komplett

 

0 = Obefintlig
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bra exempel på en situation där man inte använt sig av rätt sak vid rätt tillfälle, vilket betyder 
att man har en låg validitet. (ibid.)  

Vi anser att vi har valt de datainsamlingsmetoder som är bäst lämpade för denna typ av 
undersökning, med tanke på den karaktär som undersökningen är av. Den överläggande 
tanken med uppsatsen är att vi ska undersöka vilka faktorer som är väsentliga för att man ska 
kunna nå framgång med sin e-handelsplats. Utifrån denna grundtanke så ville vi samla på oss 
relevant information från de företag som står bakom dessa e-handelsplatser, för att på så sätt 
kunna skapa oss en uppfattning om hur man tänker inom dessa företag.  

Vi ville även undersöka de berörda e-handelsplatserna, utifrån en representativ 
utvärderingsmodell, för att på det sättet kunna skapa oss en bild av hur det verkligen ser ut på 
webbplatsen, för att sedan kunna ställa denna bild mot den information vi samlat på oss ifrån 
företagen. Utifrån detta scenario så anser vi att vi har valt lämpliga datainsamlingsmetoder för 
denna typ av undersökning, och vi är säkra på att vi, med hjälp av de utvalda metoderna, kan 
samla på oss rätt typ av information. 

 

Reliabilitet: Vid en vetenskaplig undersökning är det mycket viktigt att det material man 
samlar på sig är tillförlitlig, vilket man brukar benämna som undersökningens reliabilitet 
(Patel och Davidson, 2003).   

Gunnarsson (2002b) ger ett vardagligt exempel på begreppet reliabilitet, när han jämför det 
med inlämningen av en bil till en verkstad. Om man vid flertalet tillfällen tidigare lämnat sin 
bil till denna verkstad så är chansen stor att man anser att denna verkstad är pålitlig, den har 
alltså en hög reliabilitet. Om man däremot aldrig lämnat in sin bil till denna verkstad, så är 
sannolikheten stor att man inte känner samma typ av pålitlighet mot denna, graden av 
reliabilitet är alltså låg. (ibid.)  

Gällande de intervjuer vi ska genomföra, så är vi relativt säkra på att svaren vi kommer att få 
har en hög grad av reliabilitet. De personer vi avser att intervjua är anställda på de berörda 
företagen, de bör därför kunna ge oss de korrekta och relevanta svar som vi är ute efter. Visst 
finns det en möjlighet att svaren till viss del kommer att ge en idealiserad bild av företagen, 
men om vi ser till helheten så är vi säkra på att svaren kommer att vara pålitliga.   

När det gäller utvärderingen av de berörda e-handelsplatserna så kommer insamlandet av 
material till stor del att bygga på en kombination av de principer som finns förankrade till den 
utvärderingsmodell vi kommer att använda oss av, och den subjektiva tolkning vi kan göra 
gällande de berörda webbplatserna när vi applicerar vårt perspektiv av dessa principer på de 
webbplatserna. Eftersom att det är vi som står bakom dessa värderingar så kan det givetvis 
ifrågasättas om de är pålitliga eller ej, vi baserar dock våra värderingar på den kunskap som vi 
frambringat i samband med denna undersökning, där vi hänvisar till den befintliga teorin för 
att bevisa vår pålitlighet. Precis som vi påpekat tidigare så gör vi även en objektiv utvärdering 
av de berörda e-handelsplatserna, för att belysa att vi varit opartiska vid våra subjektiva 
omdömen. Slutligen så bör det även tilläggas att den utvalda utvärderingsmodellen är 
framtagen av respekterade vetenskapsmän så vi anser även där att den kan betraktas som 
representativ och pålitlig.  
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3.9 Analysmetod 

När man har samlat in all relevant information för undersökningen så behöver man 
systematisera, komprimera och bearbeta detta material för att kunna svara på de för 
undersökningen utstakade frågeställningarna. De metoder som finns tillgängliga för analys av 
information bestående av numeriska formationer brukar man benämna som kvantitativa 
metoder. De metoder som i sin tur består av analys av textmaterial, såsom t.ex. intervjuer, 
brukar man benämna som kvalitativa metoder. (Patel och Davidson, 2003)  

För att utföra analysen på ett så fulländat sätt som möjligt så kommer vi att använda oss av en 
analysmetod som Yin förespråkar, som på svenska kan benämnas som att man ska förlita sig 
till de teoretiska hypoteser som gjorts. Med denna analysmetod så håller sig analysen inom de 
ramar som man utstakat tack vare den teori som man framställt. Man har alltså möjlighet att 
filtrera bort sådant material som man samlat på sig vid den empiriska studien, som inte håller 
sig inom de teoretiska ramar som man satt upp för undersökningen.     
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4. Empiri  

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår empiriska undersökning. Vi kommer 
att inleda kapitlet med en presentation av de berörda företagen, där vi på ett övergripande 
plan beskriver företagen, för att skapa en rättfärdig och korrekt bild av dessa. Vi kommer 
även att presentera resultatet av de utvärderingar vi gjort på de berörda e-handelsplatserna, 
där syftet är att förmedla vår bild av hur pass väl de berörda företagen utformat sina 
respektive e-handelsplatser, utifrån den utvalda utvärderingsmodellen.    

4.1 Skivbutikerna 
Under uppsatsens gång har vi resonerat kring begreppet e-handel; vad det innebär, vad 
Business-to-Consumer handlar om, fördelar och nackdelar med denna form av e-handel etc. 
Nu är det dags att applicera detta teoretiska ramverk till den verklighet som vi människor 
befinner oss i, och redovisa kontentan av den empiriska studie vi genomfört.   

Vi har i vår fallstudie undersökt två av de främsta e-handelsföretagen på den svenska e-
handelsmarknaden; Cdon.com och Ginza (Engwall, 2003b). Vi kommer här att presentera 
dessa företag genom att kombinera den bakgrundsinformation vi samlat på oss, via företagens 
webbplatser, med den mest relevanta information vi fått fram med hjälp av de utförda 
intervjuerna.  

4.1.1 Presentation av Cdon.com 
Enligt den undersökning som Nielsen//Netratings utförde under oktober månad år 2003, så är 
Cdon.com den främsta produktbaserade e-handelsplatsen på den svenska e-
handelsmarknaden, med ca 277 000 unika besökare registrerade under september månad 
(Engwall, 2003b). När den välkända tidskriften ”Internetworld” rangordnade de 100 främsta 
webbplatserna i Sverige under år 2003, så hamnade Cdon.com på en hedrande 42: a plats 
(Internetworld, 2003). Vilket för övrigt var den högsta placeringen för en e-handelsplats av 
denna karaktär.    

På Cdon.com säljer man musik, film, böcker samt dator- och TV-spel. Bakom företaget 
Cdon.com står MTG Internet Retailing AB (MTGIR), som i sin tur är ett delbolag i den 
internationellt erkända mediakoncernen Modern Times Group AB (MTG). MTG är en bred 
sammanslutning av ett stort antal företag, som i huvudsak är verksam i Norden och Baltikum 
med en verksamhet som sträcker sig över områden såsom television, radio, tidningar, 
elektronisk handel och ett antal andra medierelaterade tjänster. (Cdon.com, 2003)  

4.1.2 Intervju med Cdon.com 
Vi har haft möjligheten att intervjua Mikael Olander, som är verkställande direktör på 
Cdon.com. Enligt Olander så lanserades webbplatsen Cdon.com i februari 1999, efter det att 
man via företaget TV-Shop (som också ingår i mediekoncernen MTG) haft stor framgång med 
försäljning av diverse skivsamlingar, samtidigt som man såg en stor potential i den då 
tämligen fräscha och uppåtgående e-handelsmarknaden.    
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Ändå sedan webbplatsen lanserade så har företagets omsättning ökat från år till år och år 2002 
kunde man presentera en total årsomsättning på 156 miljoner svenska kronor. Det bör dock 
noteras att man mellan januari och september år 2003 redan hunnit komma upp i en 
omsättning på 202 miljoner svenska kronor, vilket tyder på en relativt stor ökning av 
årsomsättningen mellan år 2002 och år 2003.  

Enligt Olander är webbplatsens huvudsakliga målgrupp män och kvinnor som ligger inom 
åldersintervallet 18 - 35 år. Det är dessa kunders behov som varit den huvudsakliga strategin 
ändå sedan man startade verksamheten för ungefär fem år sedan. Olander utvecklar detta 
resonemang genom att säga att användarvänlighet har varit den huvudsakliga prioriteten ändå 
sedan man beslutade sig för att starta en konsumentinriktad e-handelsplats. Man har hela tiden 
utgått ifrån kunden när man funderat över hur webbplatsen ska se ut och hur den ska fungera, 
och Olander påpekar även att det är viktigt att kunden hela tiden känner att det är han/hon som 
är i fokus och att denne även känner sig säker vid interaktionen med webbplatsen.   

Som exempel på ovanstående resonemang nämner Olander den helt nyutvecklade sökmotorn 
på Cdon.com, som man driftsatte för bara några veckor sedan. Vid utvecklingen av denna 
sökmotor har man helt och hållet utgått ifrån den respons man fått av kunderna, vilket han 
tycker klart framträder i den nya sökmotorns form. Olander tror att det är aspekter som denna 
som är kritiska, att man som företag verkligen visar att man ständigt utvecklar sig för att 
anpassa sin webbplats efter kunderna, så att man inte kommer till ett läge där kunden känner 
det motsatta tillståndet, att kunden är tvungen att anpassa sig efter webbplatsens regler och 
villkor. Olander tror och att det är detta förfarande som i slutändan kan vara avgörande vid det 
beslut som avgör vilken webbplats en kund känner mest förtroende för.   

För att utforma en webbplats som svarar mot det behov som den berörda kundkretsen har, så 
är det viktigt att man har strukturerade rutiner för att samla in denna väsentliga information. 
Enligt Olander så har man två kanaler för att samla in denna information; kundtjänsten och 
olika typer av undersökningar.   

Via kundtjänsten får man dagligen en mängd åsikter som samtliga beaktas och värderas. 
Utifrån dessa värderingar så noterar man sedan de viktigaste och mest påträffade åsikterna, 
som sedan arkiveras och skickas vidare till den arbetsgrupp som ska bearbeta informationen.   

Olika typer av undersökningar har man genomfört ändå sedan lanseringen, och man utför 
även undersökningar med jämna mellanrum. Man tar gärna vara på sådan information som 
skapas via alternativa källor, såsom universitet och diverse undersökningsenheter. Man är 
väldigt öppen för att samla på sig sådan information, eftersom att denna beaktar webbplatsen 
Cdon.com utifrån sett, alltså med ett objektivt perspektiv. Men givetvis så utför man även 
egna undersökningar, där användningstest hör till den vanligaste typen av undersökning. Detta 
betyder att en grupp användare får ett antal uppgifter som ska genomföras på webbplatsen, 
och utifrån dessa användares beteenden så drar man eventuella slutsatser gällande de 
undersökta företeelserna.    

Enligt Olander så är det slutligen försäljningsgruppen som samlar på sig all relevant 
information som plockas fram via dessa kanaler. Denna grupp har i slutet av varje månad ett 
antal dokument med eventuella åtgärder på webbplatsen, som man då fått fram via ovan 
nämnda insamlingssätt. Dessa åtgärder diskuteras och värderas och beroende på åtgärdens 
karaktär och dess ekonomiska aspekt så beslutar man sedan vad som kan åtgärdas. Det 
dokumenterade förslag som blir över arkiveras och tas upp på nästkommande möte. 
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För att marknadsföra företaget så använder man sig flitligt av diverse massmedier såsom TV, 
Internet, radio och befintlig dagspress, och för att ständigt återförse befintliga kunder med 
information om företagets befintliga sortiment så skickar man veckovis ut ett nyhetsbrev där 
aktuella kampanjer och erbjudanden även presenteras.  

Gällande framtiden så säger Olander att Cdon.com har som mål att erbjud en bättre och mer 
flexibel webbplats, med ett större sortiment och ett attraktivare pris. Han säger även att man 
inom en snar framtid kommer att verkställa en stor satsning gällande utvecklingen av 
webbplatsen, när man var 6: e månad planerar att hålla kontinuerliga och detaljerade 
användningstest. Syftet med dessa användningstest är att fånga ett material som kan bidra till 
en bättre webbplats, som är anpassad efter kundernas behov.   

4.1.3 Presentation av Ginza 
Enligt den undersökning som Nielsen//Netratings utförde under oktober månad år 2003, så 
ligger Ginza på andra plats bland de produktbaserade e-handelsplatserna, med ca 263 000 
unika besökare registrerade under september månad (Engwall, 2003b). När ”Internetworld” 
utnämnde de 100 bästa svenska webbplatserna under år 2003, så placerade sig Ginza på den 
47: e platsen (Internetworld, 2003).   

På Ginza säljer man musik, film, spel samt att man även har en typ av övrig försäljning där 
man säljer diverse tillbehör till de nämnda produktkategorierna, samt andra typer av 
accessoarer. Ginza är i grund och botten ett postorderföretag som etablerades redan 1968, och 
man har sedan dess nått ut till sina kunder via en postorderkatalog som man månadsvis har 
skickat ut till de registrerade kunderna hos företaget. (Ginza, 2003)  

4.1.4 Intervju med Ginza 
Vi har haft möjligheten att intervjua Pehr Bohman, som är marknadschef på Ginza. Enligt 
Bohman så lanserade Ginza sin e-handelsplats redan 1997. Till en början bestod dock 
webbplatsen enbart av ett beställningsformulär, där man i kombination med den vanliga 
postorderkatalogen kunde skicka iväg sina beställningar. Det var under 1998 som man 
lanserade den riktiga e-handelsplatsen som snabbt blev populär. Redan efter några månader 
kom 20 % av beställningarna via Internet, ett år senare var siffran 45 % och i nuläget kommer 
ca 90 % av alla beställningar in till företaget via deras e-handelsplats. Motivet bakom 
lanseringen av en e-handelsplats var att man ville utnyttja den nya tekniken till att nå nya 
målgrupper, samt att man ville öka företagets försäljning på ett sätt som krävde förhållandevis 
liten personalintensitet.   

Gällande företagets omsättning så har det ökat markant sedan man lanserade webbplatsen. År 
1999 så redovisade man en årsomsättning på ca 150 miljoner svenska kronor och tre år 
senare, år 2002, så kunde man redovisa en fördubblad årsomsättning på 300 miljoner svenska 
kronor.   

Enligt Bohman är webbplatsens huvudsakliga målgrupp män inom åldersintervallet 20 - 49 år. 
Bohman nämner att man utgått ifrån kunderna när man tagit fram den övergripande strategin 
för företagets e-handelsplats. En viktig faktor i denna strategi är att kunderna alltid ska kunna 
känna igen sig på Ginzas webbplats. För att bibehålla denna faktor så har man varit väldigt 
noga med att dokumentera en varumärkesmanual, som beskriver webbplatsen ur ett design 
perspektiv. Bohman nämner även ”enkelhet” som en grundläggande faktor vid arbetet med 
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webbplatsen, att det ska vara enkelt för kunderna att genomföra sina beställningar, ta reda på 
relevant information, navigera sig mellan webbplatsens olika webbsidor osv.   

Som exempel på ovanstående resonemang nämner Bohman att man har utgått ifrån att kunden 
med så få steg som möjligt ska kunna nå fram till önskad information. Enligt Bohman är detta 
ett viktigt tankesätt som man försöker förmedla så gott som det går via e-handelsplatsen. Ju 
fler steg kunden tvingas ta, desto längre tid tar förfarandet, vilket i sin tur kan leda till att 
kunden tappar fokus och blir förvirrad. Tidsfaktorn är någonting som är tämligen dyrbart i 
sammanhang som dessa. För att förena denna faktor med resonemanget kring ”enkelhet” så 
har man försökt skapa en webbplats med så få specialfunktioner som möjligt, för att på det 
sättet inte förvirra de kunder som har mindre teknisk erfarenhet.     

För att samla på sig relevant information om kundernas behov så säger Bohman att företagets 
kundtjänst fungerar som den främsta insamlingsenheten. Man utför även egna undersökningar 
ibland, där man med hjälp av enkäter samlar på sig information om hur man ska förbättra 
webbplatsen.  

Ginza har satsat stort på att kunderna ska kunna nå företaget via så många 
kommunikationssätt som möjligt, och man erbjuder i nuläget kommunikation via telefon, e-
post, brev och fax. Mångfalden av kommunikationssätt innebär även att man erbjuds mer 
tillfällen till att samla på sig kundernas åsikter gällande webbplatsen och dess innebörd, vilket 
man verkligen värdesätter. Enligt Bohman har man sedan rutiner för hur dessa åsikter ska 
beaktas. Man dokumenterar åsikterna och utvärderar sedan dessa utifrån företagets olika 
perspektiv och resurser. Utifrån dessa faktorer fattar man sedan beslut om eventuella 
förändringsåtgärder.   

Gällande de egna undersökningarna som man utför för att förbättra webbplatsen så består 
dessa enligt Bohman av ett antal enkäter, som man med jämna mellanrum skickar ut till sina 
kunder. Innehållet i dessa enkäter berör främst webbplatsens design, där man vill få reda på 
hur kunderna ställer sig till de lösningar som Ginza använder sig av på webbplatsen. Det 
material man får fram vid dessa undersökningar dokumenteras och används också i samband 
med diskussionerna om eventuella förändringsåtgärder.   

Enligt Bohman så marknadsför man Ginza via TV, Internet, radio och den största 
dagspressen. Man skickar även varje vecka ut ett nyhetsbrev till sina befintliga kunder, där 
man redovisar aktuella kampanjer och erbjudanden som gäller på webbplatsen.   

Bohman konstaterar avslutningsvis att framtiden onekligen ser spännande ut för Ginza. Han 
påpekar dock även att konkurrensen är stenhård och han syftar då främst till den närmaste 
konkurrenten Cdon.com, som enligt Bohman har en stor fördel i och med att företaget har 
mediekoncernen MTG bakom sig. Gällande webbplatsen, som för övrigt nylanserades under 
senhösten, så har man som framtida mål att framställa en mer anpassningsbar webbplats, där 
man bland annat kommer att erbjuda kunderna mer individanpassad information.        
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4.2 Utvärdering av e-handelsplatserna

 
Förutom ovan redovisade intervjuer så har vi även utvärderat de berörda webbplatserna för 
Cdon.com och Ginza i vår empiriska studie. Vi kommer här att presentera den information vi 
samlat på oss vid denna utvärdering. Vi har valt att redovisa denna information i tabellform, 
där vi utgått ifrån den struktur som redovisades i samband med beskrivningen av den utvalda 
utvärderingsmodellen i det teoretiska kapitlet. Vi har valt detta upplägg för att öka läsbarheten 
och strukturen av det insamlade materialet. En översikt av den binära utvärderingen finns i 
bilaga 3. En jämförelse mellan den binära och den subjektiva utvärderingen finns i bilaga 4. 

4.2.1 Utvärdering av Cdon.com  

Företagsinformation och funktioner 
Ägarskap, 
företagsvision, 
finansiell översikt 

Ägarskapet är tydligt presenterat, det framgår på ett bra sätt att Cdon.com är 
en verksamhet tillhörande mediakoncernen MTG AB (Modern Times 
Group). Företaget har på ett detaljerat sätt utformat en presentation av 
företaget och dess visioner. Företagets finansiella översikt presenteras också, 
i form av årsredovisning.   

Betyg: 5 
Verksamhetsområde 
(produkt och/eller 
tjänst)  

Det framgår klart och tydligt vilket verksamhetsområde som Cdon.com är 
verksamt inom.   

Dock har man valt att behålla namnet Cdon.com fastän man har utökat 
produktområdet till att innefatta även filmer, böcker, spel förutom musik. 
Detta kan kanske förvirra nya användare som letar efter andra produkter än 
musik.   

Betyg: 3 
Företagsnyheter, 
pressreleaser 

Nyheter finns i viss mån på startsidan. Men för de flesta nyheter och 
pressreleaser måste man gå vidare till webbplatsen för huvudkoncernen MTG 
AB. Cdon.com har dock tydliga länkar till denna webbplats.  

Betyg: 2 
Kontaktinformation Cdon.com har enbart en enda e-postadress, och en enda postadress för alla 

ärenden. Man erbjuder ingen möjlighet till kontakt via telefon.  

Betyg: 2 
Utförligare 
funktioner, som t.ex. 
lediga jobb. 

Utförligare företagsinformation som t.ex. lediga jobb finns, men dock ej på 
Cdon.com. Man måste gå till webbplatsen för huvudkoncernen MTG AB för 
att få ta del av denna informationen.  

Betyg: 2 
Totalbetyg: 14/25 

   

Produktinformation och marknadsföring 
Generell 
produktgruppering 

En enkel och relativt logisk produktgruppering används på webbplatsen. 
Sortimentet är först uppdelat i de olika produktkategorier som man erbjuder 
på webbplatsen, såsom t.ex. musik och film. Dessa produktkategorier är i sin 
tur uppdelade i olika genrer, där musikkategorin innehåller genrer som t.ex. 
”Barn”, ”Hårdrock” och ”Pop & Rock”.  
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Vid val av en specifik genre inom en produktkategori så kommer man till en 
presentationssida för denna genre, där man får en överblick över de mest 
sålda produkterna. Man har dock ingen möjlighet att söka igenom hela genren 
eller produktkategorin från A-Ö, vilket begränsar översikten av de produkter 
som tillhandahålls på webbplatsen.  

Betyg: 4 
Detaljerad 
produktbeskrivning 

Samtliga produkter beskrivs på ett detaljerat sätt. Exempel på information 
som visas för en specifik artikel: 

 

Mediatyp – vilket format det rör sig om, t.ex. Album, Maxisingel eller 
Singel. 

 

Releasedatum – datum när artikeln lanseras, eller när den ursprungligen 
lanserades. 

 

Beräknad leveranstid – det antal dagar man beräknar att det tar för att 
leverera artikeln till kunden. 

 

Låtlista – en komplett låtlista för den aktuella artikeln. 

 

Övriga titlar – presentation av övriga titlar av den aktuella 
artisten/gruppen.  

Huvuddelen av artiklarna innehåller ovanstående utförliga information. Det 
finns dock undantag där man inte presenterar fullständig information. T.ex. så 
kan låtlistan och/eller omslagsbild ibland saknas.  

Betyg: 4 
Prisinformation Priserna presenteras på ett mycket bra och tydligt sätt.  

Betyg: 5 
Specialerbjudanden 
(produkter eller 
tjänster) 

Cdon.com erbjuder kunderna en mångfald av diverse specialerbjudanden, 
som presenteras på ett tydligt sätt på webbplatsens startsida. T.ex. så har man 
stora och tydliga bilder som länkar till olika aktuella kampanjer. Om man är 
registrerad kund på webbplatsen får man även specialerbjudanden direkt till 
sin e-postadress.  

Den enorma mångfalden av specialerbjudanden kan till viss del anses vara för 
utbredd för sitt eget bästa. Detta bidrar i sin tur till att det kan bli svårt att få 
en överblick på dessa.  

Betyg: 4 
Detaljerad 
information om nya 
eller kommande 
artiklar 

Direkt på startsidan har man tydliga länkar till de webbsidor som innehåller 
information om nya och kommande skivor. Om man söker efter en specifik 
skiva så får man även information om när denna preliminärt ska släppas. Den 
huvudsakliga information som presenteras om skivorna är densamma som för 
de skivor som redan släppts, man har alltså tillgång till den information vi 
redovisade ovan.  

Vid den tidpunkt då vi utvärderade webbplatsen så fungerade inte alla 
berörda länkar på startsidan som de skulle. Det rörde sig helt enkelt om 
navigationsfel, man länkades vidare till fel webbsida.  

Betyg: 3 
Totalbetyg: 20/25 
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Transaktionsprocesser 

Möjlighet att utföra 
köp online 

Man har möjlighet att köpa produkterna direkt på webbplatsen.   

Betyg: 5 
Säkerhetsrutiner vid 
köp online 

På Cdon.com finns det detaljerad information om den säkerhet man erbjuder 
kunden vid köp av produkter på webbplatsen.   

Cdon.com länkar vidare till en webbsida som ska erbjuda detaljerad 
information om den säkra betalningsservern som används vid 
transaktionerna. Vid undersökningstillfället så länkades man dock vidare till 
en inloggningssida utan någon som helst annan information.   

Betyg: 3 
Förenklade 
köpfunktioner 

Klickar man ”köp” på en produkt så läggs denna direkt i en varukorg. Man 
kan alltid nå denna varukorg på ett enkelt sätt direkt via menyn. Man kan 
från varukorgen lägga till, ändra beställningen eller ta bort produkter. När 
man sedan vill skicka iväg beställningen klickar man på ”Till kassan”. Man 
kommer då till en inloggningssida. Är man redan registrerad kund fyller man 
i uppgifterna och behöver sedan endast bekräfta beställningen och 
personuppgifterna. Är man inte registrerad kund får man fylla i 
personuppgifter, inklusive personnummer, och sedan gå vidare till 
bekräftelse av order.  

Man måste dock fylla i användarnamn och lösenord varje gång man vill t.ex. 
spara en beställning, ta fram en sparad beställning etc.  

Betyg: 4 
Betalningsmöjligheter 
online 

Man kan betala på följande sätt: 

 

Kortbetalning (VISA och Mastercard) 

 

Paynova  

Som standard skickas dock beställningarna mot faktura. Det är upp till 
kunden att bestämma betalningssätt innan man skickar iväg beställningen.  

Betyg: 4 
Fullständiga 
transaktionsdetaljer 

Man har som kund tillgång till följande transaktionsdetaljer: 

 

Aktuell order 

 

Orderhistorik 

 

Totalkostnad 

 

Preliminär leveranstid 

 

Fullständiga uppgifter om returer, reklamationer etc.  

Det finns två olika leveranssätt; paket eller brev. I normala fall skickas 
produkterna som brev, i vissa fall skickas det dock som paket när 
produkterna är för stora för att skickas via brev. Det finns dock ingen som 
helst information om vilka gränsen som gäller för detta, eller vilket 
leveranssätt som valts vid en beställning. Orderstatus erbjuds endast efter 
förfrågan via e-post till kundtjänst.  

Betyg: 3 
Totalbetyg: 19/25 
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Kundservice 

Köphjälp Cdon.com erbjuder kunden detaljerad information om köphjälp, de har dels 
information om hur man ska gå till väga för att utföra ett köp bl.a. i den 
ständigt synliga menyn, och dels ”Frågor och svar” som täcker de vanligaste 
frågorna som kan uppstå vid ett besök på webbplatsen.   

Betyg: 3 
Policys Cdon.com erhåller information om följande policys på webbplatsen: 

 
Ångerrätt 

 

Reklamationer 

 

Cookies  

Det finns dock ingen information om hur man behandlar personuppgifter och 
e-postadresser, vilket kan bidra till viss osäkerhet.  

Betyg: 4 
Procedurer efter köp Man har som kund 14 dagars ångerrätt. Även felaktiga eller trasiga 

produkter får man returnera inom 14 dagar. Man har på webbplatsen även en 
”Frågor och svar” webbsida över vanliga problem som kan uppstå, samt de 
rutiner som gäller för detta.    

Betyg: 5 
Kundanpassade 
tjänster 

Man måste registrera sig som kund hos Cdon.com för att kunna utföra köp 
på webbplatsen. När man registrerat sig som kund har man möjligheten att 
kontrollera viktiga saker såsom bl.a. de transaktionsdetaljer vi nämnt ovan. 
Man får även som registrerad kund förtur på vissa kampanjer och 
specialerbjudanden. Vissa kampanjer erbjuds dessutom exklusivt till 
registrerade kunder. Det finns även ett nyhetsbrev som skickas ut veckovis 
till de som anmält intresse för detta, där viktig fakta såsom aktuella 
erbjudande presenteras. Man behöver dock inte vara registrerad kund för att 
få detta nyhetsbrev.  

Betyg: 4 
Utförligare 
kundservice 

På webbplatsen har man en tydlig länk till en webbsida där man på ett 
detaljerat sätt presenterar de affärspartners som Cdon.com har ett nära 
samarbete med. Man erbjuder även kunden ett artistregister, där man kan nå 
både kända och okända artisters hemsidor.   

Betyg: 4 
Totalbetyg: 20/25 
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Användbarhet 

Layout och design Cdon.com har en konsekvent layout. Man använder sig av stilrena och 
kontrastfyllda färger, som gör besöket behagligt och inbjudande. De har 
genomgående en konsekvent stil på den grafik som används på webbplatsen, 
t.ex. ”Köp” knappen är densamma, var man än befinner sig på webbplatsen.  

  
Cdon.com är en webbplats som är fylld med information. Ibland får man 
dock känslan av att det visas för mycket information på en och samma 
webbsida. För en nybörjare kan detta bidra till problem med att särskilja 
relevant information från den överhängande informationsmassan på 
webbplatsen.  

Betyg: 4 
Översiktskarta eller 
sökmotor  

Cdon.com erbjuder en mycket avancerad sökmotor. Som kund har man 
möjligheten att söka på två olika sätt, dels kan man göra en enkel sökning 
där man skriver in namnet på den produkt man letar efter, och dels kan man 
göra en avancerad sökning, där man har möjlighet att filtrera sökningen 
utifrån vissa parametrar. En annan finess med sökmotorn är att den utför 
sökningen på samtliga produktkategorier (skivor, filmer, böcker och spel).  

Betyg: 5 
Navigation Navigationen på webbplatsen är mestadels logisk och enkel att följa. Som 

kund erbjuds man ofta flera alternativ för att ta sig till de olika webbsidorna.  

Det finns alltid en nackdel med att erbjuda kunden olika vägar till samma 
mål, och det är att de mindre erfarna kunderna kan uppfatta navigationen 
som förvirrande.  

Betyg: 4 
Åtkomst via externa 
sökmotorer 

Man når Cdon.com från alla de största sökmotorerna t.ex. Altavista, Google, 
Lycos, Yahoo etc.  

Betyg: 5 
Stöd för olika typer av 
användare 

Cdon.com stöder följande språk: 

 

Svenska 

 

Norska 

 

Danska 

 

Finska 

 

Engelska (EU-version av Cdon.com)  

Det är relativt lätt för oerfarna användare att använda webbplatsen, eftersom 
att det tydligt står relevant information om hur man går till väga för att 
använda sig av webbplatsen. För de mer avancerade användarna finns det 
smarta lösningar för att optimera användandet av webbplatsen.  

Som vi nämnt tidigare så kan den stora mängden information man möts av 
på webbplatsen, möjligtvis förvirra oerfarna användare något.  

Betyg: 4 
Totalbetyg: 22/25 
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Innovativ service och teknologi 

Förbättrad 
kundservice:  
Order 

I det stora hela finner vi att Cdon.com inte skiljer sig särskilt mycket från 
konkurrenterna. Företaget erbjuder i stort sett samma funktioner som övriga 
svenska e-handelsplatser gällande orderhantering, kundhantering etc.   

Betyg: 3 
Förbättrad 
kundservice: 
Feedback 

Cdon.com erbjuder ingen funktion där man som kund kan lämna, eller ta del 
av, andra kunders åsikter och erfarenheter. På webbplatsen finns det endast 
en kontaktmöjlighet; en e-postadress. Det ges dock ingen information om 
vad som sker med feedback som lämnas via denna kanal.  

Betyg: 1 
Förbättrad 
kundservice: 
Communities 

Cdon.com har inget användarforum eller någon annan dylik mötesplats.  

Betyg: 0 
Förbättrad 
kundservice: 
Kundanpassade 
webbsidor 

Gällande kundanpassande webbsidor är det endast stödet av olika språk, 
vilket nämnts ovan, som är utmärkande för Cdon.com.  

Betyg: 2 
Ny och effektiv 
användning av 
multimedia 

Vi finner att Cdon.com ligger i täten gällande utnyttjandet av multimedia. 
Man erbjuder på flertalet produkter möjlighet att både se och lyssna på 
produkterna.   

Betyg: 4 
Totalbetyg: 10/25 
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4.2.2 Översikt gällande utvärderingen av Cdon.com  

Företagsinformation 
och funktioner 

Produktinformation 
och marknadsföring 

Transaktionsprocesser

 
Kundservice Användbarhet

 
Innovativ 
service och 
teknologi 

Ägarskap, 
Företagsvision, 
Finansiell översikt  

Betyg: 5/5 

Generell 
produktgruppering   

Betyg: 4/5 

Möjlighet att utföra köp 
online   

Betyg: 5/5 

Köphjälp    

Betyg: 3/5 

Layout och 
design   

Betyg: 4/5 

Förbättrad 
kundservice: 
Order  

Betyg: 3/5 
Verksamhetsområde 
(produkt och/eller 
tjänst)  

Betyg: 3/5 

Detaljerad 
produktbeskrivning   

Betyg: 4/5 

Säkerhetsrutiner vid 
köp online   

Betyg: 3/5 

Policys    

Betyg: 4/5 

Översiktskarta 
eller sökmotor   

Betyg: 5/5 

Förbättrad 
kundservice: 
Feedback  

Betyg: 1/5 
Företagsnyheter, 
Pressreleaser   

Betyg: 2/5 

Prisinformation    

Betyg: 5/5 

Förenklade 
köpfunktioner   

Betyg: 4/5 

Procedurer 
efter köp   

Betyg: 5/5 

Navigation    

Betyg: 4/5 

Förbättrad 
kundservice: 
Communities  

Betyg: 0/5 
Kontaktinformation     

Betyg: 2/5 

Specialerbjudanden 
(produkter eller 
tjänster)   

Betyg: 4/5 

Betalningsmöjligheter 
online    

Betyg: 4/5 

Kundanpassade 
tjänster    

Betyg: 4/5 

Åtkomst via 
externa 
sökmotorer   

Betyg: 5/5 

Förbättrad 
kundservice: 
Kundanpassade 
webbsidor  

Betyg: 2/5 
Utförligare funktioner     

Betyg: 2/5 

Detaljerad 
information om nya 
eller kommande 
artiklar  

Betyg: 3/5 

Fullständiga 
transaktionsdetaljer    

Betyg: 3/5 

Utförligare 
kundservice    

Betyg: 4/5 

Stöd för olika 
typer av 
användare   

Betyg: 4/5 

Ny och effektiv 
användning av 
multimedia   

Betyg: 4/5 

      

Summa: 14/25  Summa: 20/25 Summa: 19/25                 Summa: 20/25       Summa: 22/25      Summa: 10/25

  

Totalbetyg: 105/150 dvs. 70 % på CEC-skalan 
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4.2.3 Utvärdering av Ginza  

Företagsinformation och funktioner 
Ägarskap, 
företagsvision, 
finansiell översikt 

Ginza presenterar kortfattat företaget på webbplatsen. Där presenterar man 
ägaren/grundaren, årtalet när Ginza startade, en ungefärlig årsomsättning, 
och hur många anställda företaget för närvarande har.  

Betyg: 3 
Verksamhetsområde 
(produkt och/eller 
tjänst)  

Ginza har ett väl inarbetat varumärke, företaget rör sig främst inom musik-, 
film- och spelområdet. Det framgår också tydligt av startsidan.   

Betyg: 5 
Företagsnyheter, 
pressreleaser 

Inga som helst nyheter om företaget presenteras på webbplatsen.   

Betyg: 0 
Kontaktinformation Ginza har enbart en enda e-postadress, ett telefonnummer och en enda 

postadress för alla ärenden. Man har även möjlighet att personligen besöka 
företaget.  

Betyg: 4 
Utförligare 
funktioner, som till 
exempel lediga jobb. 

Ginza erbjuder inga ytterligare funktioner.  

Betyg: 0 
Totalbetyg: 12/25 

  

Produktinformation och marknadsföring 
Generell 
produktgruppering 

En enkel och relativt logisk produktgruppering används på webbplatsen. 
Sortimentet är först uppdelat i fyra olika produktkategorier; musik, film, spel 
och övrigt. Dessa produktkategorier är i sin tur uppdelade i olika genrer, där 
musikkategorin innehåller genrer som t.ex. ”Hårdrock”, ”Klassiskt” och 
”Pop-Rock-Punk”.   

Vid val av en specifik genre inom en produktkategori så kommer man till en 
presentationssida för denna genre, där man får en överblick över de mest 
sålda produkterna samt nyheter. Man kan även navigera från A till Ö inom de 
olika genrerna.    

Betyg: 4 
Detaljerad 
produktbeskrivning 

Samtliga produkter beskrivs på ett detaljerat sätt. Exempel på information 
som visas för en specifik artikel: 

 

Artist och Titel 

 

Pris 

 

Konvolut 

 

Information om den aktuella artikeln. T.ex. en kort beskrivning eller 
recension 

 

Releasedatum – datum när artikeln lanseras, eller när den ursprungligen 
lanserades. 

 

Låtlista – en komplett låtlista för den aktuella artikeln. 

 

Fler titlar – presentation av övriga titlar av den aktuella artisten/gruppen. 
Dock endast de 10 första i alfabetisk ordning.   
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Det finns dock undantag där man inte presenterar fullständig information. 
T.ex. så kan låtlistan och/eller omslagsbild ibland saknas. Man presenterar 
endast vilket typ av produkt den aktuella artikel är om den skiljer sig från 
Audio-cd formatet. T.ex. om artikeln är en DVD står detta presenterat i den 
utförligare presentationen Om artikel är en CD står inte detta på denna sida.  

Betyg: 3

 
Prisinformation Priserna presenteras på ett mycket bra och tydligt sätt  

Betyg: 5 
Specialerbjudanden 
(produkter eller 
tjänster) 

Ginza har vissa erbjudanden på startsidan, bland annat veckoerbjudanden 
som består av två olika CD och två olika DVD. Sedan har man två stycken 
s.k. ”banners” på startsidan som länkar till dels egna reaprodukter och dels till 
köptips från olika skivbolag. Om man är registrerad kund på webbplatsen får 
man även dessa specialerbjudanden direkt till sin e-postadress.   

Betyg: 3 
Detaljerad 
information om nya 
eller kommande 
artiklar 

Det är först när man går in på en specifik produktkategori som man finner 
information om nyheter. På startsidan finns ingen som helst information om 
kommande eller nya produkter. När man klickar på en nyhet eller kommande 
artikel får man i de flesta fall fram samma information som för alla andra 
artiklar. Dock kan det när det gäller kommande släpp saknas viss information 
som låttitlar, konvolutbild etc.  

Betyg: 2 
Totalbetyg: 17/25 

  

Transaktionsprocesser 
Möjlighet att utföra 
köp online 

Man har möjlighet att köpa produkterna direkt på webbplatsen.   

Betyg: 5 
Säkerhetsrutiner vid 
köp online 

Det finns ingen information om säkerhet vid köp online. Ginza säljer dock 
endast mot faktura eller postförskott, samt med deras egna betalkort.   

Betyg: 0 
Förenklade 
köpfunktioner 

Klickar man ”köp” på en produkt så läggs denna direkt i en kundvagn. 
Kundvagnen nås på två sätt; dels från en scrollmeny längst ner på 
webbplatsen och dels från startsidan där kundvagnen alltid finns. Man kan 
från kundvagnen lägga till, ändra beställningen eller ta bort produkter. När 
man sedan vill skicka iväg beställningen klickar man på ”Till kassan”. Man 
kommer då till en inloggningssida. Är man redan registrerad kund fyller man 
i uppgifterna och behöver sedan endast bekräfta beställningen och 
personuppgifterna. Är man inte registrerad kund får man fylla i 
personuppgifter och sedan gå vidare till bekräftelse av order.  

Det kan vara problem för en oerfaren användare att finna kundvagnen. Även 
om man kan nå den på två olika sätt så syns den oftast inte direkt på 
skärmen. För att nå kundvagnen via länken längst ner på sidan krävs att man 
först öppnar menyn. Kundvagnen i huvudfönstret är ofta även den nedanför 
bildskärmen och man måste rulla ner fönstret för att finna den.  

Betyg: 3 
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Betalningsmöjligheter 
online 

Ginza erbjuder ingen möjlighet till betalning online. Som kund kan man 
betala på följande sätt: 

 
Ginza betalkort  

 
Fakturering  

 
Postförskott  

Man kan även köpa och betala produkterna från Ginzas direktförsäljning, om 
man beger sig till Ginzas lagerbutik.  

Betyg: 3 
Fullständiga 
transaktionsdetaljer 

Sedan man skickat iväg sin beställning har man inte tillgång till några som 
helst specifika transaktionsdetaljer direkt från webbplatsen. Man kan inte 
heller ta fram orderhistorik. Dessa uppgifter kan man endast få genom att 
kontakta kundtjänst. Man kan inte heller ändra en lagd order direkt på 
webbplatsen, även där måste man kontakta kundtjänst. Eftersom att Ginza 
lagerför alla artiklarna som finns på webbplatsen har man samma leveranstid 
på samtliga produkter, 2 – 4 arbetsdagar. Med reservation för slutförsäljning 
och ej släppta artiklar.   

Det finns två olika leveranssätt; paket eller brev. Alla beställningar upp till 
ett visst antal skickas som brev mot faktura (1-6 enkel-CD, två videofilmer 
eller fyra DVD-filmer). Större beställningar skickas som paket mot 
postförskott.   

Betyg: 1 
Totalbetyg: 12/25 

  

Kundservice 
Köphjälp På Ginza har man skapat en greppbar och enkel information om hur man ska 

gå till väga när man ska genomföra ett köp, som man kan nå via flera olika 
vägar på webbplatsen. Man använder sig av en heltäckande och tämligen 
lättläst text som förklarar hur man gör för att utföra ett köp, och man har 
även illustrativa skärmdumpar ifrån kritiska delar av förloppet, som på ett 
effektivt sätt förenklar informationen om köphjälpen. Man har även en 
webbsida som heter ”Frågor och svar”, där många viktiga frågor om köpen 
besvaras.  

Betyg: 4 
Policys Ginza erhåller information om följande policys på webbplatsen: 

 

Ångerrätt 

 

Reklamationer 

 

Cookies  

Som kund måste man lämna ut vissa personuppgifter bland annat sitt 
personnummer. Det finns ingen information över hur man behandlar dessa 
uppgifter. Man behöver dock inte lämna ut sitt personnummer om man väljer 
att handla mot postförskott.   

Betyg: 4 
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Procedurer efter köp Som kund hos Ginza har man 14 dagars ångerrätt. Även felaktiga och trasiga 

produkter kan returneras inom loppet av 10 dagar. Detaljerad information 
om vilka rutiner som gäller vid dessa förfaranden finns att nå på diverse 
serviceinriktade webbsidor på webbplatsen.  

Betyg: 5 
Kundanpassade 
tjänster 

På Ginza måste man registrera sig som kund för att kunna utföra köp på 
webbplatsen. Som registrerad kund har man den förmånen att man erbjuds 
diverse avancerad funktioner såsom t.ex. orderhistorik. Man har även 
möjligheten att beställa ett nyhetsbrev på webbplatsen, som skickas ut varje 
vecka, där man får reda på diverse nyheter och kampanjer som kommer på 
Ginza. Man behöver dock inte vara registrerad kund för att erhålla detta 
nyhetsbrev. Som registrerad kund erbjuds man dock inga 
specialerbjudanden.  

Betyg: 3 
Utförligare 
kundservice 

På webbplatsen har man möjligheten att läsa diverse musikkrönikor 
framställda av människor inom branschen. Ginza erbjuder även aktuella 
topplistor som är framställda av statistik hämtad ifrån hela landet, där man 
bl.a. kan få reda på de mest sålda musikalbumen i Sverige.  

Betyg: 4 
Totalbetyg: 20/25 

  

Användbarhet 
Layout och design Ginza har en layout som är relativt enkel att överblicka och som bidrar till en 

enkel användning av webbplatsen. Man använder sig huvudsakligen av en 
enkel grafisk uppbyggnad av webbplatsen, vilket bidrar till att det är relativt 
lite information som presenteras på varje webbsida. Genomgående så har 
man en konsekvent stil på webbplatsen, vilket upphöjer helhetsintrycket.   

De färger man har valt att använda sig av kan i viss mån ge en dyster 
bieffekt. Man har mestadels mörka och tråkiga färger, färger som i 
kombination inte ger ett vidare positivt intryck. Sen att man på vissa ställen 
på webbplatsen valt att använda sig av en irriterande ruta med ”rullande 
text”, vilket strider mot alla tänkbara användbarhetsprinciper.  

Betyg: 3 
Översiktskarta eller 
sökmotor  

Ginza erbjuder sina kunder en avancerad sökmotor. Man har som kund 
möjligheten att söka på två sätt, dels kan man utföra en enkel sökning där 
man skriver in namnet på den produkt man söker efter, här kan man även 
göra enkla typer av filtreringar såsom att t.ex. välja om sökningen ska gälla 
för all media eller om det enbart är en låt man ska söka efter. Dels kan man 
även utföra en avancerad sökning, där möjligheten att filtrerar på ett med 
heltäckande sätt finns. All sökning utförs på samtliga produktkategorier 
(skivor, filmer, spel och övrigt). Ett plus i kanten är att det i samband med 
sökningen finns utförlig information om hur sökmotorn används, med en 
illustrativ bild som en hjälpande hand.  

Sökresultatet presenteras på ett ganska rörigt sätt, där det rent spontant till en 
början är svårt att se vilken produktkategori de redovisade sökträffarna 
gäller. Sen har man ”klumpat ihop” sökmotorn på ett förvirrande sätt. De 
alternativ till filtrering som finns vid enkel och avancerad sökning gäller för 
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samtliga produktkategorier, så även om jag ska söka på en film i den 
avancerade sökningen så erbjuds jag möjligheten att skriva in sådant som 
”Artist/Grupp” och ”Låt”, vilket ger ett splittrat intryck.  

 
Betyg: 2 

Navigation Navigationen på webbplatsen är enkel att följa och i hög grad logisk. Det 
finns ofta ett antal olika vägar att vandra för att komma till samma mål, och 
det syns klart och tydligt vart man kommer om man klickar på en länk.  

Även om många kan föredra att det finns många vägar på webbplatsen som 
leder till samma webbsida, så kan detta förvirra vissa användare som inte har 
stor erfarenhet av att använda sig av Internet. Detta kan i sin tur bidra till 
förvirring och felaktig navigering i vissa fall.  

Betyg: 4 
Åtkomst via externa 
sökmotorer 

Man når Ginza från de största sökmotorerna såsom t.ex. Altavista, Google, 
Lycos, Yahoo etc.   

Betyg: 5 
Stöd för olika typer av 
användare 

Ginza stödjer i huvudsak bara användare ifrån Sverige, men man presenterar 
även den mest relevanta köpinformationen på Norska. Med tanke på den 
information som finns presenterad på webbplatsen så anser vi att den stödjer 
både mindre erfarna användare, som inte är så insatta i de principer som 
gäller vid användningen av Internet, och de mer erfarna användarna som har 
ett behov av att utföra det mesta på ett så effektivt och snabbt sätt som 
möjligt.   

Betyg: 3 
Totalbetyg: 17/25 

  

Innovativ service och teknologi 
Förbättrad 
kundservice: Order 

Precis som vi nämnde för Cdon.com så anser vi att Ginza ligger på samma 
plan som sina konkurrenter gällande den kundservice man erhåller. Man har 
de typer av funktioner som kännetecknar de svenska e-handelsplatserna idag 
gällande orderhantering, kundhantering etc.  

Betyg: 3 
Förbättrad 
kundservice: 
Feedback 

På Ginzas webbplats finns ingen särskild kanal där kunder kan lämna och ta 
del av åsikter och erfarenheter. Det finns en e-postadress, et telefonnummer 
och en postadress till Ginza, men det finns ingen information huruvida dessa 
kan användas för att lämna feedback, eller vad som sker med den 
informationen om så görs.   

Betyg: 2 
Förbättrad 
kundservice: 
Communities 

Ginza erbjuder inte sina kunder någon typ av samlingsplats, såsom 
användarforum, chatt eller gästbok.  

Betyg: 0 
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Förbättrad 
kundservice: 
Kundanpassade 
webbsidor 

Ginza ger information att kunder genom att logga in på webbplatsen kan 
kontrollera historik över tidigare lagda order. Denna funktion fungerar dock 
inte på ett tillfredsställande sätt. Kunderna har möjlighet att spara intressanta 
artiklar i en speciell ”önskelista”. Denna lista kan man sedan gå tillbaka till 
vid ett senare tillfälle, man har då möjligheten att beställa dessa artiklar eller 
att ta bort dem från listan.   

Betyg: 2 
Ny och effektiv 
användning av 
multimedia 

Ginza erbjuder sina kunder samma typ av multimedia upplevelse som 
Cdon.com erbjuder sina kunder, i form av den s.k. ”jukeboxen”. Här har 
man som kund möjligheten att lyssna på den hetaste musiken, och se trailers 
på de hetaste filmerna.  

Betyg: 4 
Totalbetyg: 11/25 

 

4.2.4 Översikt gällande utvärderingen av Ginza  

Företagsinformation 
och funktioner 

Produktinformation 
och 
marknadsföring 

Transaktionsprocesser

 

Kundservice Användbarhet Innovativ 
service och 
teknologi 

Ägarskap, 
Företagsvision, 
Finansiell översikt  

Betyg: 3/5 

Generell 
produktgruppering   

Betyg: 4/5 

Möjlighet att utföra köp 
online   

Betyg: 5/5 

Köphjälp    

Betyg: 4/5 

Layout och 
design   

Betyg: 3/5 

Förbättrad 
kundservice: 
Order  

Betyg: 3/5 
Verksamhetsområde 
(produkt och/eller 
tjänst)  

Betyg: 5/5 

Detaljerad 
produktbeskrivning   

Betyg: 3/5 

Säkerhetsrutiner vid 
köp online   

Betyg: 0/5 

Policys    

Betyg: 4/5 

Översiktskarta 
eller sökmotor   

Betyg: 2/5 

Förbättrad 
kundservice: 
Feedback  

Betyg: 2/5 
Företagsnyheter, 
Pressreleaser   

Betyg: 0/5 

Prisinformation    

Betyg: 5/5 

Förenklade 
köpfunktioner   

Betyg: 3/5 

Procedurer 
efter köp   

Betyg: 5/5 

Navigation    

Betyg: 4/5 

Förbättrad 
kundservice:  
Communities  

Betyg: 0/5 
Kontaktinformation      

Betyg: 4/5 

Specialerbjudanden 
(produkter eller 
tjänster)    

Betyg: 3/5 

Betalningsmöjligheter 
online      

Betyg: 3/5 

Kundanpassade 
tjänster     

Betyg: 3/5 

Åtkomst via 
externa 
sökmotorer    

Betyg: 5/5 

Förbättrad 
kundservice: 
Kundanpassade 
webbsidor   

Betyg: 2/5 
Utförligare 
funktioner    

Betyg: 0/5 

Detaljerad 
information om nya 
eller kommande 
artiklar  

Betyg: 2/5 

Fullständiga 
transaktionsdetaljer    

Betyg: 1/5 

Utförligare 
kundservice    

Betyg: 4/5 

Stöd för olika 
typer av 
användare   

Betyg: 3/5 

Ny och effektiv 
användning av 
multimedia   

Betyg: 4/5 

      

Summa: 12/25  Summa: 17/25 Summa: 12/25                 Summa: 20/25       Summa: 17/25      Summa: 11/25

  

Totalbetyg: 89/150 dvs. 59 % på CEC-skalan 
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5. Analys

 
I detta kapitel kommer vi att analysera det resultat vi samlat på oss vid den empiriska studien. 
Vi kommer att ställa detta resultat mot den tidigare redovisade teoretiska referensramen, där 
det huvudsakliga målet är att besvara undersökningens forskningsfråga, samt uppfylla dess 
syfte.   

5.1 Analys av den empiriska studien 
Vi har under den empiriska studien samlat på oss ett allsidigt material, som både består av ett 
kvantitativt och ett kvalitativt material. För att vi ska kunna använda detta material på bästa 
möjliga sätt så gäller det att, precis som teorin förespråkar, systematisera, komprimera och 
bearbeta detta material till en givande informationsmassa som i sin tur hjälper oss att besvara 
undersökningens forskningsfråga.   

För att skapa en greppbar och lättläst analys så har vi valt att utgå ifrån de huvudsakliga 
kategorierna, med tillhörande undersökningsfaktorer, som den utvalda utvärderingsmodellen 
”CEC Website Evaluation Framework” består av.  Vi anser att det är lättare att förmedla en 
relevant bild av förfarandet genom att kategorisera upp materialet på följande sätt, samtidigt 
som det på ett naturligt sätt kopplar samman uppsatsens delar till en stundande helhet.    

Under respektive kategori kommer vi sedan att gå igenom de tillhörande 
undersökningsfaktorerna, för att utifrån dessa presentera det bearbetade kvantitativa och 
kvalitativa resultatet. Vi kommer sedan att anknyta de slutsatser vi kan få fram, av de 
samband som vi eventuellt upptäcker, till den teoretiska referensram som vi format fram. 
Dock kan det givetvis uppstå situationer då det är svårt att koppla informationen direkt till den 
teoretiska bakgrunden, men i den mån som det är möjligt så ska vi möjliggöra denna 
koppling.  

5.1.1 Företagsinformation och funktioner 
I teorin beskriver Elliot de faktorer som man kan koppla till hur väl en e -handelsplats 
förmedlar företagsinformation av olika karaktär 4. Enligt Elliot så är d et väsentligt att ett e -
handelsföretag satsar på att förmedla information av detta slag, för att på det sättet belysa 
omgivningen med företagets existens, uppbyggnad och dess visioner.    

Ägarskap, företagsvision, finansiell översikt 
Resultatet av intervjuerna visar på ett enhetligt omdöme gällande denna undersökningsfaktors 
betydelse. Cdon.com anser att det är viktigt att kunderna får tillgång till företagsinformation 
såsom bakgrund och ekonomiska redovisningar, och motiverar detta med följande 
kommentar:  

”Det är mycket viktigt för att få kunden att känna sig säker.”     

                                                

 

4  Se teori, ”Företagsinformation och funktioner” s. 12 
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På Ginza uttrycker man sig på följande sätt, gällande samma företeelse:  

”Det är mycket viktigt att kunderna kan få tillgång denna information. Nu har vi endast 
kortfattad information om f öretaget och dess bakgrund. Vi kommer dock att utöka denna 
information, samt lägga till sådant som t.ex. ekonomisk information under det första kvartalet 
år 2004.”  
Om vi jämför dessa uttalanden med hur det ser ut på respektive e -handelsplats idag, så ser vi 
dock en liten skillnad.  
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Diagram 1 - Resultat av undersökningsfaktor 1:1  

Vår undersökning visar att det finns skillnader i nuläget gällande redovisningen av sådan typ 
av företagsinformation som man  kan beskriva som detaljspecifik information gällande 
verksamheten. Vi ser dock en klar indikation på att man inom företagen anser att denna 
information är relevant och vi kan därför dra den slutsatsen att man som företag bör prioritera 
arbetet med att fra mställa denna typ av information, och precis som en av respondenterna 
nämnde så kan detta vara information som får konsumenterna att känna sig trygga, att de kan 
skapa sig en uppfattning om företaget och dess visioner.    

Verksamhetsområde 
Denna undersökningsfaktor hade vi inga direkta frågor om vid intervjuerna. Det rör sig dock 
om en sådan faktor som man direkt kan kontrollera på e-handelsplatsen. En intressant detalj är 
dock den varumärkesmanual som man på Ginza har framställt, som i sin tur påvisar de 
riktlinjer som designers måste ta hänsyn till när de arbetar med att förbättra webbplatsen. 
Kanske är det just denna aspekt som bidrar till det resultat vi fick fram när vi undersökta e-
handelsplatserna.  
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Diagram 2 - Resultat av undersökningsfaktor 1:2 
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Vår undersökning visar att det finns skillnader i hur väl företagen presenterar sitt 
verksamhetsområde. Dock råder det inga tvivel om att detta är en faktor som företagen 
prioriterar väl, vilket leder till den slutsatsen att denna faktor bör beaktas av företag som ska 
utforma en e-handelsplats.    

Företagsnyheter, pressreleaser  
Enligt det resultat vi kunde få fram med hjälp av de utförda intervjuerna, så har de två 
företagen i princip samma inställning till denna undersökningsfaktor. Företagen resonerar som 
så att den information som på något sätt berör kunderna, som t.ex. aktuella kampanjer och 
dylikt, presenterar man för dem på ett lämpligt sätt. Övrig information, som är mer 
företagsspecifik, anser man inte vara av intresse för kunderna.  

Denna sammanhörande inställning visar sig väl i den undersökning som vi utförde på e-
handelsplatserna, där det tydligt framgår att denna undersökningsfaktor inte har prioriterats 
vid framställningen av webbplatserna. Det ena företaget hade inte ens någon information av 
denna karaktär presenterad på webbplatsen.  
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Diagram 3 - Resultat av undersökningsfaktor 1:3  

Utifrån ovanstående resonemang står det klart att detaljspecifika företagsnyheter och 
pressreleaser inte är någonting som man inom de berörda företagen värderar speciellt högt. 
Den slutsats som vi kan konstatera utifrån denna bedömning är att kunderna inte verkar vara i 
behov av att få tillgång till denna typ av information, vilket i sin tur leder till att den borde 
kunna utelämnas helt och hållet, eller presenteras på ett relativt enkelt sätt.   

Kontaktinformation 
Vid frågorna gällande denna undersökningsfaktor så fick vi än en gång ett tämligen enhetligt 
omdöme om dess betydelse. På Cdon.com uttalade man sig på följande sätt gällande 
betydelsen av att kunden snabbt ska kunna kontakta företaget, samt de 
kommunikationskanaler som företaget använder sig av:  

”Det är mycket viktigt att kunden på ett snabbt och enkelt sätt kan kontakta oss. Vi har valt att 
enbart använda oss av en e-mailadress av kostnadsskäl, samtidigt som det är enkelt för 
kunden att komma ihåg en enda e-mailadress.”  

Ginza har en liknande uppfattning om betydelsen, dock skiljer sig åsikterna åt gällande antalet 
kommunikationskanaler och dess innebörd:  
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”Vi lägger stor vikt på att kunderna ska kunna kontakta oss för sina ärenden. Våra kunder 
kan kontakta oss via telefon, e-mail, brev och fax. Vi har valt dessa sätt för att alla våra 
kunder ska kunna kontakta oss oavsett kommunikationsväg.”  

Vid den undersökning vi utförde så kunde vi ganska snabbt konstatera den uppfattning vi fått 
av företagen, vilket resulterade i följande omdöme.  
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Diagram 4 - Resultat av undersökningsfaktor 1:4  

Vår undersökning visar att både företagen har en likartad inställning till betydelsen av att 
kunden snabbt ska kunna kontakta företaget, vilket även Lundquist antyder som en viktig 
aspekt 5. Detta tyder på att kontaktinformation är någonting som man bör uppmärksamma vid 
framställningen av en e-handelsplats. Gällande de kommunikationskanaler som företaget så är 
både inställningen, och bilden av hur det ser ut i verkligheten på e-handelsplatserna, relativt 
olika. Detta medför att den slutsats vi kan dra av denna undersökningsfaktor är att företagen 
bör prioritera att klart och tydligt erbjuda kunderna kontaktinformation för företaget, dock 
verkar inte antalet kommunikationssätt ha någon större betydelse.    

Utförligare funktioner 
Denna undersökningsfaktor kunde vi kontrollera själva, via undersökningen som vi utförde på 
de berörda e-handelsplatserna. Det resultat som vi fick fram av denna undersökning påvisar 
en relativt motsatt bild.  
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Diagram 5 - Resultat av undersökningsfaktor 1:5   

                                                

 

5  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 8 
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Än en gång så kunde vi konstatera att det ena företaget inte hade någon typ av information på 
webbplatsen, som man kan koppla till denna undersökningsfaktor. Detta, i samband med det 
andra företagets resultat, bidrar till att vi kan dra den slutsatsen att denna typ av 
företagsinformation inte har någon större betydelse för en e-handelsplats.   

5.1.2 Översikt av kategorin ”Företagsinformation och funktioner” 
Gällande de slutsatser vi har kunnat komma fram, utifrån denna kategoris tillhörande 
undersökningsfaktorer, så kan vi konstatera att det framförallt är faktorer som man kan koppla 
till specifik information om företaget, vad företagets huvudsakliga verksamhet består av samt 
hur man som kund kommer i kontakt med företaget, som kan klassas som väsentliga faktorer 
vid framställningen av en e-handelsplats. För att tydliggöra det resultat vi fått fram vid denna 
analys, samt för att klargöra denna kategoris betydelse, så kommer vi att presentera ett 
diagram som illustrerar en översikt av det omdöme som företagen tilldelades vid vår 
utvärdering.  
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Diagram 6 - Företagens sammanlagda omdömen i kategorin  

5.1.3 Produktinformation och marknadsföring 
Elliot beskriver dessa faktorer som de som undersöker hur väl ett företag delger kunderna 
information om de produkter och/eller de tjänster som företaget erbjuder 6. Elliot påpekar att 
den information som man kan klassificera under denna kategori, är sådan typ av information 
som kräver ständigt underhåll, samtidigt som det är viktigt att denna information täcker upp 
företagets verksamhet på ett tillfredställande sätt.   

Generell produktgruppering 
Vi ställde ett antal frågor gällande denna undersökningsfaktor, men svaren blev relativt 
intetsägande. Dock är detta en undersökningsfaktor som man helt och hållet kan kontrollera 
genom att besöka webbplatserna. Det resultat vi fick fram vid vår undersökning visar att båda 
företagen har gjort ett mycket bra jobb med att framställa deras respektive generella 
produktgruppering.  

                                                

 

6  Se teori, ”Produktinformation och marknadsföring” s. 13 
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Diagram 7 - Resultat av undersökningsfaktor 2:1  

Vår undersökning visar tydliga indikationer på att detta är en undersökningsfaktor som man 
bör prioritera vid utvecklingen av en e-handelsplats. Det märktes klart och tydligt vid 
undersökningen att de involverade företagen har lagt ner mycket tid på att utforma denna del 
på respektive e-handelsplats, vilket i sin tur bidrar till en enklare översikt på vad företagen har 
att erbjuda, samtidigt som det även bidrar till att företagen underlättar navigationen för 
kunderna. Detta resultat kan man koppla till det Lundquist förespråkar i teorin, där han 
påpekar att man bör utforma en e-handelsplats som tydligt visar de produkter som erbjuds 7.   

Detaljerad produktbeskrivning  
Gällande denna undersökningsfaktor, som kontrollerar hur pass detaljerat företaget har 
beskrivit produkterna, så kontrollerade vi det direkt på de berörda e-handelsplatserna. Vi fick 
fram ett relativt likartat omdöme, som även här visar att de undersökta företagen har gjort ett 
bra jobb med att framställa denna information. De skillnader som vi kunde urskilja vid 
undersökningen, framstår egentligen som små petitesser i sammanhanget. Dock påverkar det 
givetvis ändå omdömet.  
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Diagram 8 - Resultat av undersökningsfaktor 2:2  

Även denna undersökningsfaktor framstår som väsentlig, med tanke på vad vi ovan 
konstaterat, och det märks som sagt att företagen prioriterat framställningen av denna typ av 
information vid utformningen av deras e-handelsplatser. Det resultat vi fått fram vid denna 
undersökningsfaktor kan vi även koppla till det som Lundquist påpekar, om att företaget ska 
visa nyttan med sina produkter 8. Vi kan därför konstatera att arbetet med denna typ av 
information bör värderas högt när man ska skapa en e-handelsplats.  

                                                

 

7  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 8 
8  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 8 
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Prisinformation 

Denna undersökningsfaktor kunde vi enkelt kontrollera genom att undersöka de berörda e-
handelsplatserna. Det resultat vi fick fram var relativt väntat, då detta är en ganska 
grundläggande typ av information för en e-handelsplats.   
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Diagram 9 - Resultat av undersökningsfaktor 2:3  

Som vi nämnde ovan så är denna typ av information någonting som automatiskt finns med i 
tankarna när man ska utforma en e-handelsplats. De undersöka e-handelsplatserna 
presenterade prisinformationen på ett så komplett sätt som vi anser att man kan göra det, 
därav det fulländade omdömet. Självklart är detta någonting som måste finnas med på en e-
handelsplats, och den naturliga slutsatsen blir således att denna undersökningsfaktor definitivt 
bör prioriteras.    

Specialerbjudanden  
Resultatet av intervjuerna visar på en tämligen stor skillnad när det gäller hur företagen 
behandlar de registrerade kunderna. På frågan om hur företagen ställer sig till att erbjuda de 
registrerade kunderna några speciella förmåner, så fick vi följande svar från Cdon.com:  

”De registrerade kunderna har förtur på kampanjer, samt möjligheten att köpa presentkort.”  

På Ginza gav man dock ett motsatt svar:  

”Nej! Som registrerad kund erbjuds man inga speciella förmåner.”  

När vi sedan undersökta e-handelsplatserna, så kunde vi konstatera det som företagen uttalat 
sig om, samtidigt som vi även upptäckte att båda företagen erbjuder ett brett utbud av diverse 
specialerbjudanden till sina kunder.    
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Diagram 10 - Resultat av undersökningsfaktor 2:4  

Vår undersökning visar att de inblandade företagen till stor del tagit vara på möjligheten att 
erbjuda sina kunder specialerbjudande, dock har de särskiljda åsikter på hur man ska behandla 
de registrerade kunderna. Detta kan vi koppla till det som Lundquist förespråkar i teorin, där 
han påpekar att det är väsentligt att ett företag strävar mot att visa sin e-handelsplats fördel 
gentemot konkurrenternas 9. Utifrån detta resultat kan vi dra den slutsatsen att 
specialerbjudanden av någon karaktär är väsentligt för en e-handelsplats. Om man sedan vill 
utforma specifika specialerbjudanden för de kunder som är registrerade, så är det givetvis 
också en möjlighet, dock visar vår undersökning att detta inte verkar ha någon större 
betydelse i slutändan.    

Detaljerad information om nya eller kommande produkter 
Denna undersökningsfaktor kunde vi kontrollera direkt på webbplatserna. Vi upptäckte att det 
fanns vissa skillnader i hur man har framställt denna typ av information, dock kan den 
gemensamma faktorn betecknas som att företagen till viss del slarvat vid presentationen av 
denna information.   
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Diagram 11 - Resultat av undersökningsfaktor 2:5  

Vad kan man då konstatera utifrån ovanstående resonemang? Vår undersökning visar att de 
inblandade företagen till viss del har utformat information som man kan koppla till denna 
undersökningsfaktor. Dock finns det problem på båda e-handelsplatserna, och det framgår 
ganska tydligt att framställningen av denna information inte haft så hög prioritet vid 
utformningen av webbplatserna. Den slutsats vi kan dra utifrån detta resultat blir därför att 
denna undersökningsfaktor kan vara bra att presentera på en e-handelsplats, dock behöver 
denna typ av information inte värderas allt för högt vid utformningen av webbplatsen.  

                                                

 

9  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 8 
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5.1.4 Översikt av kategorin ”Produktinformation och marknadsföring” 

Gällande denna kategori så har vi rent generellt fått ett relativt likartat omdöme mellan de två 
undersökta företagen. Med tanke på den undersökta kategorins karaktär så kan det betänkas 
som ganska naturligt att ett företag satsar mycket på att skapa en detaljerad och allsidig bild 
av det utbud man har att erbjuda kunderna, vilket till stor del också bekräftas av det resultat vi 
fått fram av de utförda intervjuerna och utvärderingen av e-handelsplatserna.   
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Diagram 12 - Företagens sammanlagda omdömen i kategorin  

5.1.5 Transaktionsprocesser 
I teorin beskriver Elliot de faktorer som tillsammans klassificeras som transaktionsprocesser, 
alltså sådana faktorer som undersöker hur väl en e-handelsplats stödjer en komplett 
transaktionsprocess 10.    

Möjlighet att utföra köp online 
Denna undersökningsfaktor kunde vi kontrollera direkt på webbplatserna. Här fanns det 
ingenting att anmärka på, och på de två undersökta e-handelsplatserna framgår det tydligt att 
man kan köpa produkterna direkt på webbplatserna.  
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Diagram 13 - Resultat av undersökningsfaktor 3:1    

                                                

 

10  Se teori, ”Transaktionsprocesser” s. 13 
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Vår undersökning visar att denna undersökningsfaktor är klart prioriterad hos de båda 
undersökta företagen. Denna aspekt påpekar även Lundquist som väsentlig för en e-
handelplats 11. Den slutsats vi kan dra med detta resultat som bakgrund är att denna 
undersökningsfaktor bör värderas högt vid framställningen av en e-handelsplats.    

Säkerhetsrutiner vid köp online 
Även denna undersökningsfaktor kunde vi kontrollera direkt på webbplatserna. Än en gång 
visade det sig att det ena företaget inte hade någon information av denna karaktär, vilket av 
förklarliga skäl har sitt samband med de betalningsmöjligheter som företaget erbjuder sina 
kunder (vilket vi kommer att beskriva senare). Resultatet blev därför relativt motsatt, vilket 
vår undersökning klart visade.  
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Diagram 14 - Resultat av undersökningsfaktor 3:2  

Med tanke på det resultat som vi ovan presenterat, så är det svårt att dra en korrekt slutsats 
gällande denna undersökningsfaktor. Detta beror på stor del till att det ena företaget har 
information av denna karaktär, medan det andra företaget inte har det. Att utifrån detta 
resultat konstatera att denna undersökningsfaktor inte är viktigt vore nog direkt felaktigt. Det 
vi kan konstatera är att denna undersökningsfaktor till stor del är beroende av de 
betalningsmöjligheter som företagen erbjuder kunderna. Har man sådana betalningssätt som 
kräver säkerhetsrutiner så bör man ha med denna typ av information, vilket även Lundquist 
påpekar i teorin 12, men om man enbart har alternativa betalningssätt så behöver företaget 
givetvis inte ha med information av denna karaktär.   

Förenklade köpfunktioner 
Vid denna undersökningsfaktor kunde vi se stora likheter mellan hur pass väl företagen 
utformat denna del på deras respektive e-handelsplats. Generellt sett så fick företagen ett bra 
omdöme gällande denna undersökningsfaktor.   

                                                

 

11  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 9 
12  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 9 
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Diagram 15 - Resultat av undersökningsfaktor 3:3  

Vår undersökning visar att denna undersökningsfaktor till stor del har beaktats av de berörda 
företagen. I tider som dessa, när konkurrenssituationen är som den är på Internet, så ökar 
denna undersökningsfaktor prioritet, då företagen hela tiden måste sträva mot att förenkla 
köpprocessen för kunderna. Lundquist beskriver även detta som kritiskt, eftersom att en e-
handelsplats utan denna tjänst riskerar att försvåra köpet för kunderna 13. Vår slutsats blir 
därför att man bör prioritera denna typ av utformning på e-handelsplatsen, så att det blir 
enkelt och inte speciellt tidskrävande för en kund utföra ett köp på en e-handelsplats.   

Betalningsmöjligheter online 
Gällande denna undersökningsfaktor så hittade vi ett antal skillnader mellan de olika 
företagen, vilket framgår av resultatet av undersökningen.  
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Diagram 16 - Resultat av undersökningsfaktor 3:4  

Vår undersökning visar att de båda företagen på ett bra sätt täcker upp respektive e-
handelsplats med ett antal olika betalningssätt. Den gemensamma faktorn vid undersökningen 
var just den mångfald av betalningsmöjligheter som företagen erbjuder sina kunder, vilket 
även Lundquist förespråkar i teorin 14. Utifrån detta resultat blir vår slutsats att de företag som 
ska lansera en e-handelsplats bör erbjuda sina kunder ett flertal olika betalningssätt, som på så 
sätt främjar kunderna till att betala på det sätt som de tycker känns mest lämpligt för 
situationen.     

                                                

 

13  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 8 - 9 
14  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 9 
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Fullständiga transaktionsdetaljer 

Resultatet av intervjuerna visar att båda företagen, enligt de intervjuade personernas utsago, 
ska erbjuda kunderna tillgång till fullständig transaktionsinformation. Dessa svar visade sig 
dock skilja sig mycket ifrån hur det verkligen såg ut på e-handelsplatserna, där vi kunde 
konstatera att det fanns skillnader mellan företagens sätt att hantera denna information.  
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Diagram 17 - Resultat av undersökningsfaktor 3:5  

Vår undersökning visar att det finns skillnader mellan vad företagen säger att deras e-
handelsplats hanterar, och hur det verkligen ser ut på e-handelsplatserna. Med tanke på vad 
resultatet för undersökningen visar, så verkar det inte som att kunderna är i behov av 
detaljerade transaktionsdetaljer. Dock visar undersökningen totalt att det finns information av 
denna karaktär på båda e-handelsplatserna, vilket i sin tur betyder att man till viss del bör 
beakta denna undersökningsfaktor vid utformningen av en e-handelsplats.   

5.1.6 Översikt av kategorin ”Transaktionsprocesser” 
Gällande denna kategori så kan vi konstatera att det resultat vi fått fram till stor del tyder på 
en splittrad bild av vad företagen erbjuder för typer av tjänster, samt hur väl de utformat dessa 
tjänster. Vi kan dock påvisa att möjligheten att utföra köp på en e-handelplats framstår som en 
faktor som är kritisk för att ett företag ska kunna nå framgång. Med tanke på hur pass 
konkurrensbaserad e-handelsmarknaden är i nuläget, så framstår detta numera som en naturlig 
aspekt vid framställningen av en e-handelsplats. I övrigt så kan vi summera denna kategori, 
och dess huvudsakliga betydelse, med nedanstående diagram.  
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Diagram 18 - Företagens sammanlagda omdömen i kategorin  
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5.1.7 Kundservice 

Elliot beskriver de undersökningsfaktorer som tillsammans utgör kategorin kundservice, som 
de faktorer som kontrollerar hur pass väl en e-handelsplats tillgängliggör resurser för att 
bemöta kunderna vid deras besök på webbplatsen 15.    

Köphjälp 
Denna undersökningsfaktor kunde vi kontrollera direkt på webbplatserna. Denna typ av 
information ska handleda kunderna när de ska utföra ett köp på en e-handelsplats. Det resultat 
vi fick fram visar att båda företagen lyckats bra med att framställa denna information.  
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Diagram 19 - Resultat av undersökningsfaktor 4:1  

Vår undersökning visar att denna undersökningsfaktor till stor del tagits med i beräkningarna 
vid skapandet av de undersökta e-handelsplatserna. Detta resultat kan vi koppla till det som 
Lundquist påvisar i teorin, där han antyder att en e-handelsplats ska erbjuda sina kunder 
hjälpinformation av olika karaktär 16. Den slutsats vi kan få fram tack vare detta resultat är att 
det är viktigt att ett företag vägleder dess kunder, för att de ska kunna utföra köp av företagets 
produkter och/eller tjänster.    

Policys 
Även denna undersökningsfaktor kontrollerade vi direkt på webbplatserna. Det resultat vi fick 
fram med hjälp av vår undersökning visar att företagen på ett mycket likartat sätt framställt 
och förmedlat denna typ av information.  
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Diagram 20 - Resultat av undersökningsfaktor 4:2 

                                                

 

15  Se teori, ”Kundservice” s. 13 
16  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 8 - 9 
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Det framgår tydligt att de inblandade företagen lagt ner mycket arbete på att framställa denna 
information på ett så bra sätt som möjligt. Med tanke på informationens innebörd så är detta 
arbete förståeligt, och även denna undersökningsfaktor kan vi koppla till det som Lundquist 
säger om hjälpinformation 17. Detta leder oss till den slutsatsen att det är viktigt att företag 
prioriterar framställningen av denna information, för att upplysa kunderna om företagets 
policy.   

Procedurer efter köp 
Precis som den föregående undersökningsfaktorn, så kontrollerade vi denna 
undersökningsfaktor direkt på webbplatserna, och även denna gång fann vi stora liknelser i 
den information som vi hittade. Detta framgår tydligt av det resultat som vi redovisade, samt i 
det omdöme som vi delade ut.  
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Diagram 21 - Resultat av undersökningsfaktor 4:3  

Vår undersökning visar att denna undersökningsfaktor är klart prioriterad på de e-
handelsplatser som vi har undersökt. Med detta resultat som bakgrund så framstår det som 
naturligt att framställningen av denna information bör värderas högt vid utvecklingen av en e-
handelsplats.   

Kundanpassade tjänster 
Information gällande denna undersökningsfaktor kunde vi hitta direkt på webbplatserna. Vi 
fick fram ett relativt likartat resultat, dock fanns det vissa delar där det var stora skillnader i 
hur företagen hade anpassat sina respektive webbplatser för att tillgodose kunderna med olika 
typer av tjänster.    

                                                

 

17  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 8 - 9 
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Diagram 22 - Resultat av undersökningsfaktor 4:4  

Vår undersökning visar att de berörda företagen gjort ambitiösa ansträngningar för att skapa 
kundanpassade tjänster. Att anpassa specifika tjänster på e-handelsplatsen kan visa sig vara ett 
starkt vapen för företagen i kampen om kunderna, och med tanke på det resultat vi fått fram 
vid undersökningen så kan vi dra den slutsatsen att företag bör prioritera utvecklingen av 
kundanpassade tjänster, så att de potentiella kunderna erbjuds tjänster som kan underlätta 
deras framtida besök på webbplatsen.    

Utförligare kundservice 
Även denna undersökningsfaktor kontrollerade vi helt och hållet direkt på e-handelsplatserna. 
Vi fick fram ett likartat omdöme, som visar att företagen utformat denna undersökningsfaktor 
på ett föredömligt sätt. Med tanke på undersökningsfaktorns karaktär fick vi dock fram 
väldigt olika typer av information som företaget format fram.  
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Diagram 23 - Resultat av undersökningsfaktor 4:5  

Vår undersökning visar att båda företagen format fram ett antal olika typer av utförligare 
kundservice, som alla kan sägas vara alternativa sätt för att upplysa kunden om intressanta 
saker tillhörande den typ av karaktär som företagets produkter och/eller tjänster består av. Vår 
slutsats blir därefter att det är viktigt för ett företag att bredda den information man 
presenterar på webbplatsen, dock måste man givetvis fortfarande hålla sig inom de ramar som 
är fastställda i och med skapandet av e-handelsplatsen.  
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5.1.8 Översikt av kategorin ”Kundservice” 

Gällande de slutsatser vi har kunnat få fram utifrån denna kategori, så kan vi konstatera att de 
undersökta företagen i hög grad lyckats bra med att utforma en e-handelsplats som klart och 
tydligt täcker upp de tjänster som kunderna är i behov av vid interaktionen med webbplatsen. 
Detta framgår tydligt av det helhetsomdöme som företagen fått gällande den undersökta 
kategorin.  
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Diagram 24 - Företagens sammanlagda omdömen i kategorin  

5.1.9 Användbarhet 
I teorin beskriver Elliot denna kategori som den som undersöker hur pass väl en e-
handelsplats utformats, utifrån de kunder som ska använda webbplatsen 18. Det är alltså 
viktigt att utforma en e-handelsplats som på ett förståeligt och enkelt sätt underlättar 
kundernas besök på webbplatsen.   

Layout och design 
Resultatet av intervjuerna visar att båda företagen till stor del utgått ifrån att utforma en 
användbar layout och design vid framställningen av deras respektive e-handelplats. Det är 
detta som har varit den huvudsakliga strategin för bägge företagen, att utveckla en e-
handelsplats som det ska gå att handla på utan att man som kund ska behöva anstränga sig för 
att utföra köpen. Cdon.com har haft följande inställning till att utveckla en användbar layout 
och design:  

”Vi har strävat efter enkelhet, snabbhet, samt att det ska vara lätt för kunden att förstå hur 
han/hon ska göra för att utföra någonting på webbplatsen.”  

Ginza har en liknande inställning, och motiverar sig på följande sätt:  

”Vi har haft som mål att kunderna skall, utan fler steg än nödvändigt, på ett enkelt sätt kunna 
använda sig av vår sajt för att nå fram till önskad information/avslut. En annan viktig detalj 
för oss har varit att kunden skall känna igen sig, vilket designern hela tiden fått ha i åtanke 
vid eventuella förändringar på sajten.”   

                                                

 

18  Se teori, ”Användbarhet” s. 14 
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När vi sedan undersökte webbplatserna fick vi fram följande resultat:  
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Diagram 25 - Resultat av undersökningsfaktor 5:1  

Svaren tyder på en likhet mellan företagen gällande denna undersökningsfaktor. När vi sedan 
undersökta webbplatserna så fick vi även där ett relativt likartat resultat. De skillnader vi 
upptäckte är snarare en fråga om smaksak, än sådant som teorin utpekar som rätt eller fel. 
Bedömningen av denna undersökningsfaktor förefaller sig vara tämligen subjektiv, vilket vi 
även vill påpeka för det omdöme vi utgett. Utifrån intervjuerna och undersökningen så kan vi 
dock konstatera att denna undersökningsfaktor är väldigt viktig vid utformningen av en e-
handelplats. Precis som intervjuerna antyder så är det till stor del utformningen av denna 
undersökningsfaktor som legat till grund för den huvudsakliga strategin som företagen arbetat 
utefter.    

Översiktskarta eller sökmotor 
Resultatet av intervjuerna visar att båda företagen, som nyligen nylanserat sina sökmotorer på 
respektive e-handelsplats, prioriterat användbarhet väldigt högt vid utvecklingen av dessa 
sökmotorer. Med tanke på dessa svar så är det resultat vi fick fram genom att undersöka 
webbplatserna tämligen intressant.   
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Diagram 26 - Resultat av undersökningsfaktor 5:2      
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Även för denna undersökningsfaktor är omdömet till viss del väldigt subjektivt, men med 
tanke på den stora skillnaden i resultatet ovan så finns det även andra aspekter av resultatet 
som visar på brister hos det ena företagets sökmotor. Vad kan vi då konstatera utifrån 
ovanstående resonemang? Även om skillnaden är stor mellan vad företagen säger, och vad 
resultatet sedan visar, så är det ett måste för ett företag att ha en översiktskarta eller en 
sökmotor. Sedan är det upp till företaget hur väl denna tjänst sedan ska fungera i praktiken. 

  
Navigation 

Denna undersökningsfaktor kontrollerade vi direkt på webbplatserna, genom att navigera oss 
mellan webbplatsernas webbsidor vid ett antal tillfällen. Det resultat vi kunde få fram med 
hjälp av denna undersökning visar att de berörda företagen gjort ett mycket bra arbete med att 
koppla ihop webbplatsernas webbsidor med varandra, och företagen visar tydligt de 
kopplingar som finns mellan dessa webbsidor.  
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Diagram 27 - Resultat av undersökningsfaktor 5:3  

Vår undersökning visar på ett tydligt sätt att denna undersökningsfaktor prioriterats högt vid 
utvecklingen av de undersökta e-handelsplatserna. Lundquist påpekar även nyttan av att 
erbjuda kunderna många olika navigationsmöjligheter för att nå fram till lämplig information 
19. Den slutsats vi kan dra utifrån detta resultat är att företag bör värdera navigationen på den 
tänkta e-handelsplatsen högt, så att kunderna på ett snabbt och enkelt sätt kan ta sig mellan 
webbplatsens webbsidor.   

Åtkomst via externa sökmotorer 
Denna undersökningsfaktor kontrollerade vi genom att använda några av de främsta 
sökmotorerna för att söka på de berörda e-handelsplatserna. Vi fick fram ett väldigt enhetligt 
resultat som visar bästa tänkbara resultat:  

                                                

 

19  Se teori, ”Fyra grundläggande krav” s. 8 
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Diagram 28 - Resultat av undersökningsfaktor 5:4  

Vår undersökning visar klart och tydligt att det inte var några större problem för oss att 
navigera oss via ett flertal externa sökmotorer till de undersökta e-handelsplatserna. Styrkan i 
denna undersökningsfaktor ligger i att kunder som aldrig hört talas om företagen kan via 
externa sökmotorer skriva in lämpliga sökord och på det sättet få fram ett resultat som 
vägleder kunden till företagets webbplats. Vår slutsats blir den att företag som ska lansera en 
e-handelsplats bör se till att täcka upp de främsta sökmotorerna, så att man på detta sätt kan nå 
ut till nya potentiella kunder.   

Stöd för olika typer av användare 
Resultatet av intervjuerna visar att båda företagen gjort strukturerade ansträngningar för att 
anpassa deras respektive e-handelsplatser till de olika användartyper som existerar. Som 
exempel på detta förfarande så uttalar Cdon.com sig på följande sätt:  

”Ett exempel på vårat ständiga arbete för att förbättra webbplatsen, så att den blir mer 
mottaglig för olika användare, är den nya sökmotorn som vi tagit fram. Ett annat exempel på 
denna ständigt pågående process är kundkorgens visuella karaktär, där denna blinkar gult 
varje gång kunden lägger till en ny produkt.”  

På Ginza säger man på följande sätt:  

”Vi har försökt att inte ha för mycket specialfunktioner, enkelhet skall vara ett ledord. Vi har 
givetvis också tagit hänsyn till alla de olika åsikter som framförts till oss av alla möjliga olika 
användartyper.”  

Vi kontrollerade sedan webbplatserna, med undersökningsfaktorns karaktär som 
utgångspunkt, och fick då fram följande resultat:       
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Diagram 29 - Resultat av undersökningsfaktor 5:5  

Vår undersökning visar att de undersökta företagen har en likartad inställning till hur man ska 
utforma en webbplats som är funktionell för olika typer av användare. Det finns skillnader i 
hur pass väl de berörda företagen utformat sina respektive webbplatser, utifrån denna 
undersökningsfaktor. Dock kan det till viss del också bero på den målgrupp som företaget 
inriktar sig mot. Med tanke på det resultat vi fått fram gällande undersökningsfaktorn, och på 
den situation som råder på Internet med ett flertal olika användartyper, så är det givetvis 
viktigt att företag tar vara på denna information och formar webbplatsen efter olika 
användartyper.  

5.1.10 Översikt av kategorin ”Användbarhet” 
Gällande denna kategori så kan vi konstatera att det finns ganska stora skillnader i hur väl de 
berörda företagen utformats sina respektive e-handelsplatser. Dock är de omdömen vi delat ut 
relativt likartade, med vissa klara skillnader som sticker ut. Dessa skillnader kan till viss del 
bero på denna kategoris extremt subjektiva karaktär, det bör dock noteras att vi hela tiden 
strävat mot att vara så pass objektiva som möjligt vid utvärderingen av det material som 
tillhör denna kategori. Om vi kontrollerar det övergripande resultat vi fått fram med 
utvärderingen av denna kategori så syns det tydligt att företagen i stort gjort ett bra arbete med 
att skapa en användbar e-handelsplats.  
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Diagram 30 - Företagens sammanlagda omdömen i kategorin 
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5.1.11 Innovativ service och teknologi 

Elliot beskriver i teorin denna kategori som den som undersöker hur väl ett företag anstränger 
sig för att finna nya innovativa lösningar i den ständigt föränderliga värld som existerar på 
Internet 20. Elliot menar att det är viktigt att inte bara använda sig utav nya teknologier och 
tjänster, utan det optimala för ett företag är att vara bland de allra första att nyttja dessa 
innovativa lösningar.    

Förbättrad kundservice: Order 
Denna undersökningsfaktor kontrollerade vi direkt på webbplatserna. Vi fick fram ett relativt 
likartat resultat, som antyder att de undersökta företagen gjort ett bra jobb med att framställa 
denna tjänst.  
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Diagram 31 - Resultat av undersökningsfaktor 6:1  

Vi kan efter undersökningen av de berörda företagens e-handelsplatser konstatera att dessa i 
dagsläget inte erbjuder några speciellt innovativa tjänster inom orderhanteringen. Vi kunde i 
alla fall inte hitta någonting som kan beteckna som speciellt innovativt och som man för 
övrigt inte kan finna på andra svenska e-handelsplatser. Det resultat vi kunnat få fram med 
hjälp av vår undersökning antyder om att företag bör hålla sig på en relativt generell nivå 
gällande arbetet med denna undersökningsfaktor.    

Förbättrad kundservice: Feedback 
Gällande denna undersökningsfaktor så fick vi fram en hel del intressant material i samband 
med intervjuerna, gällande den typ av arbete som företagen lägger ner på att beakta och 
bearbeta denna typ av information. Cdon.com uttalar sig på följande sätt gällande denna 
undersökningsfaktor:  

”Den feedback som vi kan få från våra kunder anser vi vara mycket värdefull. Vi har två 
informationskanaler som vi använder oss av för att samla på oss denna feedback, och 
beroende på dess karaktär så kan det leda till en snabb förändring/förbättring av 
webbplatsen.”  

På Ginza uttalar man sig på följande sätt gällande undersökningsfaktorn:  

                                                

 

20  Se teori, ”Innovativ service och teknologi” s. 14 
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”Vi anser att denna information är väldigt viktig. Det är oerhört värdefullt för oss att ha en 
dialog med kunderna för att kunna genomföra ständiga förbättringar på sajten.”  

Vi möttes dock av en relativt motsatt bild när vi undersökte webbplatserna. Inget av de 
undersökta företagen erbjuder någon speciell tjänst för att kunderna enkelt ska kunna lämna 
synpunkter, eller ta del av andras åsikter.   
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Diagram 32 - Resultat av undersökningsfaktor 6:2  

Vid undersökningen kunde vi konstatera att man som kund måste använda sig av de 
traditionella informationskanalerna som företagen använder för att samla in ärenden av all 
möjlig karaktär. Vi kan därför konstatera att någon ansträngning för att erbjuda en 
kundservice för detta ändamål inte finns i dagsläget och inte heller kan ses som särskilt viktigt 
vid framställningen av en e-handelsplats.        

Förbättrad kundservice: Communities 
Denna undersökningsfaktor kontrollerade vi helt på webbplatserna. Resultatet som vi fick 
fram påvisar att inget av de undersökta företagen hade någon typ av tjänst som man kan 
koppla till denna undersökningsfaktor.  
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Diagram 33 - Resultat av undersökningsfaktor 6:3  

Vår undersökning visar att denna undersökningsfaktor inte fått någon som helst 
uppmärksamhet vid utformningen av de undersökta e-handelsplatserna. Kanske är det som så 
att det inte finns något behov för tjänster av denna karaktär på de webbplatser som man kan 
koppla till denna specifika bransch inom e-handeln. Vår slutsats av detta resultat blir dock att 
communities är en typ av extra tjänst, som om den finns kan betraktas som ett trevligt tillägg 
på en e-handelsplats. Vi ser dock inga som helst antydningar på att detta är en tjänst som 
måste finnas med i beräkningarna, vilket leder oss till den slutsatsen att denna 
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undersökningsfaktor inte behöver någon speciellt hög prioritet vid utformningen av en e-
handelsplats.    

Förbättrad kundservice: Kundanpassade webbsidor 
Resultatet av intervjuerna visar att båda företagen jobbar mot att kunna erbjuda en webbplats 
där kunden kommer att få större möjlighet till att interagera med webbplatsens funktionalitet. 
På Cdon.com har man följande mål gällande denna undersökningsfaktor:  

”Kundanpassade webbsidor är ett delmoment i ett antal förbättringar som kommer att ske 
inom en 6-månaders period. Vi har en lång lista med förbättringar som vi kommer att utföra, 
där vi prioriterar listan efter de olika delmomentens kostnad, vikt av ändring osv.”  

På Ginza har man liknande mål:  

”Hela sajten kommer inom kort att bli mycket mer personaliseringsbar där kunderna kommer 
att kunna utföra moment som på det hela underlättar deras interaktion med sajten. Vi kommer 
även att erbjuda kunderna mer individanpassad information.”   

Precis som de ovanstående svaren antyder så befinner sig båda företagen i ett expansivt skede 
gällande denna undersökningsfaktor. Detta är troligtvis orsaken till det mediokra omdöme vi 
fick fram när vi undersökte webbplatserna.  
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Diagram 34 - Resultat av undersökningsfaktor 6:4  

Vår undersökning visar att företagen enbart tagit fram ett par grundläggande funktioner som 
man kan klassificera under denna undersökningskategori. De innovativa funktionerna kring de 
kundanpassade sidorna saknas helt, men precis som de två företagen antyder så kan det 
kanske ändras i framtiden. Den slutsats vi kan dra utifrån ovanstående resonemang är att de 
företag som ska utforma en e-handelsplats, inte behöver lägga så stor vikt på just denna 
undersökningsfaktor.   

Ny och effektiv användning av multimedia 
Denna undersökningsfaktor kunde vi kontrollera direkt på webbplatserna. Det resultat vi fick 
fram visar på att företagen gjort ett bra arbete med att framställa multimedialt material på 
deras respektive e-handelplats.   
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Diagram 35 - Resultat av undersökningsfaktor 6:5  

Skivförsäljningsbranschen är en perfekt bransch för användning av multimedia, vilket även 
vår undersökning visar. De inblandade företagen har använt ett flertal multimedia 
tillämpningar på deras webbplatser för att förgylla tillvaron för deras kunder. Relevansen av 
denna undersökningsfaktor kan gott och väl variera beroende på vilken typ av verksamhet det 
handlar om. Men med det resultat vi fått fram vid vår undersökning så ser vi enbart fördelar 
med att presentera ett multimedialt material. Vi kan därför dra den slutsatsen att företag som 
ska lansera en e-handelsplats i alla fall bör beakta möjligheten till att integrera denna typ av 
tjänst på webbplatsen.  

5.1.12 Översikt av kategorin ”Innovativ service och teknologi” 
Gällande de slutsatser vi har kunnat konstatera utifrån denna kategori så är resultatet relativt 
likartat. Den bild vi fått fram utifrån denna kategori tyder på ett tämligen konservativt 
tänkesätt inom de berörda företagen, där man mer verkar satsa på att framställa en solid e-
handelplats utifrån redan välbeprövade tjänster och tekniker istället för att våga satsa på en 
mer innovativ webbplats. Detta framgår klart och tydligt av det resultat som vi fått fram, 
gällande denna kategori, i vår undersökning.        
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Diagram 36 - Företagens sammanlagda omdömen i kategorin     
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till under 
uppsatsprocessens gång. Vi kommer även att föra en diskussion gällande undersökningen, 
där vi även kommer att delge våra personliga reflektioner angående undersökningen.   

6.1 Diskussion och slutsatser 
Vi har med denna uppsats haft som mål att skapa en relevant teoretisk referensram, som på ett 
tydligt sätt belyser det som vi anser vara av betydelse gällande det berörda problemområdet. 
Vi har fördjupat oss i teorier som på ett grundläggande och tydligt sätt beskriver vad som 
utmärker fenomenet e-handel; dess historik, kännetecken, affärsmodeller samt dess för- och 
nackdelar gentemot oss konsumenter. Vi har därefter beskrivit den utvärderingsmodell som 
har legat till grund för den empiriska studien som vi utfört. Vi har skapat en heltäckande bild, 
av denna utvärderingsmodell, som beskriver bakgrunden, funktionen och syftet med 
framställningen av utvärderingsmodellen.  

Inom ramen av en fallstudie har vi därefter genomfört vår undersökning, där vår ambition har 
varit att samla på oss relevant material som både belyser de utvalda företagens perspektiv av 
den undersökta företeelsen, samt hur det verkligen ser ut på dessa företags respektive 
e-handelsplats. Genom att analysera det insamlade materialet har vi fått fram en övergripande 
bild, som på ett tydligt sätt påvisar de likheter och skillnader som existerar, dels mellan 
företagens egen syn på situationen och dels mellan de berörda e-handelsplatserna.  

Utifrån ovanstående resonemang så återstår dock frågan om vi med denna uppsats lyckats 
besvara den forskningsfråga som legat till grund för undersökningen?  

Vilka faktorer kännetecknar en framgångsrik e-handelsplats?  

Vi anser att vi med denna undersökning lyckats besvara ovanstående forskningsfråga, vilket 
vi nedan kommer att redovisa genom att presentera en sammanfattning av de resonemang som 
fört fram oss till våra slutsatser.   

6.1.1 Företagsinformation och funktioner 
När ett företag tar steget in på e-handelsmarknaden finns det enligt vår undersökning en viss 
typ av information som är viktigare att förmedla till eventuella kunder. Det vi kan konstatera 
av de slutsatser vi fått fram av analysen är att den företagsinformation som alltid bör finnas 
tillgänglig på ett företags e-handelsplats är information om företaget självt, vilket 
verksamhetsområde företaget arbetar inom samt en tydlig kontaktinformation. Vi kan också 
konstatera att utförligare information om företaget som pressreleaser eller lediga jobb inom 
företaget, är information som inte är nödvändig att förmedla till kunderna via webbplatsen.   

Resultatet utifrån analysen av den utförda undersökningen blir därför den att 
undersökningsfaktorerna inom kategorin ”Företagsinformation och funktioner” är viktiga, 
men ej kritiska. Vi finner inte heller att några enskilda undersökningsfaktorer inom denna 
kategori är särskilt kritiska för en e-handelsplats framgång.   
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 Diagram 37 – Översiktsbild av betygen för undersökningsfaktorerna inom kategorin 
”Företagsinformation och funktioner”  

6.1.2 Produktinformation och marknadsföring 
Det som klart framgår av vår undersökning är att det inom denna kategori absolut är viktigast 
att man som företag är tydlig på att presentera prisinformationen för sina produkter och/eller 
tjänster. Detta är vad man skulle kunna kalla för en kritisk faktor som måste finnas med. Det 
är även viktigt att man har en generell produktgruppering, samt en detaljerad 
produktbeskrivning. Men vi kan utav analysen dra slutsatsen att information över kommande 
artiklar inte är en kritisk faktor.  

Resultatet utifrån analysen av den utförda undersökningen blir därför den att kategorin 
”Produktionsinformation och marknadsföring” och undersökningsfaktorerna inom denna är en 
viktiga, och undersökningsfaktorerna ”Generell produktgruppering” och särskilt  
”Prisinformation” bör även betraktas som en kritiska vid utvecklingen av en e-handelsplats.   
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Diagram 38 – Översiktsbild av betygen för undersökningsfaktorerna inom kategorin 
”Produktinformation och marknadsföring”  

6.1.3 Transaktionsprocesser 
Från denna kategori kan vi tydligt utläsa att möjligheten att utföra köp online är av absoluta 
vikt för en e-handelsplats. Det kan tyckas som en självklar funktion, men faktum är att inte 
alla e-handelsplatser erbjuder denna tjänst. På vissa e-handelsplatser kan kunden tvingas gå 
till en annan webbplats för att utföra själva köpet. Det är även relativt viktigt att företagen 
erbjuder en förenklad köpfunktion, samt möjlighet att betala online. Däremot kan vi dra den 
slutsatsen av undersökningen att information över säkerhet vid onlineköp, samt utförligare 
transaktionsdetaljer, inte är av en kritisk karaktär för en e-handelsplats. Att information över 
säkerhetsrutiner inte kan klassas som en kritisk faktor kan till viss del förklaras utav att de 
allra flesta köp online sker mot fakturering, som kund har man följaktligen inte ett lika stort 
behov utav denna typ av information.  

Resultatet utifrån analysen av den utförda undersökningen blir därför den att 
undersökningsfaktorerna inom kategorin ”Transaktionsprocesser” är viktiga,  
men ej kritiska att beakta vid utvecklingen av en e-handelsplats. Undantaget är dock faktorn 
”Möjlighet att utföra köp online”, vilket vi finner vara en särskilt kritisk faktor.  
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Diagram 39 – Översiktsbild av betygen för undersökningsfaktorerna inom kategorin 
”Transaktionsprocesser”  

6.1.4 Kundservice 
Från det resultat vi fått fram utifrån denna kategori har vi tolkat att samtliga 
undersökningsfaktorer är viktiga för ett företag att tänka på vid en e-handelssatsning. Särskilt 
kritiskt att beakta är de procedurer som sker efter köpet. Men även faktorer som köphjälp och 
att företaget erbjuder en utförligare kundservice är av vikt. Kort sagt kan man säga att alla 
undersökningsfaktorer inom denna kategori bör beaktas.   

Resultatet utifrån analysen av den utförda undersökningen blir därför den att kategorin 
”Kundservice” och dess undersökningsfaktorer är en viktiga, och bör även betraktas som en 
kritiska vid utvecklingen av en e-handelsplats. Vi finner att undersökningsfaktorn ”Procedurer 
efter köp” är särskilt kritisk inom denna kategori.   
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Diagram 40 – Översiktsbild av betygen för undersökningsfaktorerna inom kategorin 
”Kundservice”  

6.1.5 Användbarhet 
Även i denna kategori har vi dragit slutsatsen utav den genomförda undersökningen att 
samtliga undersökningsfaktorer bör uppmärksammas vid utvecklingen och underhållet av en 
e-handelsplats. Här finner vi faktorer som navigation, layout och design etc. Användbarhet är 
något som båda de undersökta företagen tillsammans med ”Kundservice” säger sig arbeta 
mest med. Vi kan även av vår undersökning dra den slutsatsen att detta också stämmer med 
verkligheten. Av alla de undersökta kategorierna är det just ”Användbarhet” och 
”Kundservice” som fick de högsta betygen.  

Resultatet utifrån analysen av den utförda undersökningen blir därför den att 
undersökningsfaktorerna inom kategorin ”Användbarhet” är en viktiga, och man bör betrakta 
den som en kritisk kategori vid utvecklingen av en e-handelsplats. Särskild vikt bör läggas vid 
faktorn ”Åtkomst via externa sökmotorer”.   



  

78

 

0

1

2

3

4

5

Betyg

Faktor 5:1 Faktor 5:2 Faktor 5:3 Faktor 5:4 Faktor 5:5

Undersökningsfaktorer

Användbarhet
Cdon.com

Ginza

Faktor 5:1 - Layout och design
Faktor 5:2 - Översiktskarta eller sökmotor
Faktor 5:3 - Navigation
Faktor 5:4 - Åtkomst via externa sökmotorer
Faktor 5:5 - Stöd för olika typer av användare

 

Diagram 41 – Översiktsbild av betygen för undersökningsfaktorerna inom kategorin 
”Användbarhet”  

6.1.6 Innovativ service och teknologi 
Resultatet av undersökningen från denna kategori är även här tydligt. Detta är inte ett område 
som de undersökta företagen lägger ner någon särskild stor uppmärksamhet på. Det kunde vi 
märka både i intervjuerna med de undersökta företagen samt vid vår egen undersökning av e-
handelsplatserna. Vi kan av detta resultat göra den tolkningen att det inte är av någon större 
vikt för en e-handelsplats att man erbjuder nya, innovativa tjänster som skiljer sig från en 
typisk e-handelsplats. Undantagsvis kan vi dra den slutsatsen att för en e-handelsplats som 
befinner sig inom den genre vi undersökt; skivbutiker, är det av vikt att webbplatsen utnyttjar 
multimedia på ett effektivt och framträdande vis.    

Resultatet utifrån analysen av den utförda undersökningen blir därför den att kategorin 
”Innovativ service och teknologi” ej är en kritisk, eller särskilt viktig kategori att beakta vid 
utvecklingen av en e-handelsplats. Inte heller finner vi att några enskilda faktorer inom denna 
kategori är kritiska för en e-handelsplats framgång. Vi kan dock av resultatet dra den 
slutsatsen att för denna typ av e-handelsplats är faktorn ”Ny och effektiv användning av 
multimedia” viktig och bör därför beaktas.  



  

79

 

0

1

2

3

4

5

Betyg

Faktor 6:1 Faktor 6:2 Faktor 6:3 Faktor 6:4 Faktor 6:5

Undersökningsfaktorer

Innovativ service och teknologi
Cdon.com

Ginza

Faktor 6:1 - Förbättrad kundservice: Order
Faktor 6:2 - Förbättrad kundservice: Feedback
Faktor 6:3 - Förbättrad kundservice: Communities
Faktor 6:4 - Förbättrad kundservice: Kundanpassade webbsidor
Faktor 6:5 - Ny och effektiv användning av multimedia

 

Diagram 42 – Översiktsbild av betygen för undersökningsfaktorerna inom kategorin 
”Innovativ service och teknologi”  

6.3 Personliga reflektioner 
Vi kommer i detta avsnitt att sammanställa våra funderingar över det arbete vi har gjort med 
denna uppsats. Under arbetets gång har det uppstått olika frågor och funderingar. En del av 
våra funderingar har klarnat allt eftersom att vi arbetat oss närmare ett resultat, medan vi 
kanske fortfarande funderar över andra.   

Innan vi påbörjade arbetet med denna uppsats gjorde vi upp en grov plan, en skiss över hur vi 
tänkt oss att arbeta under denna tid. Vi har försökt att följa denna plan så långt det har varit 
möjligt. Men vissa faktorer gjorde det omöjligt att till fullo arbeta efter den uppgjorda planen. 
T.ex. så hade vi besvär med att samla in svaren från en av våra respondenter, det behövdes 
flertalet påtryckningar innan vi kunde slutföra intervjuerna.   

Vår ambition med arbetet har från första början varit den att titta närmare på den svenska e-
handelsmarknaden och dess aktörer, utifrån vårt perspektiv som vi har i egenskap av blivande 
systemvetare med inriktningen interorganisatoriska nättjänster. Vi ville undersöka vilka 
faktorer, som företag och organisationer som har eller kommer att göra en satsning på e-
handel, bör lägga störst arbete på. Vår ambition har även varit den att undersöka om det finns 
faktorer som man i teorin ger benämningen kritiska för framgång, men där vi i vår 
undersökning kommer fram till att dessa är av underordnad betydelse. Vi anser att vi har 
lyckats med denna ambition. Vi har genom våra undersökningar och efterforskningar lyckats 
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identifiera kritiska faktorer som bör beaktas på en e-handelsplats. Vi har även lyckats 
identifierat mindre kritiska faktorer, som företagen kanske bör beakta, men kanske först efter 
att de kritiska faktorerna är ordnade. Till sist har vi även identifierat ett antal faktorer vilka, 
enligt vår undersökning, inte har någon betydelse för e-handelsplatsens framgång 
överhuvudtaget.   

Det bör även påpekas att utöver de faktorer vi kunnat ta fram som kritiska vid framställningen 
av en e-handelsplats, så finns det givetvis andra faktorer som kan påverka ett e-
handelsföretags vara eller icke vara på Internet. Vi har dock varit noggranna på att utstaka de 
ramar som vi hela tiden arbetat inom vid denna undersökning.   

Vi har valt att arbeta efter ett ramverk, en utvärderingsmodell, för e-handelsplatser. Vi anser 
att denna modell är relevant och passande för det syfte vi har haft med vårt arbete. Vi stötte 
dock på ett problem när vi använde oss utav modellen. Vi upptäckte att det var svårt att 
garantera en tillräcklig objektivitet under arbetet. Denna fråga ställdes också till oss av 
utomstående under arbetets gång. Vi fann dock en lösning på detta problem. Vi kunde 
validera resultatets objektivitet genom att utföra en kompletterande undersökning av samma 
e-handelsplatser. Denna kompletterande undersökning utfördes med en garanterad objektiv 
betygsättning. Vi kunde därefter ställa dessa resultat mot varandra och bekräfta att resultaten 
genomgående överensstämde med varandra.    

Avslutningsvis vill vi säga att det för oss har varit ett intressant arbete. Vi har funnit 
gemensamma nämnare i de båda undersökta företagen, som vi i en första överblick inte 
kunnat förutse. Samtidigt har vi även funnit vissa fundamentala skillnader i företagens 
arbetssätt och strategi. Skillnader som kan vara svåra att upptäcka när man bara gör en 
övergripande jämförelse av företagens båda e-handelsplatser. Därigenom så anser vi också att 
vi gjorde ett bra val gällande de undersökta företagen. E-handelsplatser som ytligt kan 
uppfattas som väldigt lika, men som vid en noggrannare titt uppvisar flertalet olikheter. Vi har 
också, anser vi, lyckats att ge ett svar på den forskningsfråga som vi ställde oss i början av 
vårt arbete, vilket bör ligga till god grund för de företag som har som mål att utveckla sin 
verksamhet och ge sig in i den ständigt pågående kampen på e-handelsmarkanden mellan de 
olika företagen.  

6.3 Metoddiskussion 
När vi valde ut företagen som vi ansåg att undersöka hade vi från början tänkt oss tre företag. 
Vi gjorde stora ansträngningar att kontakta ett antal olika företag inom skivhanden. Men 
tyvärr så fick vi en positiv respons endast från de två företag som vi slutligen använde oss av i 
undersökningen. Vi tror dock inte att detta har påverkat slutresultatet i någon större 
utsträckning. Denna åsikt baserar vi på att vi, vid vår egen undersökning av lämpliga företag 
att inkludera i fallstudien, märkte att vissa av företagen hade stora likheter med varandra. Vi 
fick i slutändan med de två företag som, åtminstone ytligt sett, skilde sig mest från varandra. 
Men trots detta så hade vi gärna velat använda oss av tre företag i vår fallstudie.  

Vi valde att endast intervjua personer från företagen i fallstudien. Vi valde således att inte 
intervjua enskilda användare, personligen eller genom en enkät. Även fast vi i början hade 
diskussioner om att skapa t.ex. en enkät och på så sätt försöka fånga användarnas åsikter, så 
valde vi alltså att inte genomföra detta. Motivet bakom detta beslut är flera; dels är det mycket 
svårt att finna personer som har lika stor erfarenhet av båda e-handelsplatserna. De flesta 
användarna har funnit sin ”favorit” bland e-handelsplatserna och är således inte opartiska i 



  

81

 
frågan. Sedan anser vi även att den undersökning vi utfört lämpar sig bäst att utföras bland 
personer som har en större expertis gällande e-handelsplatserna. Vi anser att vi funnit denna 
expertis dels hos de inkluderade företagen, och dels bland oss själva i egenskap av våran 
utbildning.   

När vi genomförde intervjuerna valde vi att göra detta vi e-post, med eventuell komplettering 
i efterhand via telefon. Detta val visade sig vara det rätta, då kontaktpersonen på ett av 
företagen hade stora problem med att själv svara på våra frågor. Han var tvungen att samla 
ihop svaren på olika ställen i företaget. Detta gjorde att svaren från detta företag dröjde 
väldigt länge, men vi fick istället väl genomtänkta svar av just de personer som arbetar med 
frågorna. Det var heller inga problem för något av företagen att vi ringde och ställde 
kompletterande frågor ifall vi hade några frågetecken gällande svaren.   

Vi kan dock säga att om vi haft möjligheten så hade vi helst genomfört intervjuerna 
personligen, på plats hos företagen. Med då dessa är lokaliserade på olika ställen i södra 
Sverige så var detta aldrig något alternativ. Men vi anser i alla fall att vi fått de svar vi 
behövde för undersökningen på de frågor som vi ställt.  

6.4 Fortsatt forskning 
Vi har genomfört denna undersökning på två ledande svenska e-handelsplatser som båda i 
huvudsak ägnar sig åt skivförsäljning. Det vore intressant att i en framtida undersökning utöka 
detta till flera olika försäljningsområden. Även om skivor är den produkt som i dagsläget är 
den mest framgångsrika gällande e-handel i Sverige, så blir det mer och mer vanligt att 
företag med andra produkter och tjänster slår sig in på den svenska e-handelsmarknaden.   
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjufrågor  

Vissa frågor är anpassade specifikt efter de e-handelsplatser som undersökningen inriktar sig 
mot. Dessa frågor är utmärkta med [Cdon] och [Ginza].  

Personlig fakta:

  

Namn:  

Befattning inom företaget:   

Bakgrundsfrågor gällande företaget:

   

Vilket var ert motiv till att starta en e-handelsplats?  

 

När startades er e-handelsplats?  

 

Vilken är er huvudsakliga målgrupp?  

 

Hur stor omsättningen har ni per år?  

 

Hur många beställningar har ni varje månad?   

Allmänna frågor om e-handelsplatsen:

   

Vad har ni följt för strategi när ni har utvecklat e-handelplatsen? Finns det några speciella 
standarder inom företaget som designern måste följa?  

 

Vad har ni för mål som ni vill uppnå med er utformning/design av webbplatsen?  

 

Vid utformningen av webbplatsen, har ni undersökt hur kunderna vill att den ska 
utformas, eller är det i huvudsak webbdesignern som haft fria händer? Motivera gärna 
svaret!  

 

Hur har ni tagit hänsyn till kundernas olika plattformar (eg. Windows, Macintosh etc.) och 
olika tekniska förutsättningar (eg. Internetuppkoppling, datorprestanda etc.)?    

Företagsinformation på e-handelsplatsen:

   

Hur viktigt anser ni att det är att kunderna får tillgång till information om företaget, såsom 
företagets bakgrund, lediga jobb, ekonomiska redovisningar etc. ?  

 

På vilket sätt förmedlar ni information till era kunder, såsom företagsnyheter och 
pressreleaser?  
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Hur stor vikt lägger ni vid att kunderna snabbt ska kunna kontakta ert företag gällande 
diverse frågor såsom om produkter, reklamation etc. ? Vilka medel av kommunikation till 
företaget erbjuder ni kunden, och varför har ni valt just dessa kommunikationssätt? (T.ex. 
E-post, telefon)  

 
[Cdon] Ni använder en enda e-mail adress genom vilka kunderna ska kontakta er för 
samtliga ärenden, finner ni att detta har en fördel jämfört med att använda sig utav olika 
adresser för olika ärenden? Motivera gärna svaret!  

 

[Ginza] Ni använder en enda e-mail adress och ett telefonnummer genom vilka kunderna 
ska kontakta er för samtliga ärenden, finner ni att detta har en fördel jämfört med att 
använda sig utav olika adresser/telefonnummer för olika ärenden? Motivera gärna svaret!   

Produktinformation och marknadsföring:

   

Gällande er gruppering av produkterna på webbplatsen, så kan man endast navigera 
kategori för kategori, t.ex. ”Barn” och ”Hårdrock” men ej hela produktsortimentet från A 
till Ö, varför?  

 

[Cdon] Under vissa kategorier kan man navigera från A till Ö ( t.ex. ”Barn”) men inte 
under andra kategorier (t.ex. ”Pop och Rock”), varför?  

 

På vilket sätt marknadsför ni ert företag?  

 

Hur förmedlar ni kampanjer och specialerbjudanden till era kunder? Hur pass frekvent 
förnyas dessa kampanjer och specialerbjudanden?   

Betalningsprocessen:

   

Vilka olika betalningssätt erbjuder ni era kunder? Varför har ni valt just dessa?  

 

Om möjligheten finns att betala online med kreditkort, hur har ni då fastställt en säker 
transaktion?  

 

Har man som kund tillgång till fullständig transaktionsinformation? (Orderinformation, 
totalkostnad, leveranstid, leveranssätt, garantier och försäkringar)  

 

Håller ni alltid de utlovade leveranstiderna? Om inte, vad kan vara orsaken till detta?   

Kundförmåner:

   

Har man som registrerad kund några speciella förmåner?   
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Användbarhet:

   
Hur definierar ni begreppet användbarhet inom ert företag, och hur visar sig denna 
definition i den e-handelsplats som ni står bakom?  

 
När ni har utvecklat er nya sökmotor, hur stor prioritet har då användbarheten hos denna 
funktion haft?   

 
När ni utformat/designat webbplatsen, har ni då resonerat kring besökarnas olika 
erfarenheter av användningen med dator och Internet (eg. nybörjare och erfarna 
användare). Om ”ja”, hur visar sig då detta på webbplatsen?   

 

År 2001 genomförde ”Icon Medialab” en studie bland e-handelsföretagen i Sverige, där de 
kom fram till att ca 40 % av köpen på dessa e-handelplatser misslyckades.  Hur har ni 
gjort för att förenkla beställningsprocessen och minimera risken för att misslyckas med 
beställningen?   

Ett framtida perspektiv:

   

Ni befinner er i en bransch som ständigt förändras, och konkurrenssituationen på Internet 
blir allt hårdare. Hur resonerar ni kring detta förfarande, och hur gör ni för att bemöta 
framtida krav?   

 

Hur gör ni för att få fram information om era kunders behov gällande er e-handelsplats?  

 

Hur beaktar ni feedback från kunderna som t.ex. klagomål, förslag etc.?  

 

Hur tar ni vara på den feedback ni får in ifrån era kunder? Har ni speciella rutiner för detta 
förfarande?   

 

Har ni planer på att vidareutveckla möjligheterna för kunderna att i större utsträckning 
styra orderhanteringen? T.ex. möjligheten att själv lägga till, ta bort eller ändra en order 
genom att gå in på sin användare?   
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Bilaga 2 - Översikt av binär betygssättning 
Denna tabell illustrerar hur man ska utföra bedömningen vid den binära betygsättningen.       

Company info + functions Product / service information 
and promotion 

Buy / sell – transactions Customer services Ease of use Innovation in services and 
technology 

1 Ownership, company mission 
statement, financial performance 
Award: 1 for 2/3*, ** 

General product / service 
groups 
Award: 1 or 0 * 

Supports on-line purchasing 
Award: 1 or 0  

Sales assistance, e.g. FAQ’s 
Award: 1 or 0 

Layout and design (easy to read, 
consistent, not distracting) 
Award: 1 or 0 

Enhanced customer services – 
orders (e.g. decision support, 
order status, delivery tracking, 
flexibility in delivery after 
order…) 
Award: 1 if one is there 

2 Operations + product / service 
areas 
Award: 1 for 2/2* 

More detailed product 
specifications e.g. quality, 
performance etc 
Award: 1 or 0 * 

Security (policy/lock on 
transaction data - not just on 
credit cards) 
Award: 1 or 0  

Customer policies e.g. privacy, 
warranties, purchase exchanges 
Award: 1 for 2/3 

Site map or search engine 
Award: 1 for 1/ 2 

Enhanced customer services – 
feedback (e.g. customer input/ 
reviews) 
Award: 1 or 0 

3 Image building, e.g. company 
news, press releases (must be less 
than one month old). 
Award: 1 for 1/ 2 

Pricing 
Award: 1 or 0 * 

Simplified processes e.g. 
shopping trolley, 2-click 
purchasing 
Award: 1 or 0  

After sales procedures ( e.g. 
returns / repair / exchange/ help 
/ problem FAQ’s) 
Award: 1 or 0 

Navigation easy. Site information 
easily and promptly accessible  

Award: 1 or 0 

Enhanced customer services – 
communities (development of 
communities with users e.g. 
games, quizzes, prizes but also 
chat) 
Award: 1 or 0 

4 Contact details or list of 
distributors 
Award: 1 for 1/ 2 

Promotions on special products 
/ services  
Award: 1 or 0 * 

Online payment + capacity for 
alternative payments 
Award: 1 for 2/2 

Customised services, e.g. 
loyalty scheme, memberships 
or user “clubs”.  
Award: 1 or 0 

Web site should be found readily 
by at least one of the major search 
engines  
Award: 1 or 0 

Enhanced customer services – 
web site customisation for 
individual customers 
Award: 1 or 0 

5 Richer set of company relevant 
functions, e.g. recruitment etc 
Award: 1 or 0 * 

Details on new or future 
products / services  
Award: 1 or 0 * 

Details of full transaction costs + 
order confirmation + delivery 
time / mode + trust assurance. 
Award: 1 for 3/4 

Broader approach to customer 
services e.g. links to other 
relevant sites 
Award: 1 or 0 

Caters for a range of users, e.g. 
graphics / text, novice / 
experienced, business / consumer, 
different languages 
Award: 1 for at least two 

Novel and effective use of 
multimedia (e.g. audio / video / 
animations) 
Award: 1 or 0 

 

* Details must be comprehensive + timely or no points awarded. ** Award one point if two of the three criteria are present.  
© Centre for Electronic Commerce, Copenhagen Business School, January 2000. All rights reserved
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Bilaga 3 – Binär betygsättning 
I denna bilaga presenterar vi den alternativa betygsättningen som vi utfört för att därefter 
kunna jämföra resultatet av de båda olika betygsättningarna. Detta har vi gjort för att öka 
validiteten och reliabiliteten i undersökningen.   

3.1 Binär betygsättning av Cdon.com  

Företagsinformation 
och funktioner 

Produktinformation 
och marknadsföring 

Transaktionsprocesser

 
Kundservice Användbarhet

 
Innovativ 
service och 
teknologi 

Ägarskap, 
Företagsvision, 
Finansiell översikt  

Betyg: 1 

Generell 
produktgruppering   

Betyg: 1 

Möjlighet att utföra köp 
online   

Betyg: 1 

Köphjälp    

Betyg: 1 

Layout och 
design   

Betyg: 1 

Förbättrad 
kundservice: 
Order  

Betyg: 1 
Verksamhetsområde 
(produkt och/eller 
tjänst)  

Betyg: 1 

Detaljerad 
produktbeskrivning   

Betyg: 1 

Säkerhetsrutiner vid 
köp online   

Betyg: 1 

Policys    

Betyg: 1 

Översiktskarta 
eller sökmotor   

Betyg: 1 

Förbättrad 
kundservice: 
Feedback  

Betyg: 0 
Företagsnyheter, 
Pressreleaser   

Betyg: 1 

Prisinformation    

Betyg: 1 

Förenklade 
köpfunktioner   

Betyg: 1 

Procedurer 
efter köp   

Betyg: 1 

Navigation    

Betyg: 1 

Förbättrad 
kundservice: 
Communities  

Betyg: 0 
Kontaktinformation     

Betyg: 1 

Specialerbjudanden 
(produkter eller 
tjänster)   

Betyg: 1 

Betalningsmöjligheter 
online     

Betyg: 1 

Kundanpassade 
tjänster    

Betyg: 1 

Åtkomst via 
externa 
sökmotorer   

Betyg: 1 

Förbättrad 
kundservice: 
Kundanpassade 
webbsidor  

Betyg: 0 
Utförligare funktioner     

Betyg: 0 

Detaljerad 
information om nya 
eller kommande 
artiklar  

Betyg: 1 

Fullständiga 
transaktionsdetaljer    

Betyg: 1 

Utförligare 
kundservice    

Betyg: 1 

Stöd för olika 
typer av 
användare   

Betyg: 1 

Ny och effektiv 
användning av 
multimedia   

Betyg: 1 

      

Summa: 4/5  Summa: 5/5 Summa: 5/5                  Summa: 5/5       Summa: 5/5      

 

Summa: 2/5  

Totalbetyg: 26/30 dvs. 87 % på CEC-skalan 
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3.2 Binär betygssättning av Ginza  

Företagsinformation 
och funktioner 

Produktinformation 
och 
marknadsföring 

Transaktionsprocesser

 
Kundservice Användbarhet Innovativ 

service och 
teknologi 

Ägarskap, 
Företagsvision, 
Finansiell översikt  

Betyg: 1 

Generell 
produktgruppering   

Betyg: 1 

Möjlighet att utföra köp 
online   

Betyg: 1 

Köphjälp    

Betyg: 1 

Layout och 
design   

Betyg: 1 

Förbättrad 
kundservice: 
Order  

Betyg: 1 
Verksamhetsområde 
(produkt och/eller 
tjänst)  

Betyg: 1 

Detaljerad 
produktbeskrivning   

Betyg: 1 

Säkerhetsrutiner vid 
köp online   

Betyg: 0 

Policys    

Betyg: 1 

Översiktskarta 
eller sökmotor   

Betyg: 1 

Förbättrad 
kundservice: 
Feedback  

Betyg: 0 
Företagsnyheter, 
Pressreleaser   

Betyg: 0 

Prisinformation    

Betyg: 1 

Förenklade 
köpfunktioner   

Betyg: 1 

Procedurer 
efter köp   

Betyg: 1 

Navigation    

Betyg: 1 

Förbättrad 
kundservice:  
Communities  

Betyg: 0 
Kontaktinformation     

Betyg: 1 

Specialerbjudanden 
(produkter eller 
tjänster)   

Betyg: 1 

Betalningsmöjligheter 
online     

Betyg: 1 

Kundanpassade 
tjänster    

Betyg: 1 

Åtkomst via 
externa 
sökmotorer   

Betyg: 1 

Förbättrad 
kundservice: 
Kundanpassade 
webbsidor  

Betyg: 1 
Utförligare 
funktioner    

Betyg: 0 

Detaljerad 
information om nya 
eller kommande 
artiklar  

Betyg: 0 

Fullständiga 
transaktionsdetaljer    

Betyg: 0 

Utförligare 
kundservice    

Betyg: 1 

Stöd för olika 
typer av 
användare   

Betyg: 1 

Ny och effektiv 
användning av 
multimedia   

Betyg: 1 

      

Summa: 3/5  Summa: 4/5 Summa: 3/5                  Summa: 5/5       Summa: 5/5       Summa: 3/5  

Totalbetyg: 23/30 dvs. 77 % på CEC-skalan 
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4. Jämförelse mellan subjektiv och binär utvärdering 
Vi redovisar här en jämförelse mellan den subjektiva och den binära utvärderingen, för att 
bevisa likheten i det resultat vi fått fram med dessa utvärderingssätt. Vi jämför alltså det 
resultat vi fått fram på den s.k. CEC-skalan med dessa två olika utvärderingssätt.    

Cdon.com Ginza % - Skillnad 

Subjektiv betygsättning 70 % 59 % 11 % 

Binär betygsättning 87 % 77 % 10 % 

  

Det finns en liten felmarginal på några procentenheter, men totalt sett så ligger ändå resultatet 
nog nära för att peka på likheten mellan den subjektiva och binära bedömningen av e-
handelsplatserna. Detta tyder på att vi varit opartiska vid den subjektiva bedömningen av e-
handelsplatserna, vilket ökar undersökningens validitet och reliabilitet.     




