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Sammanfattning

Titel: e-handel – vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt?

Författare: Patrik Nilsson, Johan Ericsson

Handledare: Peter Stevrin 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng. 

Syfte: Att besvara - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt?

Metod: Kvalitativ enkätundersökning med öppna svar. 

Slutsatser: Undersökningen visade att framgångsfaktorerna finns i ett sammanhang. 
De faktorer som vi ser som kritiska i ett e-handelsföretag är logistik, 
speciell produkt, bra ledning, kundkontakt och en viss del av teknisk 
utveckling. 
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Summary

Title: e-business – Which factors can make an e-business company
successful? 

Authors: Patrik Nilsson, Johan Ericsson

Supervisor: Peter Stevrin

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology.

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits.

Purpose: To answer: - Which factors can make an e-business company
successful?

Method: Qualitative questionnaire survey with open answers. 

Results: The survey gave us the answer that the factors of success are in a wider 
context. The factors that we have seen as critically are: logistics, a 
product that customers can recognize, good staff, fine contact with 
customers and technical development.
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1. Introduktion

Enligt Roberto Gilioli Rotondaro har e-handeln under senare år skapat myter om hur

man kan tjäna pengar på e-handel.1 Tanken var att en god idé skulle vara tillräckligt 

för att göra en människa miljonär på kort tid. Nu vet vi att det inte är så och 

nystartande företag får konkurrens redan från början.

1.1 Problemdiskussion

De senaste millennierna har människor handlat med varandra, till en början genom 

byteshandel, men senare med pengar. Till en början var denna marknad enkel, men 

utvecklades i takt med att människan själv utvecklades. Det har hänt någonting med 

denna traditionella marknad. Det är de senaste 20 åren som har revolutionerat denna 

handel genom den nya elektroniken och nu senast främst genom en faktor - Internet.2

Elektroniken har förändrat den traditionella ekonomiska handeln, med främst 

elektroniska transaktioner som har funnits i ett antal decennier idag. Dessa 

transaktioner har utvecklats och de senaste tio åren som Internet har existerat har detta 

nätverk visat både stora svagheter och styrkor. Det ger bland annat en möjlighet att 

kunna visa upp företag världen över, på ett sätt som tidigare varit omöjligt. Men 

Internet har visat sig vara mer än ett jättelikt nätverk av datorer. Det har även skapat en 

ny marknadsplats med nya förutsättningar. Det talas här ofta om bland annat 

säkerhetsaspekter, där kunden begränsar sin elektroniska handel på grund av att 

säkerheten med de aktuella elektroniska företagen känns bristande eller oviss. 

Eftersom fler och fler, både företag och kunder, förflyttar sig till den virtuella 

marknadsplatsen, bidrar detta till att denna marknad kan vara väldigt lönsam för båda 

                                               
1 Rotondaro Gilioli Roberto, (2002) Defining the customer´s expectations in e-business. Sid 1-3.
2 Norris, M, West, S & Gaughan, K, (2000) eBusiness Essentials – Technology and Network 
Requirements for the Electronic Marketplace, preface 1-2.
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parter. Möjligheten att nå ut med ett budskap har genom Internet ökat radikalt. För ett 

litet företag, låt säga i Ronneby, kan Internet betyda en marknad som är 

världsomfattande. Detta istället för att vara lokalt begränsad till just Ronneby, Blekinge 

eller möjligen Sverige. Om vi säger att företaget sysslar med elektroniska produkter 

(exempelvis dataprogram), kan nu dessa skickas hem till kunden genom att denna 

enkelt betalar för produkten och sedan laddar hem produkten till sin dator. Allt detta 

sker på företagets hemsida. Detta innebär att fraktkostnader närmast eliminerats och att 

support och uppgraderingar kan ske friktionsfritt. Både kunden och företaget tjänar på 

så sätt genom att företaget förflyttat sig från ”place” till ”space”.3

Storleken på ekonomin för e-handeln har enligt Peter Weill och Michael R. Vitale bara 

börjat synas. Mellan 2001 och 2003 ökade e-handeln i OECD4 från 330 miljarder dollar 

till 1 biljon dollar. Internetmarkandsföring genererade 218 miljarder år 2000 och ökade 

till 774 miljarder 2002. Många vet idag inte hur den nya elektroniska handeln är 

uppbyggd eller vad det innebär att vara ett e-handelsföretag. Följande punkter är några 

exempel av de ovissheter som Peter Weill och Michael R. Vitale tar itu med, värda att 

tänka på gällande e-handelsekonomin:5

 Hälften av alla vinster inom e-handelekonomin kommer från investeringar av 

Internetprotokollinfrastrukturer och andra faktorer för att möjliggöra e-handel, 

istället för e-handeln i sig. 

 Trots att e-handeln ofta talar för en direkt kontakt mellan köpare och säljare, 

har de mest innovativa modellerna visat sig vara intermediära webbföretag, 

som exempelvis intelligenta sökagenter och specialistagenter. 

                                               
3 Weill, Peter and Vitale Michael R. (2001). Place to space –Migrating to e-business models. Sid. 7-35
4 The Organization for Economic Co-operation, se http://www.oecd.org/
5 Weill, Peter and Vitale Michael R. (2001). a.a. Sid. 7
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 Den mesta uppmärksamheten har riktats mot B2C e-handel, men det är trots allt 

B2B e-handel som genererar störst omsättning.    

Det finns idag många e-handelsföretag men långt ifrån alla lyckas att överleva. Med 

hjälp av Internet får företagen liknande villkor för att lyckas. Konkurrensen kan vara 

hård även mellan stora och små företag, där små företag kan vara de som lyckas allra 

bäst. Internet skapar ett relativt billigt sätt att marknadsföra och sälja varor, där både 

individer och företag får möjlighet att synas globalt. Vad är det då som gör att vissa 

företag kan lyckas inom just e-handel? Ligger problemet i att få ett lönsamt företag, är 

det kanske antalet anställda eller vilken kompetens företaget besitter som är avgörande. 

Vår tanke är att ta reda på vad företagarna själva tycker spelar störst roll och sedan 

utifrån detta göra en generell bild på e-handelsföretag. 

E-handel är en bred och relativt ny försäljningskanal. Men det är trots allt snart tio år 

sedan Internet slog igenom på allvar och det är nu som företag både har misslyckats och 

lyckats på allvar. Det råder ännu en viss oenighet om hur företag ska satsa för att lyckas 

och det är där vår uppsats ska ta fart. 

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att besvara följande fråga:

– Vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt?

1.3 Avgränsningar

Eftersom det finns mycket information om ämnet e-handel har vi valt att inrikta oss på 

vilka faktorer som har varit avgörande för en del e-handelsföretag i Sverige. Sverige är 

trots allt det land i Europa där flest personer använder Internet.6

                                               
6 Se kapitel 2 – e-handelsprognos
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För att avgränsa oss vidare var det planerat att endast välja företag som endast finns på 

Internet, men eftersom många företag även har ett lager med en s.k. lagerbutik vi har 

dock valt att ta med dessa företag och även företag som ger ut kataloger till kunderna. 

Den huvudsakliga verksamheten ska ändå vara e-handel. Vi har även valt att undersöka 

företag som endast har privatpersoner som huvudkunder.

Studien kommer att inriktas på företag som ägnar sig både åt produkter eller/och åt 

tjänster. Vi har inte heller gjort skillnad på företag med olika produkter eller olika 

tjänster. De e-handelsföretag vi har valt att ta med i undersökningen är de vi tycker är 

framgångsrika. Med detta menar vi att dessa företag har utvecklats positivt i takt med 

de år som företagen har funnits. För att bli framgångsrikt ska företaget tillfredsställa 

sina kunder på ett sätt som göra att företaget kan utvecklas. Här får företaget dock 

jämföras med branschindex7, d.v.s. har branschen inte utvecklats positivt är det kanske 

svårt för företaget att utvecklas positivt mot alla odds. Här menar vi att framgång har 

uppnåtts om företaget har överlevt och utvecklas i förhållande till konkurrenter. 

Företagen behöver dock inte ha uppnått någon specifik omsättning eller något resultat 

på grund av att företagen är olika i storlek vilket i sin tur leder till skilda omsättningar 

och resultat.

Uppsatsen kommer dock inte att begränsas och inriktas på en eller ett fåtal faktorer som 

kan vara hörnstenarna i svaret på denna problemdiskussion. Vi har valt att ta med alla 

de faktorer som företagen själva har valt att belysa. 

Undersökningen kommer att inriktas på ett 10–tal e-handelsföretag. En del menar att 

det är svårt att generalisera resultat byggda på något mindre undersökningar och att det 

endast går att göra undersökningar på lokal nivå. Försök kommer dock att ske med en 

generalisering över e-handelsföretag med liknande kriterier som de vi undersöker, men 

vi inser svårigheten av att göra en större generalisering.  

                                               
7 (bransch kan vara t.ex. auktionsföretag eller resebolag över Internet)
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1.4 Tidigare studier
De tidigare studier som vi har tagit del av har varit mestadels av negativ klang, 

exempelvis varför vissa e-handelsföretag inte lyckats och vilka faktorer som hade 

betydelse för denna negativa utveckling för företaget. Detta ledde i sin tur intresset till 

att besvara en fråga i positiv riktning. I vårt fall vilka faktorerna kan vara för att vara 

framgångsrik. Denna riktning kändes på ett sätt av mer intresse både för oss som 

skribenter, företag som håller på att utvecklas och de företag som skulle undersökas. 

Den sistnämnda gruppen på grund av att företag i allmänhet kanske är mer intresserade 

av att ange de faktorer som har skapat lycka och välgång, än de faktorer som har 

bidragit till att företaget har satts i konkurs. 

Det var även av intresse på grund av att de tidigare studier som vi tagit del av var just 

tidigare studier. Med ett ämne som e-handel tror vi att vissa framgångsfaktorer har 

begränsad livslängd. Det är bland annat boken In search of excellence av Thomas J. 

Peters och Robert H. Waterman, med tryckår 1982, som har bidragit till att vi ville 

förnya fakta om området. Vi har även hittat studier som har behandlat en eller ett fåtal 

faktorer och på så sätt skiljer sig vår undersökning genom att utgå ifrån att företagen 

själva ska reflektera över vilka faktorer som har gjort dem framgångsrika.

1.5 Målgrupp

Med ett aktuellt ämne som e-handel hoppas vi att uppsatsen väcker intresse för många 

personer. Kandidatuppsatsen vänder sig både till Blekinge Tekniska Högskola, då givet 

de studenter som är intresserade av ämnet och vill veta mer om vilka faktorer som i 

dagsläget har haft stor betydelse för ett e-handelsföretags framgångar. Men uppsatsen 

riktas även till andra e-handelsföretag som kan tänkas vara intresserade av de faktorer 

som resultatet rubricerar.    
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2. e-handel

Kapitlet behandlar en grund om ämnet e-handel och dess framtida utsikter. De

inledande avsnitten förklarar ett i dagsläget diffust ämne som e-handel. Detta för att ge 

läsaren möjlighet att skapa sig en uppfattning om vad ämnet innebär, ett snabbt 

växande ämne som utvecklas dagligen.  Kapitlet avrundas med en del aspekter kring e-

handel och slutligen nya möjligheter som e-handel har gjort genomförbara.

2.1 Historisk tillbakablick
Trots att Internet har ökat markant under 1990-talet började det dock redan trettio år 

tidigare.8 Internet startade i USA som ett forskningsprojekt inom försvaret. Tanken var 

att kunna skicka säker information mellan olika datorer runt om i landet. Senare togs 

projektet över av universitet som vidareutvecklade systemet till att utbyta information 

mellan skolorna.

1972 skickades det första e-postmeddelandet och året därpå fick USA och Europa 

kontakt med varandra över Internet. Det var först 1993 som antalet anslutningar 

översteg en miljon. Tim Bernes-Lee skapade ett grafiskt gränssnitt (Hyper Text 

Transport Protocol). Nu blev det lättare att använda Internet då det gick att klicka på

länkar till olika sidor m.m. Detta gjorde i sin tur gjorde att det kommersiella värdet 

ökade.

Begreppet e-handel omfattar både handel i öppna och i slutna system där endast 

behöriga användare har tillgång. 

                                               
8 Dykert, Lars m.fl. (2002) e-business för tillväst och lönsamhet. sid 14-17
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2.2 Möjligheter
Det första steget på Internet är att delge information till kunder, partners och 

leverantörer m.m.9 Hemsidan är oftast företagets sida ut mot sina kunder och därför 

gäller det att ständigt uppdatera denna hemsida. Det går att jämföra en hemsida med en 

tidning. Ingen vill ha gamla nyheter och likaså vill ingen heller ha gammal information 

på ett företags hemsida. 

Nästa steg i processen är kommunikation mellan parterna. Kunderna blir vana vid 

konkurrerande företags lösningar och vill ha något mer. Något som sticker ut eller ger 

kunden ett mervärde som gör att sidan besöks igen är en nödvändighet, eller så är ju 

andra företag ett ”musklick” bort. Kunderna ska stanna kvar på sidan och därför talas 

det om hemsidans klibbighet. 

Slutligen är det transaktionen vilket innebär utbyte av produkter/tjänster över Internet. 

Det finns stor potential at sälja över nätet och ordermottagningen kan enkelt ske via e-

post. Detta sparar tid och resurser för leverantörer och kunder. Till en början skapade

systemet stora problem på grund av att de nya informationskraven ledde utvecklingen 

till att många traditionella funktioner ifrågasattes. 

Svårigheten är att knyta ihop e-handelslösningen med befintliga affärssystem. Det är 

först när dessa två system fungerar tillsammans som förändringen blir mätbar. För att 

vidare finna utvecklingsmöjligheter måste hela organisationen bli nätverksorienterad. 

Det gäller att höja blicken och se arbetsuppgifterna i ett större perspektiv. 

                                               
9 Dykert, Lars m.fl. (2002) a.a. sid 28-30
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2.3 Definition av e-handel

Det finns ingen universell definition om vad e-handel är. Men det som ofta förknippas 

med e-handel är affärer av produkter och tjänster som sker över Internet.10Affären kan 

äga rum mellan både Business-2-Business, Business-2-Customer, Customer-2-

Customer samt Customer-2-Business, där den viktigaste delen som är utbytt är 

informationen. En transaktion leder till ett levererande av en vara, där produkten eller 

tjänsten inte behöver vara fysiskt existerande. Det finns ett flertal benämningar på e-

handel, bl.a. e-business, e-commerce och e-trade, (där e-commerce ofta förknippas med 

enbart köp och försäljning av varan och flödet av associerande information och pengar.)  

De tekniska aspekterna inom e-handel är främst mjukvaran, hårdvaran och nätverket 

som kopplar samman datorerna och möjliggör informationsutbytet. 11  En 

specialfunktion inom e-handel är betalningsfunktioner, säkerhet och support. 

Internet och e-handel kan ses som ett stort affärskomplex på Internet. Affärernas 

ansikte utåt är datorskärmen och serven är alla affärerna. Inom e-handel spelar storlek

ingen roll. Det finns möjlighet att ändå nå kunder långt över nationsgränserna. 

Kunderna behandlas som individer men det finns kapacitet för en massmarknad. 

2.4 Lönsamhet vid betalning genom e-handel
Kärnan i alla affärer är lönsamhet. Affärerna fungerar endast om de tillfredställer 

parternas behov. Detta är vanligtvis att produkter/tjänster byts mot betalning. Det är 

många tekniska detaljer som bör beaktas noggrant. 

Det är vanligt att kunderna betalar sina produkter/tjänster över Internet med kreditkort. 

Denna avgift är i många fall relativt hög för företagen främst när det gäller betalningar 

                                               
10 Norris, M, West, S & Gaughan, K, (2000) a.a, Sid. 2
11 Norris, M, West, S & Gaughan, K a.a sid 2-8.
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under 100 kr. Av den orsaken finns det en teknisk lösning som kan göra att företagen 

kan bunta ihop betalningsprocessen och endast betala för ett ”kortdrag”.   

2.5 Säkerhet
När en kund går in i en vanlig affär betalar den pengar för en produkt/tjänst.12 Den vet 

också ungefär hur länge affären har funnits där. Skulle det vara något fel på varan är det 

bara att gå tillbaka till affären och byta vara. När en kund handlar på Internet är det stor 

skillnad. Kunderna vet inte om affären är ”hederlig” eller inte. Hur går köpare och 

säljare tillväga när betalning ska ske och finns det något att göra om betalningen skulle 

komma i fel händer? Det gäller att kryptera meddelandena mellan säljare och köpare. 

Svårigheten kan vara att acceptera den kod som företagen väljer. Trots att kunden har 

en ”säker” linje måste den se till att det är rätt företag som den kommunicerar med. Det 

är inga garantier att ett namn på en hemsida motsvarar det tänkta företaget. Det kan 

också sägas att hemsidan bör vara kontrollerad av en oberoende tredje part för att 

säkerställa säkerheten.

Nedan presenteras de grundläggande delar som bygger upp elektronisk handel.13 Enligt 

Mark Norris, Kevin Gaughan och Steve West har elektronisk handel som sker mellan 

Business-2-Business och Business-2-Customer inte skiljer sig väsentligt i dessa 

aspekter. Det istället kan sägas att kartan är generell. Den som i den ena situationen är 

leverantör, kan i den andra situationen vara kund till en annan leverantör. Det som visas 

på kartan är grundpelarna för att göra ett elektroniskt företag, mer eller mindre, 

effektivt. 

                                               
12 Norris, M, West, S & Gaughan, K (2000) a.a sid. 8-10.
13 Norris, M, West, S & Gaughan, K (2000) a.a sid. 4
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2.6 Försäljningsprognos för e-handel

I början av år 2000 upplevde många Internetföretag en stor uppgång av försäljningen.14

Trots att det är en liten del av den totala försäljningen som sker världen över är det en 

tämligen stor summa pengar. Detta visar att intresset för e-handel ökar och kan bli en 

mycket intressant marknad även för de företag som är försiktiga till förändringar av 

företagsstrukturen.

Enligt en undersökning av Internethandeln i Europa från 2003 är Sverige är det land i 

Europa där flest personer handlar från Internet.15 38 % av Sveriges befolkning har 

handlat någon gång på Internet, jämfört med övriga Europa där det genomsnittliga 

värdet är 16 %. Undersökningen är gjord med intervjuer med totalt över 16 000 

personer. 

                                               
14 Weill, Peter and Vitale Michael R. (2001). a.a sid 87-88.
15 http://europa.eu.int/comm/consumers/topics/btoc_ecomm.pdf
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http://europa.eu.int/comm/consumers/topics/btoc_ecomm.pdf

Av de personer som handlade på Internet i Europa upplevde nästintill hälften av dessa 

att säkerheten var oviss. Närmre 40 % av personerna var oroliga över vilka garantier 

som gäller och över returrätt. En tredjedel var oroliga över att produkterna kunde vara 

skadade och försenade. Över hälften av dem som handlade sade att de föredrar 

välkända e-butiker framför okända och att butikerna gärna även fick finnas i fysik form. 

Enligt undersökningen Internetindikatorn har e-handeln ökat mellan 1999 och 2002 

med runt 250 %.16 År 2002 var Internethandeln 1,7 % av den totala detaljhandeln i 

Sverige. 

Det totala Internetanvändandet har även det visat en positiv utveckling. Från 1996 till 

2002 har den totala andelen människor i Sverige som har tillgång till Internet ökat från 

10 % till 60 %.   

Eftersom allt fler får tillgång till Internet kan det tänkas att e-handeln kommer att öka. 

                                               
16 www.svenskhandel.se
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2.7 e-handelsaspekter

Internet har möjliggjort en relation mellan kund och dator vilket har skapat en osäkerhet 

hos kunderna som e-handelsföretagen måste förbättra. Vidare beskrivs även att handla 

över Internet är bekvämt för att kunden kan handla hemma vid sin dator och det sparar 

tid. Du har också tillgång till de flesta produkterna/tjänsterna inom en viss sektor och en 

möjlighet att välja betalningssätt.

För att gå lite djupare finns det sex olika aspekter för att handeln över Internet ska 

fungera bra. 

 Den första aspekten är tillgången till Internet. Denna tillgänglighet följer med 

under hela beställningsprocessen till att kunden får hem produkten i det skick 

som avtalades. 

 Den andra aspekten är säkerheten. Kunden vill veta vilka säkerhetsåtgärder som 

företaget har vidtagit och vilka säkerhetsdetaljer som finns med på 

Internetsidan. 

 Den tredje är kommunikation. Kunden vill ha en utförlig information om 

produkten och en detaljbeskrivning av den. Det gäller att beskriva produkten 

som om kunden hade den hemma, och även då kunna visa upp produkten på 

bild. 

 Den fjärde är samspelet mellan kund och dator. Detta ska flyta på ett felfritt sätt 

och frågor ska besvaras i snabbast möjliga mån.

 Den femte handlar om tillförlitligheten på Internet. Detta har förbättrats under 

de senaste åren men kan bli bättre för att förhindra att servrar lägger av för att 

det är för mycket trafik. 

 Den sjätte och sista aspekten handlar om trovärdighet. Om det är något problem 

(vanligtvis med en produkt) ska det går att byta eller få pengarna tillbaka. Det 

ska stå på Internetsidan hur kunden ska gå tillväga om det uppstår något fel. 
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Även om Internet har blivit säkrare menar Chris F Brendon att 67 % av kunderna väljer 

att avbryta sina inköp på Internet om de behöver ange personlig information eller 

kreditkortsdetaljer, trots att de är intresserade av produkterna och att handla på 

Internet.17

Det sägs att ju mer störningsfritt ett företag får arbeta på en marknad, desto större blir 

det totala välståndet eftersom resurserna då utnyttjas effektivast. 18  En sådan här 

marknad innebär att alla säljare känner till vad köparna efterfrågar, alla köpare känner 

till priserna hos säljarna och alla säljare vet vad köparna är beredda att betala. Det är 

relativt omöjligt att åstadkomma en situation som i exemplet ovan. Detta speciellt när 

det vanligtvis råder en komplex marknad där just möjligheten att skaffa sig en översikt 

är väldigt liten.     

I och med att Internet har utvecklats har denna möjlighet blivit något mer verklighet.19

Det är nu möjligt att kontrollera varor nästan globalt. Detta skapar givetvis en extremt 

konkurrensmässig situation för företagen. Det har även skapats nya företag som har till 

uppgift att förmedla priser till olika kunder. Marknaden accepterar helt enkelt inte att 

priserna varierar utöver bland annat leveranstid, support, garantier, speciellt varumärke 

m.m. Det är genom detta som företagen fått uppleva en ofördelaktig situation genom att 

marknaden har utjämnats, liksom priserna på varorna. 

2.8 Nya möjligheter med e-handel

Internet har förändrat många människors liv och arbete.20 Den främsta möjligheten med 

Internet är att de geografiska avstånden inte blir några problem längre och på detta sätt 

kan ett företag marknadsföra sig globalt, något som aldrig tidigare varit ekonomiskt 

                                               
17 Brendon, Chris F (2002) In ecommerce, customer trust is no longer an option: It is the requirement for 
success. Sid 1-7.
18 Ström, Pär (1999), Vinna eller försvinna i IT-åldern, sid 19
19 Ström, Pär (1999) a.a. sid. 20
20 Bloomberg David J. m fl. (2002) Logistics. Sid. 241-244
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möjligt. Dock kan logistikproblemen växa i takt med att företag och kunder befinner sig 

på allt länge avstånd från varandra. e-handel har ett flertal möjligheter som:

 Global närvaro för företagen. Kunderna kan välja från en global miljö och har 

lätt att få tag i informationen. Det blir på så sätt lättare att jämföra olika företag.

 Företag kan komma åt sin Internetsida överallt i världen och kan även 

kontrollera kundernas krav och val elektroniskt.

 Företag kan lättare kontrollera vilken produkt som är populärast genom att 

jämföra antalet beställningar, antalet gånger som kunder tittar på en produkt och 

vilka produkter som ägnar kunden störst uppmärksamhet.

 Kundanpassade produkter och tjänster blir lättare att genomföra genom den 

stora mängd information som företaget, genom Internet, kan samla in om 

kunderna.

 Personlig prissättning genom att företaget har mer information om kundens 

prismedvetenhet. 

 Leveranstiden minskas.

 Antalet distributionsled, som exempelvis grossister och detaljister, kan i vissa 

fall minskas. 

 Företag sparar pengar på transaktionskostnader och personal genom att ha 

service via nätet.

 e-handel skapar nya företag som endast har sin försäljning via nätet och detta 

skapar större konkurrens. 

 e-handel minskar gapet mellan stora och små företag när det gäller t.ex. 

marknadsföring. Det blir enklare för företag att starta på den virtuella 

marknaden, även de små företagen får möjlighet att besegra eller i alla fall ligga 

jämnt med större företag.

Genom att sälja direkt till kund med rätt kompetens slipper både företaget och kunden 

många mellanled. Det blir en direktkontakt mellan producent och konsument. Kunden 

får sedan produkten/tjänsten hemskickad via nätet eller per post, beroende av vilken typ 
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av vara företaget levererar. De digitala produkterna och tjänsterna skickas i regel direkt 

till kunden genom dess dator, medan de fysiskt existerande skickas på sedvanliga sätt. 

Vissa varor är därför mer anpassade att kopplas till e-handel. Varor som musik, 

datorprogram m.m. är följaktligen mer anpassningsbara till digitalisering. Om kunden 

kan komma att vilja smaka, känna eller se på vissa varor innan den köper varorna är 

dessa varor således mindre anpassningsbara till digitalisering. Det ska dock påpekas att 

de sistnämnda kan exponeras genom Internet för att sedan bli ”testade av kunden i 

verkligheten”. 21  Ett vanligt exempel på denna typ av produkt kan vara begagnade 

produkter, exempel bilar.

                                               
21 Weill, Peter and Vitale Michael R. (2001). a.a. Sid 245-251
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3. Möjliga framgångsfaktorer

Eftersom uppsatsen byggs upp genom en objektiv syn har vi valt att inte begränsa oss 

till ett få antal faktorer redan från början. Vi har dock valt att räkna upp ett antal 

faktorer i detta kapitel för ett ge en objektiv bild på vad som vanligen kan intressera 

forskare inom e-handelföretag. Dessa faktorer, samt de nya faktorer som visar sig 

tillkomma, kommer att diskuteras och analyseras i Analys & Slutsatser.

3.1 Logistik

E-handel sker som sagt näringsidkare sinsemellan men också mellan näringsidkare och 

kund. En stor fördel för kunden med elektronisk handel är att leveranserna går att följa

genom Internet. Det beror dock på om företaget har denna tjänst och om 

leveransföretaget stödjer det. Genom ordernumret kan paketet spåras från leverantören

ända fram till dörren. Internet gör att många företag slipper ha stora butiker med 

butikspersonal som säljer varorna, utan det räcker i regel med ett lager. Trots den 

nätbaserade tekniken är det förstås alltid transportföretag som levererar de fysiskt 

existerande produkterna till kunden. När nu Internet har den utbredningen att de flesta 

personer i Sverige har tillgång till det, har kunderna blivit mer otåliga och räknar med 

kortare leveranser och kortare svar från leverantören. Detta har gjort att en del företag, 

exempelvis UPS och FedEx, har specialiserat sig på snabba paketleveranser runt om i 

världen. Eftersom logistiken ofta är något av det viktigaste som förbinder ett e-företag 

med kunden har nya former av logistik utvecklats för dessa företag. Integrerad logistik

följer med produkterna från leverantör till färdig produkt. 22  Marknadssidan och 

produktionen går hand i hand med den integrerade logistiken och alla är lika viktiga. 

Det finns tre olika ”sektioner” av integrerad logistik i ett företag:

                                               
22 Bloomberg David J. m fl. (2002) a .a. Sid. 46-50
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 Inkommande logistik som har hand om samarbetet med leverantörer och 

materialflödet.

 Produktion logistik hanterar processerna inom företaget.

 Utgående logistik som hanterar relationen mellan företag och kund.

Varje del har fem olika underkategorier:

 Transport, tar hand om produkternas rörelser till, igenom och till kund.

 Strategi, skapar strategiskt beslut om var lager ska finnas och vilken typ av 

lager

 Lagerhållning, ser till om vilka varor som ska ligga på lager. Hur råvarulagret 

ser ut och vilka produkter som bearbetad.

 Materialhantering, kontrollerar rörelserna av produkterna och försöker göra 

produktionen effektivare. Har även hand om paketeringen av slutprodukterna.

 Kommunikation och information, tar hand om order, försöker förutse marknaden 

och svarar på reaktioner från kunder och leverantörer.

3.2 Customer Relations Management

Integrerad logistik har utvecklats mycket på senare tid främst genom kundens 

medvetenhet och användandet av datorer. Den allt växande e-handelsekonomin och 

affärsglobaliseringen har även de gjort att den integrerade logistiken blivit starkare.

Customer relations management (CRM) som är en del av den integrerade logistiken 

beskrivs ofta tillsammans med följande fakta:23

 Det kostar sex gånger mer att sälja till en ny kund än till en befintlig kund.

 En missnöjd kund berättar om problemet för 8-10 personer.

 Möjligheten att sälja till en ny kund är 15 % medan att sälja till en befintlig är 

50 %.

                                               
23 Kalakota, Ravi (2000), e-Business2.0 – Roadmap for success. Addison-Wesley. Sid. 170-174.
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 70 % av de klagande kunderna stannar kvar om problemet blir snabbt åtgärdat.

 Mer än 90 % av företagen saknar tillräcklig sälj- och serviceintegrering inom e-

handel.

Customer Relations Management går ut på att förstå sin kundkrets, vilka kunderna är 

och vad de efterfrågar. Effektiv CRM inriktar sig på tre delar av datahandledning: att 

samla information om individuella kunder från ett flertal källor, rensa ut och samla ihop 

materialet centralt och sist portionera ut materialet till berörda personer, både innanför 

och utanför organisationen. Denna process är typiskt beskriven för hur företaget bildar 

sig en bild av hur kunden ser ut och beter sig. Det krävs ett ständigt dataflöde i 

samband med att företaget måste inrikta sig på att data om kunden sammanställs och 

analyseras på ett sätt som varje individuell del av företaget förstår och kan förädla till 

nytta för företaget.

När nu konkurrensen generellt är stor för e-handelsföretag, gäller det att skapa ett 

mervärde för kunden. Förmågan att få med sig hela företaget för att lyckas med 

kundens krav är väldigt viktiga. Vanligtvis är detta att först och främst lyssna på de 

anställda som har direktkontakt med kunderna, d.v.s. försäljning, marknadsförning och 

kundservicegrupper. Det är vanligtvis på detta sätt företaget undersöker vad kunderna 

efterfrågar och vad de eventuellt tycker bör ändras med produkten/tjänsten. 

Det är numera vanligt att företag ägnar stor kraft åt CRM. Men det kan dock finnas 

problem om denna metod inte används på rätt sätt.24 Här menar Stephen Jay att ett 

system som inte är integrerat med den övriga verksamheten, exempelvis logistik, och 

andra delar som är viktiga för verksamheten, kommer företaget att ha information som 

blir oanvändbar och av ringa värde. Han menar att informationen kan användas till att 

vägleda direktförsäljning och liknande, men om företaget ska ha en betydande 

helhetsbild krävs det en total sammankoppling och att informationen är aktuell. 

                                               
24 Stephen, Jay (2004), CRM data needs a wider context. Sid 1-10.
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3.3 Helhetskrav

Helheten är ofta avgörande för ett e-handelsföretags existens. För att skapa ekonomisk 

nytta finns det fyra bitar som skapar en helhet.25

 Produkterna formas efter kundens krav och integrerad logistik hjälper till att 

separera orders till mindre enheter som når kunden.

 Ägande förs över från fabrik till kund. Produkten/tjänsten måste säljas eller 

hyras ut för att den ska vara av värde för företaget.

 Förmågan att förflytta produktionen till marknaden. På detta sätt gör den 

integrerade logistiken att ”gränserna” inom handeln minimeras.

 Möjligheten att ha rätt produkt när den efterfrågas. Detta sker genom hela 

produktionsprocessen.

För ett företag gäller det att få kunden helt nöjd.26 Med det menas att kunden inte bara 

ska vara nöjd med produkten utan även med distributionen av den. Inom e-handel är det 

ännu viktigare att kunden är nöjd, för dels är det större konkurrens på Internet och dels 

når en missnöjd kund många fler potentiella köpare på Internet än i en fysisk miljö.

Förmågan att leverera rätt produkt till rätt plats och få en nöjd kund måste fungera. 

Således gäller det att ha bra leverantörer och kunnig personal som kan distribuera 

varorna rätt. En del utmaningar, exempelvis komplexiteten från alla order sätter 

företaget på stora prov. Finns det sedan flera olika lager skapar detta större 

kontrollbehov av lagerstatusen och bättre planering vad det gäller inköp och 

distribution. Många nätbaserade företag har försökt att skapa egna nischer som gör 

hemsidorna lite mer unika och försöker på så sätt få kunderna att känna igen sig. Det 

händer att e-handelsföretag väljer att hyra lagerutrymme hos företag som har befintliga 

                                               
25 Bloomberg David J. m fl. (2002) a.a. Sid. 52-53
26 Rotondaro Gilioli Roberto a.a. Sid 4-10.



                                      Johan Ericsson, Patrik Nilsson
                                      Blekinge Tekniska Högskola

                                  Managementhögskolan, Företagsekonomi 41-60 Kandidatarbete          
                                       VT -04

26

lager. Detta skapar ett bredare upptagningsområde men även möjligheten att byta lager 

snabbare om marknaden svänger i något område. Enligt Majed Al-Mashari har flera 

företag börjat med e-handel för att öka beslutsfattandet, minska kostnaderna samt öka 

kundnöjdheten.27

Vidare gäller det att ta reda på vad Internet kan göra för ditt företag. Ska hela din 

försäljning vara där eller bara en del? Ska du ha Internet för att kunderna kan följa sina 

leveranser eller bara en informationssida? 

Anitesh Barua m.fl. menar att nästan alla företag har god koll på traditionella affärer 

men glömmer ofta bort faktorer som handlar om e-handel.28 (procentuell försäljning på 

Internet, antalet Internetkunder osv.) Vidare kan företag nå nya kunder genom att öppna 

upp sig mot Internet och eliminera geografiska problem. Internetsidorna kan ge 

praktiskt taget all tänkbar information om företaget och ger en möjlighet för företagen 

att svara snabbt på kundernas frågor.

Företag som väljer att starta på Internet brukar ofta lägga för stor vikt på teknologin. 

Teknologin sköter inte sig själv utan måste ha kunnig personal för att få investeringarna 

att fungera på bästa sätt. Kundens information kommer oftast från ett klagomål eller en 

beställning. Då gäller det för kunden att snabbt få tag i en person som löser problemet. 

Vidare ska det vara lätt att hitta på Internetsidan och få tag i rätt person. När sedan 

frågan är besvarad gäller det att få feedback från kunden. Det är med denna information 

som företaget kan bli bättre. Det gäller alltså att skapa ett förtroende mellan kund och 

företagare. 

Enligt G Duffy och B G Dale är förmågan att fullfölja en order mycket viktig. 29

Vanligtvis väljer nystartande e-handelsföretag att lägga ut logistiken på entreprenad 

p.g.a. bristande resurser. Detta kan leda till att e-handelsföretagen förlorar kontrollen av 
                                               
27 Majed Al-Mashari, Electronic commerce, (2002) Sid 1-7.
28 Anetish Barua m.fl. Driving E-business excellence (2001). Sid 1-8.
29 G. Duffy, B. G. Dale, (2002), E-commerce processes: A study of criticality.  Sid 1-11.
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sina kunder. Det gäller även att lämna korrekta uppgifter om när produkten kan 

levereras. Skickar företaget en e-post till kunden och berättar att produkten skickas om 

två dagar, ska den också göra det. Kunderna kan tänkas vänta lite längre på en leverans 

om de får ett besked direkt om förseningen. Att produkten inte finns i lager eller inte 

levereras i tid är vanliga irritationsmoment inom e-handel. E-handelsföretagen måste 

ständigt kunna ändra sim hemsida för att möta nya konkurrenter som vill ta 

marknadsandelar för andra. En viktig egenskap är att få kunderna att beställa 

produkter/tjänster när de finns inne på sidan. Hemsidan ska tilltala kunden på ett sådant 

sätt att det är svårt att låta bli en beställning.

3.4 Bibehållen kundkrets

Det som krävs för att bli lönsamt är att någon handlar av företaget. Även om en kund 

har handlat av företaget en gång är det inte säkert att kunden kommer att göra det igen. 

För att göra ett försök att behålla sina kunder kan företaget börja med att analysera 

kunderna. Detta sker lättast genom att fråga ut kunderna utförligt.30 Kunderna bryr sig i 

regel inte om produkten i sig, utan har som mål att tillfredställa sina egna behov. Det 

sker olika inköp t.ex. beroende på vem som följer med kunden eller om kunden ex. ska 

till ett speciellt ställe. Förstår företaget kundens totala behov och helhetsintryck är det 

också lättare att agera som företagare. Det gäller att komma in på djupet och ställa sig 

olika frågor som när produkten köps, till vilket ändamål och varför produkten köps. 

Sedan gäller det att klarlägga varför kunden köper de produkterna just nu. Finns det 

sedan möjlighet att sälja huvudprodukten plus några biprodukter i ett och samma paket 

kan företaget tjäna ännu mer. 

Genom att analysera kundens konsumtionskedja får företaget följa kundens väg fram 

till det att produkten är hemma hos kunden.31 Denna analys gör det lättare för företaget 

att förbättra varje enskild del i kedjan. Men ofta gäller det att upplysa kunden om att det 

                                               
30 McGrath, Rita Gunther and MacMillan, Ian (2000). The entrepreneurial mindset. Sid 49-50.
31 McGrath, Rita Gunther and MacMillan, Ian. (2000) a.a. Sid 57-65.
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finns ett behov av en ny produkt/tjänst. Många använder t.ex. löparskor alldeles för 

länge. Efter ca två år har skon förlorat sin stabilitet och då är det dags att byta. Det är 

efter dessa två år som det gäller för företagarna att få kunderna att köpa nya skor. 

Ungefär som när en lampa lyser i bilen om att det är dags för service. Det gäller här att 

skapa ett behov hos kunderna att byta sina produkter med jämna mellanrum. 

E-handel kräver spetskompetens för att få verksamheten att fungera.32 E-företagen är 

vanligtvis komplexa varav flera företag har valt att lägga ut spetskompetensen på 

entreprenad. Detta för att bli mer effektiva och för att minska kostnaderna. Vidare säljer 

en del företag ut delar av sin verksamhet som inte tillhör kärnverksamheten för att 

minska utgifterna. Det gäller även att ha en helt integrerad infrastruktur. Förmågan att 

sammankoppla hela kedjan är en viktig del i arbetet. Detta är viktigt främst för e-

handelsföretag där kunden har ännu större valmöjlighet och inte nöjer sig med det näst 

bästa. 

Tid har genom e-handel fått ny betydelse. Tiden blir både viktigare och oviktigare.33

Tjänster och produkter blir tillgängliga dygnet runt, året runt, genom att kunden själv 

får beställa dessa varor över Internet. Det spelar numera inte lika stor roll när på dygnet 

någonting händer, utan att det istället händer relativt snabbt. Kunden accepterar inte att 

få vänta.34 Det är därför viktigt för ett e-handelsföretag att minska söktiden och tiden 

det tar för att genomföra ett köp. Företag som inte agerar tillräckligt snabbt riskerar att

slås ut.35

Många kunder uppskattar att hitta allt de behöver inom en viss bransch på samma 

”fysiska” plats, exempelvis stormarknader eller byggvaruhus. Dessa företag har nu fått 

konkurrens av e-handelsföretag som erbjuder samma saker, oftast till ett lägre pris.  

                                               
32 Kalakota, Ravi (2000) a.a. Sid 34-36.
33 Ström, Pär (1999), Vinna eller försvinna i IT-åldern. Sid 30-34.
34 Kalakota, Ravi (2000), a.a. Sid 38-42.
35 Ström, Pär (1999), a.a. Sid 30
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3.5 Affärsmodeller för e-handel

Ett av problemen för e-handelsföretag kan även vara att hitta den affärsmodell som 

passar bäst. Olika modeller passar för olika slag av företag, produkter m.m. Det finns 

enligt Michael R. Vitale och Peter Weill åtta stycken renodlade affärsmodeller. Dessa 

modeller är:

 Content provider – En modell där företaget har tagit en roll som speciallist och 

erbjuder kunder produkter och tjänster genom en tredje hand. (ex. 

väderprognoser)

 Direct to Customer – En modell där företaget har direkt kontakt med kunden 

utan mellanhänder.

 Full-service provider – En modell där företaget har direkt kontakt med kunden 

och dessutom levererar produkter/tjänster från ett helt produktområde (ex. 

datorer och dess kringutrustning)

 Intermediary – En modell där företaget fungerar som mellanhand mellan 

tillverkare och kund. Företaget leder kunden fram till dess önskemål som en 

slags galleria eller portal. 

 Shared infrastructure – En modell där flera företag skapar ett system där ett helt 

produktområde täcks upp. (ex. byggvaror)

 Value net integrator – En modell där företaget bara använder sig av 

informationen om kunden, för att sedan omvandla denna till att skräddar sy en 

produkt eller tjänst.

 Virtual Community – En modell som innebär att kunderna blir medlemmar hos 

företagets online-samhälle. Genom detta kan sedan företaget få information om 

kunden för att omvandla denna till att skräddar sy produkter och tjänster. 

 Whole of enterprice/government – En modell där flera företag samarbetar för att 

skapa en bättre situation för kunden. På detta sätt kan service m.m. 

effektiviseras.
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Den modell som sedan används avgör vilken typ av ägandeskap företaget får över 

kunden. Företaget kan äga den direkta kundrelationen, datarelationen och 

transaktionsrelationen, där olika modeller ger olika kombinationer av dessa tre 

ägandeskap.

 Relation: Dessa företag har den starkaste positionen men har mest att förlora. 

Kunden gör i regel återköp och dess profil finns i företagets databas. Kunderna 

har ett förtroende till produkterna som företaget erbjuder. Företaget har mer 

inflytande över kunden jämfört med andra företag. Här kan även företaget tjäna 

pengar på tredjehandsföretag som använder ”relationsföretagets” tjänster och 

produkter. 

 Data: Företag som äger denna sektion har en stor fördel mot andra företag, 

genom att de har information om vad kunden behöver och önskar. Företaget kan 

analysera informationen och ge en mer kundanpassad produkt, med rätt pris 

o.s.v. Data kan även ägas av två olika företag när det kommer till leverantör och 

mellanhand. 

 Transaktion: Företag som äger denna sektion får en ersättning eller del av 

vinsten vid varje transaktion. Företaget äger även data som är relaterad till köpet 

och om ett annat företag äger relationen till kunden är båda företagen 

gemensamt ansvariga för transaktionen. 

Peter Weill och Michael R. Vitale i Place to Space presenterar åtta stycken 

affärsmodeller för e-företag. Företag med olika syften och inriktningar kräver även 

olika modeller och kombinationer av dessa. Modellerna utgår ifrån att äga en, två eller 

alla tre av de föregående sektionerna markerade med en bock ( V ):

Ägandeskap av kund

Relation Data Transaktion

Content provider x x x
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Direct to customer V V V

Full-service provider V V V

Intermediary V V x

Shared infrastructure x V V

Value net integrator x V x

Virtual Community V x x

Whole of 

enterprice/government

V V V

Beroende på vilken av dessa sektioner som företaget äger får företaget olika roller mot 

kunden. Om företaget äger relationen med kunden får företaget en stor roll mot kunden. 

I detta fall är det viktigt med förtroende mellan företag och kund. Har företaget till 

exempel bara ägandeskapet av transaktionen kan det bara ta ut avgifter för denna. Om 

företaget i stället äger alla tre av dessa kan företaget styra mer över kunden och ta ut 

avgifter för både till exempel produkt och transaktion, samtidigt som företaget också 

vet vad kunden önskar genom att det äger data om kunden. Det är ovanligt att företag 

representerar rena exempel av dessa modeller. Det vanligaste är att företag kombinerar 

dessa modeller för att skapa en modell som passar för det specifika företaget. 

Peter Weill och Michael R. Vitale presenterar även ett tiotal punkter som kan vara 

värdefulla att uppfylla. Genom detta register kan företaget få en ungefärlig bild om hur 

bra förutsättningar företaget har att introduceras på den elektroniska marknaden. Det 

finns självfallet ett flertal andra faktorer som måste stämma för att företaget senare ska 

bli lönsamt.36

3.6 Summering av möjliga framgångsfaktorer
Slutligen vill vi sammanfatta faktorerna med följande beskrivningar:

                                               
36 Weill, Peter and Vitale Michael R. (2001). Place to space –Migrating to e-business models. Sid 292.
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 En bra och fungerande logistik kan vara en förutsättning för ett företags fortsatta 

satsning på affärsidén. Logistiken är ofta det enda som förbinder ett e-

handelsföretag med kunderna.

 Kunderna är naturligtvis viktiga i ett företagskoncept och företagen bör vara 

lyhörda och lyssna på kunden i olika frågor. E-handel innebär en utökad 

marknad men oftast även en utökad konkurrens. En kund nöjer sig helt enkelt 

inte med näst bästa.

 En annan viktig aspekt kan vara företagets mognad för lansering på Internet. Är 

det något som osäkert eller saknas bör företaget ta reda på detta innan 

lanseringen äger rum.

 Slutligen kan det vara valet av affärsmodell som är avgörande, för att passa 

företagets situation. Det finns en mängd olika affärsmodeller och allt som oftast 

blandas affärsmodellerna med varandra för att skapa nya egenskaper. 
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4. Metod

I enighet med allas uppfattningar om hur världen ser ut råder det också stor oenighet 

om hur det går att samla in information om världen.37 Utgångspunkten är att det går att 

studera företag på ett objektivt sätt. Detta kan ses som ett stort problem eftersom varje 

individ har någon uppfattning om vad som händer och det är svårt att inte låta detta 

spela in i processen. Istället för att fråga personer hur de trivs i en affär kan 

undersökningen utformas annorlunda. En möjlighet är att studera hur mycket 

personerna köper och hur relationen är med de anställda. Genom detta får undersökaren

fram ett helhetsintryck från kunden och ett mer rättvist svar än direkta frågor. 

Dag Ingvar Jacobsen presenterar två olika läror om metodinsamling:38

 Positivism 

 Hermeneutik 

Den förstnämnda är uppbyggd genom att världen kan beskrivas genom lagar och 

regelbundenheter. Metoden är deduktiv och beskriver att forskare kan samla in data om 

en objektiv verklighet. Metoden förespråkar kvantitativ datainsamling. Vi har valt att 

använda oss mer av hermeneutik som beskrivs i följande kapitel.

4.1 Hermeneutik  

Hermeneutikläran är således av det motsatta slaget. Den beskriver hur forskaren går 

från ”empiri till teori”. Denna datainsamling är uppbyggd på det sätt att forskaren helst 

ska arbeta helt utan föraningar om ett problem eller en situation, klassificera den data 

                                               
37 Jacobsen, Dag Ingvar, (2002) Vad, Hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Sid. 13-18.
38 Jacobsen, Dag Ingvar, (2002) a.a sid 27
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som är insamlad och sedan utifrån detta avfatta relevanta teorier. Det är denna induktiva

ansats som vi har tänkt använda oss av i den mån det är möjligt från vår situation. 

Läran förespråkar även holism, vilket innebär att problemet måste förstås utifrån att 

individer fungerar i ett komplext system och att varje individ kan agera annorlunda i 

olika situationer. Det betyder att det inte är själva individen som är intressant utan 

situationen som individen ingår i. Det är vanligt att forskningen utgår ifrån att studera 

individen i individens naturliga miljö. Vi har följaktligen valt att studera företagen i 

dess naturliga miljö men inte i ett komplext system eftersom vi använder oss av en 

enkätundersökning. 

Ett problem som uppstår är valet av närhet kontra distans. Eftersom användandet av 

Internet möjliggör att frågor kan skickas personligen till företagen kan vår metod ses 

som ett mellanting mellan de båda. Närheten kan ha negativ effekt eftersom företagen 

kan påverkas av forskaren och distansen kan göra att forskaren inte kan gå djupare in i 

intressanta bitar. 

4.2 Validitet och reliabilitet

Empirin måste vara giltig och relevant vilket menas att forskaren mäter det som 

forskaren önskar mäta.39 Detta kan även indelas i intern- och externgiltighet. Intern 

giltighet handlar om att vi mäter det vi tror. Svårigheten är därför att fastställa att 

forskaren mäter rätt saker. Extern giltighet och relevans gäller från ett begränsat 

upptagningsområde. Valet av underökningsmetod gör att det blir personliga synpunkter 

på problemen och alla personer räknas lika. För att styrka validiteten kan resultatet 

jämföras med andra undersökningar. Detta genom att jämföra empiriska 

undersökningar från andra arbeten med olika mätmetoder. 

Reliabilitet menas att undersökningen måste vara trovärdig. Det får inte finnas 

                                               
39 Jacobsen, Dag Ingvar, (2002) a.a sid 21-22, 190, 426-427.
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uppenbara mätfel och resultatet ska vara detsamma om undersökningen görs en gång 

till. Det gäller alltså att få ett resultat som mäter det som forskaren är intresserad av. 

Uppkommer samma resultat med samma metod eller samma mätinstrument finns en 

hög tillförlitlighet. Eftersom informanten befinner sig i en miljö där informanten trivs 

minimeras risken för att trovärdigheten ska minska för att personen befinner sig i en 

främmande lokal. Även att informanten har själv skrivit ner sina svar i lugn och ro utan 

överseende styrker trovärdigheten. 

4.3 Kvantitativ kontra kvalitativ datainsamling

I grund och botten har både kvalitativa och kvantitativa metoder samma syfte. Detta är 

att samla in empiri om hur världen ser ut. Kvantitativa undersökningar baseras på 

siffror medan kvalitativa undersökningar baseras på andra data, för att sedan utifrån 

detta skapa en bild av problemet eller området. 

Kvalitativa undersökningar har fördel att gå på djupet på ett område. Denna metod ger 

våra undersökningsföretag chans att själva beskriva situationen utifrån deras synsätt. 

Det är ett relativt komplext problem att ta fram vilka faktorer som har varit avgörande 

för ett företags framgångar vilket gav oss mersmak för en kvalitativ undersökning. Vi 

har därför inte valt att inrikta oss på vissa faktorer utan ger företagen själva möjligheten 

att beskriva deras möjliga faktorer.

4.4 Datainsamling

Uppsatsen kommer att byggas upp kvalitativt genom elektroniska enkäter med öppna 

svar vilket gör att företagen själva kan skriva vad de anser som är viktigast på frågorna. 

Detta val av metod kändes naturlig eftersom företagen i fråga är av elektronisk art. Vi 

har haft personlig kontakt med ett flertal företag och majoriteten av dessa valde att 
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medverka i vår undersökning. Enkäten har skickats ut via e-post där det aktuella 

företaget har möjlighet att svara i den takt som önskas. De fördelar som vi såg med att 

skicka ut enkäter med öppna svar var att det skulle bli relativt lätt att genomföra. Inga 

avgörande kostnader skulle uppkomma på detta sätt uppkomma. En annan anledning 

var att företagen är väl etablerade i den elektroniska världen och e-post kändes mer 

naturligt än att besöka företagen eller genom telefonintervjuer. 

Nackdelarna med denna metod kan vara att vi inte vet vem som svarar på e-posten. Vi 

får ingen personlig kontakt med företaget i denna situation. Företagen kan också välja 

att svara kortfattat eftersom de anser sig har svarat på frågan och de har ingen kontakt 

med oss. Den största svårigheten vi har mött var att utforma enkäten på rätt sätt. Får vi 

inte de svar på frågorna som vi vill är det svårt att skicka ut en ny enkät. Det gäller

därför att lägga stor vikt på enkätens utformning. 

Enkäten bestod av 18 frågor40, där företaget fick beskriva svaren utifrån deras specifika 

situation. Frågorna var av stegrande karaktär vilket menas att de första var enkla för att 

senare bli mer ingående i vårt ämne. Detta för att företagen skulle känna sig mer 

bekväma i frågeformuläret. Med risk för virusspridning i filer lades frågorna öppet i e-

posten för att förhindra att företagen inte skulle svara på frågorna/öppna filerna. 

Eftersom vi skickade enkäten via e-post till företagen fanns det ingen risk att vi skapade

en så kallad intervjuareffekt.41 Detta menas att en svag intervjuperson inte får fram 

samma information som en person som är mer aktiv i sitt frågande. Även klädsel och 

kroppsspråk kan ha betydelse vid intervjuer. Dessa aspekter har vi tagit bort men är 

även medvetna att vi inte ser hur personens kroppsspråk är när frågorna besvaras. 

Eftersom frågorna besvaras via e-post har vi alltid tillgång till informationen direkt som 

informanterna skrev den vilken minimerar risken som uppstår när undersökningen till 

exempel utförs genom vanliga intervjuer. Även risken med att ljudet på en bandspelare 

är för lågt eller att en filmkamera skrämmer informanterna tas helt bort i vår ansats.    

                                               
40 Se bilaga 1
41 Jacobsen, Dag Ingvar, (2002) a.a Sid 270-273.
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4.4.1 Primärdata

Primärdata är uteslutande hämtad från frågor via e-post direkt från informanterna som 

inte är insamlat förut.42 Vi har valt att ha öppna svartalternativ för vår studie för att 

intervjupersonerna själva ska ha möjlighet att svara fritt på frågorna. Valet av denna 

insamlingsmetod är främst för vi är intresserade av en begränsad del av hela företagen 

och eftersom informanterna arbetar inom e-handel finns det förmodligen inga hinder för 

att svara utförligt på denna ansats. 

4.4.2 Sekundärdata

Sekundärdata har samlats in främst från högskolans databas. Dessa informationskällor

har varit underlag till teorier och bakgrundsinformation men även till metod och 

tillvägagångssätt. Sekundärdata är dock ofta insamlad till ett annat ändamål än det 

problem som vi försöker lösa. Detta måste vi vara medvetna om när vi använder oss av 

texterna. Slutligen har även ytterligare information om företagen hämtats från 

företagens hemsidor för att komplettera med deras svar. I vissa fall hänvisade även 

företagen till deras hemsida.

4.5 Källkritik

Genom att välja företag och en viss kontaktperson uppkommer lite problem.43 Många

företag ger en bild av att deras läge ekonomiskt ser bra ut och berättar inte utförligt i 

alla frågor. Det kan vara ett problem om informanten liknas vid en grindvakt till 

företaget, vilket kan resultera i osäkra svar eller att deras svar stämmer med deras egna 

uppfattningar utan att sedan stämma med företagets egentliga situation. Vi har valt att 

själva inte vara riktade åt något visst håll, utan har försökt vara neutralt inställda till e-

handel och vilka faktorer som är väsentliga.  

                                               
42 Jacobsen, Dag Ingvar, (2002) a.a Sid 152-153.
43 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul (1995) Ethnography – Principles in Practice, Sid. 34-35.



                                      Johan Ericsson, Patrik Nilsson
                                      Blekinge Tekniska Högskola

                                  Managementhögskolan, Företagsekonomi 41-60 Kandidatarbete          
                                       VT -04

38

Uppsatsens företagsurval har grundats på de företag som tycktes bäst lämpade för 

ändamålet. Det är företag som vi ser som framgångsrika e-handelsföretag. Vi har valt 

att använda oss av en blandad inriktning av e-handelsföretag. Detta för att resultatet av 

undersökningen ska bli trovärdig.44  

Artiklarna som används i arbete är hämtade från olika databaser och kan vara skrivna 

av personer som är positiva till e-handel och dess konsekvenser, vilket kan göra att 

synen på framgångsfaktorer kan bli något förskönade.   

Informationen om företagen är tagen från deras hemsida. Detta kan resultera i att alla 

företagen har en allt för positiv bild om sig själv. Denna information kommer inte att 

bli en del av resultatet utan endast för att ge en inblick om vad företaget sysslar med. 

Vårt syfte förmedlar en positiv bild av företagen vilket kan göra att vi får fler företag 

intresserade att delta i undersökningen. Detta är även ett medvetet val för att göra 

uppsatsen mer intressant att läsa.

                                               
44 se kap. 4 för företagspresentationer
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5. Företagsbeskrivningar

Här nedan följer svaren företag för företag. Detta för att försöka visa företagens 

individuella svar och lättare kunna analysera resultatet senare. Vi har valt och skriva 

ner svaren på frågorna med få avvikningar från företagens egna svar. Detta för att 

inledningsvis få deras svar istället för våra analyser.  

5.1 Sammanställning av kvalitativ enkätundersökning

Informationen som inte går att hitta på företagens hemsida är hämtad från 

enkätundersökningen. 

5.1.1 Comboloan AB

Företaget startade våren 2000 och är oberoende mäklare för bostadslån.45 Företagets 

affärsidé är att genom modern teknik erbjuder företaget gamla och nya låntagare ett 

bättre sätt att mötas. Tanken är att långivaren ska visa upp sina produkter och tjänster 

och kunden ska studera de olika alternativen. Företaget vill jämföra och förmedla 

bostadslån från flera långivare till privatpersoner. Det finns även möjlighet till 

försäkringsjämförelser via partner. Vidare ska parterna lättare förstå varandra och även 

snabbare.

Inom företaget finns det en bred kunskap av lånemarkanden både nationellt och 

internationellt. Företagsledningen har stor branscherfarenhet vilket kan bidra till 

företagets starka ställning. Eftersom Comboloan är ett fristående företag kan det 

rekommendera kunden det bästa alternativet för just honom/henne. Företaget förmedlar 

                                               
45 www.comboloan.com
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bolån till nästan alla långivare på markanden. Detta gör att företaget är helt oberoende 

till långivarna vilket skapar ett större förtroende.

Comboloan strävar efter maximal vinst inom etiska och juridiska ramar. Företagets 

framgångskoncept är:

 Att erbjuda en tjänst som tidigare inte fanns i Sverige – jämförelse mellan i stort 

sett alla svenska långivare

 Bostadslånekostnaden är en stor del av privatpersoners plånbok och därför 

viktig för de flesta privatpersoner.

 Att erbjuda interaktiva verktyg där kunderna själva kan räkna på olika räntor 

m.m.

 Att hålla en god kundkontakt genom att skicka ut frekventa nyhetsbrev med ny 

information till alla kunder.

Comboloan räknar ut kundens totala räntekostnad och låneutgift med hänsyn till 

belåningsgrad, brytpunkt m.m.

När kunden väljer att arbeta med Comboloan får kunden även tillgång till 

lånebevakning. Denna tjänst säger till när kunden kan tjäna pengar på att lägga om sitt 

lån. 

Comboloan har en policy att kunden ska få svar på sina frågor inom 24 timmar. För att 

ytterligare stärka kundkretsen och användarvänligheten testas bl.a. webbdesignen i s.k. 

fokusgrupper.

Comboloan anser sig som bra på att testa nya idéer och har dessutom en stark styrelse 

med bransch- och entreprenörserfarenhet. Genom en flexibel arbetsstyrka och goda 

relationer till sin medlemsdatabas på 80 000 personer har företagets lyckats uppnå 

framgång. 
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Företaget strävar efter att få fler långivare och ytterligare rabatter från långivarna för att 

locka till sig fler kunder. Internetkonkurrensen bemöts med stark kundrelation både 

mellan företag och kund, men även företag och långivare.

Genom att endast fokusera på Internet och att långivarnas räntor fortsätter att skilja sig i 

stor grad ser utvecklingen ljus ut för Comboloan. Framtidsplanerna är att fortsätta att 

vara den ledande svenska bolåneförmedlaren.

5.1.2 Dell

Dell startade 1984 av Michael Dell och lanserades på Internet för Norden under 1999. 

Dell AB satsar på en konkurrenskraftig utveckling, produktion och distribution av både 

hårdvaror och mjukvaror till datorer. Dell omsatte förra året (2003) 41.1 miljarder 

dollar.46 Företaget har 46 000 anställda. Dell har en lageromsättningshastighet på tre 

dagar vilket gör att företaget kan agera mycket snabbare än andra konkurrenter. Dell 

lanserades på Internet för första gången under 1994 och 1996 blev det möjligt med e-

handel. Internetsidan har över en miljard träffar per kvartal och är anpassad till 86 

länder, 28 språk och 29 valutor. Dell använder också sin Internetsida för att koppla 

samman sina leverantörer och hjälpa sina kunder med olika frågor. 

Dells affärsmodell börjar och slutar med kunderna. Genom stor kunskap inom 

elektronik har Dell lyckats att skapa ett bra rykte och sälja bra produkter och tjänster. 

Dell tror på direktkontakt med kunden för att skapa en närhet med denna, men också 

för att minska på kostnaderna genom att ta bort mellanhänderna. Dell försöker att 

leverera skräddarsydda produkter till kunderna för att varje kund ska känna att

produkten motsvarade kundens behov. Dell har inga stora lager utan bygger 

produkterna när ordern läggs vilket gör att produkterna alltid innehåller det senaste 

inom teknologin. Denna stora omställningsförmåga anser Dell även har bidragit till 

                                               
46 www.dell.se
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framgångarna som uppnåtts. Företaget riktar sina resurser mot att anpassa sig till vad 

kunden tycker samt ett ständigt försök till att minska företagets kostnader samtidigt 

som kunderna ska få produkter av högsta kvalité. Genom att kunden själv få 

handplocka delarna till produkterna skapas ett mervärde och kunden känner sig delaktig 

i processen. Dessutom kan priser på detta sätt reduceras.

För att skapa produkter som är till störst värde för kunden, vilket Dell anser är viktiga 

delar i företagets väg till framgång, anser företaget att personalen har en stor betydelse 

för detta. Dell beskriver förmågan att ha kvar kompetent personal är väldigt 

betydelsefull. 

Efter lanseringen på Internet sparade företaget omkostnader genom mindre lagerlokaler 

och lägre lagerhanteringskostnader. En effektiv integration och bra kommunikation 

med kunderna anser Dell är skillnaden mellan fysisk verksamhet och verksamhet på 

Internet. Genom Internet skapades effektiva och konkurrenskraftiga sälj- och 

distributionskanaler. Denna breda och stora kunskap inom Internethandel anser Dell har 

varit en bidragande faktor till framgång.

Ledorden för företaget är fortsatt ekonomisk tillväxt, locka och hålla kvar kompetent 

personal och genom bra förhållanden mellan utbud, pris och kvalité lyckas tillfredställa

kunderna. Dell har lyckats att förstå marknadens behov och dragit nytta av fördelarna 

med Internet och elektronisk handel. 

Kunderna får oftast svar inom samma dag eller ett löfte om ett svar på en angiven 

tidpunkt. Vidare försöker Dell ständigt uppdatera sin hemsida med all tänkbar 

information samtidigt som det finns en stor stab med människor som sysslar med 

försäljning, kundservice och teknisk support.  

För att möta konkurrensen ligger Dell i framkant när det gäller att leverera produkter 

som har stort värde för kunden. En flexibel prisbild på produkterna och en stark 
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kommunikation över Internet som gör att företaget kan agera snabbt på 

konjunktursvängningar. Vidare har företagsledningen en stark branscherfarenhet om 

bland annat e-handel.

Dell är resultatet av en mans vision och en stark företagsdrivande verksamhet.

5.1.3 Ginza Musik AB

Ginza är störst i Sverige inom postorder när det gäller musik, film, spel och tillbehör.47

Företaget har ett brett sortiment och erbjuder kunden produkter till konkurrenskraftiga 

priser. Enkelhet, snabbhet och låga priser är ledord för Ginza. Företaget etablerades i 

fysik form 1968 och lanserades på Internet 1997. Skillnaden före och efter företaget 

lanserades på Internet är sättet som ordern registreras direkt till företagets interna 

datorsystem.  

Ginza Musik AB omsätter ca 300 miljoner per år och har 60 anställda. Det är här även 

viktigt att relationen mellan företaget och kunden sker med stor säkerhet. 48

Företaget har en lokal på 4 600 kvadratmeter och förutom order via Internet har 

företaget även telefonförsäljning. För att utöka marknadsföringen sponsrar Ginza

Musik AB travtränarna Björn och Olle Goop. 

Företaget försöker att ständigt förändra sin hemsida och har olika erbjudanden på sidan 

vilket skapar ett mervärde för kunderna. Ginza har som målsättning att besvara sina 

kunder under samma dag eller dagen efter. Det finns även nyhetsbrev och kataloger till 

den som önska att fä dessa hemskickade. Leveransen tar cirka 4-6 dagar, där två dagar 

används av Ginza för paketering. Frakt tillkommer med 29 kronor för 1-6 skivor, och 

79 kr för paket med obegränsat antal skivor.

                                               
47 www.ginza.se



                                      Johan Ericsson, Patrik Nilsson
                                      Blekinge Tekniska Högskola

                                  Managementhögskolan, Företagsekonomi 41-60 Kandidatarbete          
                                       VT -04

44

Ginza ansåg att efterfrågan och postorderverksamhetens utveckling var tilltalande för 

att företaget skulle lanseras på Internet. Företaget ser sina framgångsfaktorer som ett 

brett sortiment i kombination med låga priser och få konkurrenter. Detta i takt med att 

vara realistiska i sina investeringar har gjort företaget till vad det är idag.  

För att tillfredsställa sina kunder och skapa en ömsesidig kundrelation försöker Ginza 

att svara sina kunder samma dag eller dagen efter. Företaget anser att deras kundservice 

är ett bra vapen mot brustna kundrelationer och deras kundservice fungerar bra. När det 

gäller den elektroniska exploateringen gör företaget en ständig utveckling av hemsidan, 

vilket de anser skapar ett mervärde för kunden. Målet är att göra den så kundvänlig som 

möjligt. För att vidarebygga kundrelationen anser Ginza att bl.a. nyhetsmail som 

skickas ut regelbundet vara nödvändigt. Det finns även möjlighet att få en 

produktkatalog i pappersform till de kunder som önskar.

De fem egenskaper som Ginza själva anser har varit av stark betydelse är för det första 

ett brett sortiment. De ska erbjuda sina kunder det mesta inom musik. 

Kampanjerbjudanden och andra specialerbjudanden är även de av stor betydelse för 

företaget och dess kunder liksom att produkterna exponeras rätt både genom Internet 

och genom en snygg katalog. Vidare anser de att snabba leveranser är av stor betydelse 

för företaget. Kunden tycker i detta fall inte om att vänta länge på en produkt, när det 

gäller musik. Andra egenskaper är den långa och trygga erfarenheten som företaget har 

haft genom alla år i branschen. 

För att möta konkurrensen från andra e-handelsföretag försöker Ginza att ständigt 

utveckla hemsidan och katalogen. Det största hotet i framtiden betraktar ändå företaget 

som digitalt nedladdningsbar musik från Internet. 
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5.1.4 Scandinavian Photo AB

Scandinavian Photo AB har funnits sedan 1982 och lanserades på Internet 1995.49

Lanseringen på Internet skedde eftersom det fanns affärsmässiga möjligheter att bredda 

de befintliga försäljningskanalerna. 

Företaget erbjuder kunderna alla typer av produkter och tjänster inom foto och 

framkallning till bra priser och hög servicegrad. Företagets grundidé är att bedriva 

bland annat postorderhandel av fotoprodukter. Scandinavian Photo AB har de flesta 

leverantörerna av fotoprodukter och sortimentet består till exempel av Canon, 

Olympus, Pentax och Fiji.  

Företaget är det enskilda största i Skandinavien inom foto. Företaget har ca 100 000 

kunder och antalet växer hela tiden. Företaget har lanserat över 12 000 artiklar inom 

foto och video på Internet. Företaget uppmanar även kunder att lämna förfrågningar om 

produkter som saknas eller olika lösningar som kan göra handeln lättare. 

Förutom Internethandel kan kunderna nå företaget via telefon eller lagerförsäljning. För 

att bredda sin verksamhet har Scandinavian Photo AB ett fristående bolag som arbetar 

mot stat/kommun/landsting samt större företag. Företaget heter DAV Partner och 

handlar med produkter inom ljud, video, display och lite foto. 

Scandinavian Photo AB fick år 2002 utmärkelsen "Retail Awards pris för årets e-

handel".  Detta kan vara resultatet av att företaget har arbetat med att utveckla 

företagets hemsida för att få den så kundanpassad som möjligt. 

Starka varumärken inom foto, en välfungerande logistik och bra kontakt med 

leverantörer har gjort Scandinavian Photo framgångsrikt. Företaget ser framgång som 

stark utveckling av företaget, personal som trivs och en ökande försäljning. 

                                               
49 www.scandinavianphoto.se
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För att hålla kundrelationen på hög standard försöker Scandinavian Photo att svara sina 

kunder samma dag, vilket enligt företaget tillsammans med en hög servicegrad kan 

bidra i hög grad till att kunderna gör upprepade köp hos företaget. 

Enligt Scandinavian Photo är de starka egenskaper som företaget besitter följande fem: 

Service - d.v.s. bra gensvar på kundernas förfrågningar m.m. Priser, Tillgänglighet –

d.v.s. kunden kan nå sidan dygnet runt och även göra beställningar dygnet runt. 

Logistik – den del som når kunden är givetvis viktig. Även kunnig personal eftersom 

företaget är lite av specialister inom sitt område.

För att möta konkurrensen försöker Scandinavian Photo vässa sin service och 

tillgänglighet och bredda sitt sortiment samtidigt som tidsbristen är ett faktum att ta 

med i beräkningarna.

Problem som kommer inom kort är pressade marginaler inom branschen och detta 

försöker Scandinavian Photo integrera sina försäljningsplatser ännu mer. 

5.1.5 Tradera AB

Tradera AB är en sammanslagning av Bid2Day, mrBid och Tradera som har varit tre 

olika Internetbaserade auktionsplatser. 50 Företaget lanserades på Internet 1999 och har 

under åren byggt upp auktionssajten. Det finns i dagsläget finns över 300 000 

medlemmar och 100 000 besökare varje månad. Tradera erbjuder främst privatpersoner

att köpa och sälja produkter/tjänster i auktionsform men det finns även möjlighet för 

företag att sälja och köpa produkter/tjänster. Företaget har därför inget lager och ingen 

logistik utan fungerar endast som en mellanhand.  

                                               
50 www.tradera.com
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Tradera använder sig av ett omdömessystem där köpare och säljare får ett omdöme. 

Detta är skapat för att ge en bild av personen till andra köpare/säljare. Är detta omdöme 

tillräckligt dåligt kan köparen/säljaren stängas av. Detta ska enligt företaget fungera 

som en trygghet för både köpare och säljare. 

Skillnaden mellan att finnas på Internet och fysik form anser Tradera är 

marginalkostnaden för ytterligare en försäljning är mycket låg. Om vi ökar vår 

omsättning med 100 % ökar våra kostnader med ca 30 %

Tradera anser att företaget har den bästa affärsmodellen och framgångsfaktorn är: ”The 

devil is in the detail!”

Kunderna får svar på sina frågor via e-post mellan 24-72 timmar samt telefonsupporten 

som är öppen vardag 09.00-15.00. 

Företaget försöker skriva professionella svar på e-post och trevligt bemötande över 

telefon. Information om tjänsten ska finnas lättillgänglig på sajten.

Tradera ser sina starka egenskaper som: Personal, teknik, kunskap, markandsföring och 

tjänsten. Samtidigt som det gäller och jobba närma kunden och ha en bra utvecklad 

Customer Relations Management.51  

Tradera utmärks genom att ha en annorlunda affärsmodell samtidigt som det gäller att 

tillväxten inte sker för snabbt under de följande åren.

5.1.6 Resfeber Sverige AB

Resfeber Sverige AB har funnits sedan 1996 men då endast som en del av Scandinavian 

Online där Resfeber stod för innehållet på passagen.se. Resfeber var från begynnelsen 

                                               
51 Kapitel 3.2
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endast en så kallad ”reseportal”. Resfeber övergick 2001 till att bli en egen 

researrangör. Företaget har kontor men huvudsakligen sker försäljningen via Internet. 

Kunderna är naturligtvis välkomna till deras kontor om tiden är knappt till att resan ska 

ske. 

Företaget är den ledande Skandinaviska researrangören på charterresor inom 

Internetbaserade resebyråer/researrangörer. Resfeber ingår i Travelocity-gruppen.

Utbuden består av prisvärda och i många fall unika erbjudanden till hela världen. 

Förutom flygbiljetter och paketresor erbjuds även hyrbilar, hotell, evenemangsbiljetter, 

guideböcker, reseförsäkringar och avbeställningsskydd. 

Resfeber har stor information om olika resmål för att underlätta resan. Det finns kartor 

över hela världen och väderprognoser på 20 000 destinationer, valutainformation och 

tidzoner.

Skillnaden mellan Internet och fysik miljö beskriver Resfeber som: 

”Egentligen är skillnaden inte så stor om vi säljare via telefon, Internet, butik eller fax. 

Vår affärsidé är att sälja resor och upplevelser! Men det krävs lite mer av vår 

kommunikation och marknadsföring. Det gäller att kunderna känner förtroende och 

trygghet till oss är man ska betala via nätet (och det är allt som oftast rätt stora 

summor). Ett ord som är viktigt för oss är "personlig". Vi försöker vara personliga i 

allt vi gör. Våra mejl är oerhört viktiga att de utstrålar det som annars en resesäljare 

bakom en disk (vi har bland annat bilder). Att vi känns som ett "riktigt", seriöst företag 

är mycket viktigt för oss”.

Resfeber har ökat omsättningen med 70 % under de senaste tre åren. Företaget ser 

också trafiken på hemsidan och kundnöjdheten som starka mått på framgången. 

Företaget ser även en bra affärsidé, resor och upplevelser på Internet, bra medarbetare,
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en riktig satsning på marknadsföringsaktiviteter och arbete med företagets 

medlemsdatabas som framgångsfaktorer. 

För att underlätta för kunderna sker svaren oftast inom 12 timmar. Företaget lyssnar på 

kunden och försöker att agera därefter. För att bli ännu bättre måste det finnas mer 

tekniska detaljer. Resfeber har också diskussionsgrupper, tävlingar och 

specialerbjudanden. Bokningen går lätt via Internet och medlemmar får nyhetsbrev som 

innerhåller kampanjer och specialpriser m.m. Medlemskapet är naturligtvis gratis. 

Resfeber kan endast ta emot nio personer när det gäller gruppbokningar. 

Det största hotet kommer främst från traditionella reseföretag istället för andra e-

handelsföretag. Även leverantörer som exempelvis flygbolag blir nya konkurrenter på 

marknaden. 

”Det gäller att skynda långsamt och ha uthållighet och tydlighet mot kund för att 

lyckas!”

5.1.7 Adlibris AB

Företaget startade 1997 på Internet och endast där.52 Företaget har 12 anställda och 

omsatte över 78 miljoner år 2002. Adlibris satsar på att sälja böcker över Internet till ett 

lågt pris, snabb leverans och hög kundservice. I företaget finns stor kompetens inom IT-

branschen och starka visioner om framtidens bokhandlar. Adlibris har även WAP-

tjänster och är den första återförsäljaren av e-böcker. 

Adlibris är en privatägd bokhandel och vill skapa en effektiv och kort väg mellan förlag 

och läsare för att minska priserna på böcker. Företaget kan erbjuda ett större sortiment 

genom Internet. Företaget gör sig kända med ett gott rykte och en personlig profil 

istället för en kostsam marknadsföring.

                                               
52 www.adlibris.se
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Företaget ger ut allt som förmedlas genom svensk bokhandel och mycket av de 

engelska boktitlarna. Detta är ca en miljon boktitlar som finns i inbundet, kartonnage, 

pocket, e-böcker, talböcker. Det finns också olika sorters av turistkartor till 

kunder. Priserna kan vara upp till 50 % reducerat jämfört med ordinarie bokhandel. 

Adlibris strävar efter att de lägsta priser som är möjligt, vilket har visat att företaget 

blivit bäst i olika tester.

Skillnader mellan Internet och fysisk affär beskriver Adlibris så här: 

 Logistiken skiljer sig genom att vi kan köpa in böcker efter att vi sålt dem till 

kund och hålla våra lager små. Jämfört med att ha en bokkedja kan vi samla all 

logistik, lager m.m. till ett ställe vilket är effektivt. 

 Grovt sett kan man säga att vårt jobb börjar när vi redan har sålt en order. I 

butik lägger man ner det mesta av jobbet innan kunden går till kassan. 

 Kundmötet sker huvudsakligen på Internet, via e-post och telefon. Det är 

svårare att få till ett "personligt möte" men det går. Det blir extra viktigt att visa 

att det finns personer bakom sajten och att ta han om kunderna extra bra om 

något har hänt. 

 Vi kan hålla hyreskostnaderna tämligen låga när vi inte behöver ha yta för att 

visa upp böcker. Däremot har vi givetvis kostnader för fast uppkoppling, 

servrar mm som inte den fysiska butiken har. 

Företaget anser att begreppet framgång är att få fler och fler nöjda kunder som 

rekommenderar nya. Att kunna växa, göra vinst och kunna leva på sin idé samt att ha 

roligt och se den blomstra. Adlibris är vad det är idag för kunden får ett lågt pris, snabb 

leverans och hög service. Inom företaget finns det engagerade entreprenörer med en

stark kostnadsfokus. Några delar i processen är automatiserade och stämningen är god 

inom företaget.
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För att ytterligare bemöta kunden svarar Adlibris inom 24 timmar. Snittiden är på 

någon timme och det finns även möjlighet att ringa till företagets telefonsupport. Även 

gratis nyhetsbrev kommer ut till dem som önskar. Dessa kan även skickas till personer 

som inte är medlemmar hos företaget. 

Företaget försöker att svara på alla frågor. Det som frågas mest frekvent kommer upp 

på hemsidan som FAQ (frequently asked questions). Blir det något problem med en 

order får kunden oftast reda på det från Adlibris innan kunden själv vet om problemet. 

Ledord inom företaget är: ”effektivitet, snabbhet, kostnadsfokus, seriositet och 

vänlighet.”

Eftersom det sker en ständig förbättring av hela företaget gäller det att hela tiden 

anpassa sig för att klara en framtida nivå med snabb leveranstid och hög service. 

Tekniken och logistiken förbättras löpande för att ta emot ökande leveranser. Förra året 

växte företaget med en halv miljon böcker. 

Det som ytterligare ska stärka företaget är att hålla lägst priser och nöjdast kunder.

Genom att Adlibris inte har riskkapital är företaget mer självständigt. Adlibris har 

genom denna självständighet arbetat upp effektivitet och har även satsat på 

automatisering av många moment samt en större kundtjänst även inom telefoni.

Framtidsproblemen är att klara av att hålla låga priser och fortsätta att göra vinst. 

Adlibris satsar på att vara ledande inom låg prissättning och att fortsätta med att få fler 

nöjda kunder och en bra marknadsföring för att stärka sina marknadsandelar.
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5.1.8 Expekt.com Ltd 

Företaget lanserades 1999 på Internet för att 2003 finnas även i butiker i Österrike.53

Expekt.com försöker tillhandahålla marknadens bästa speltjänst på Internet för sport, 

casino och poker. År 2000 förflyttades verksamheten till Malta. Spellicenserna finns i 

Storbritannien, Österrike och Malta. Expekt.com är Skandinaviens ledande Internet-

sportsbetting företag och samma utveckling sker både i övriga Europa och i Asien.

Företaget har i dagsläget marknadsandelar i över 130 länder.

År 2000 fick företaget en stor tillväxt i både kundbas och omsättning. Utbudet tio 

dubblades från 100 till 1000 evenemang per vecka. Återbetalningsgraden till spelarna 

ligger på över 90 % och omsättningen har ökat markant mellan år 2000 och 2002.  

Företaget ser inte några direkta skillnader mellan Internet och att arbeta i fysisk form 

eftersom affärssystemet ändå ligger på Internet. Lanseringen på Internet gjordes för att 

konkurrera med andra mer etablerade ”oddsföretag”. 

Expekt.com ser sina framgångsfaktorer som: 

 Bra utbud av produkter och tjänster.

 Konkurrenskraftiga odds och spelmöjligheter.

 Snabbrörliga och receptiva till marknadens/kundernas önskemål.

 I framkant gällande teknik- och säkerhetslösningar.

 Starka och hängivna grundare/ägare.

 Produkter/tjänster som ligger rätt i tiden.

Expekt.com anser att framgång tillgodoses genom marknadens behov på ett sätt som 

möjliggör organisk tillväxt och samtidigt ger företaget vinstmedel för framtida 

investeringar i ny teknik, nya produkter och tjänster och eventuella förvärv. 

                                               
53 www.expekt.com
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Expekt.com svarar sina kunder mellan 15 minuter och max 12 timmar. Vidare försöker 

företaget möta sina kunder med en lyhörd supportpersonal som försöker tillgodose 

kundens behov. 

Företaget har några av markandens bästa odds och är från början uppbyggt för 

Internetspel. Målet är att erbjuda den smidigaste onlinetjänsten för spel på 

sportevenemang via Internet. Övergripande mål är att skapa tjänsten via digital-TV och 

GPRS.  

Det måste finnas ett förtroende för den bookmaker du väljer att spela hos. Företaget står 

under tillsyn av Lotteries and Gaming Authority of Malta, och lyder under maltesisk 

lag. Koncernen har även licens i Storbritannien och Österrike. Säkerheten är ett ledord 

för Expekt.com vilket är viktigt för att ingen obehörig ska få tillgång till kundens

spelkonto. 

Det gäller att växa effektivt med den enormt växande markanden samtidigt som 

utvecklingen av produkter och tjänster fortsätter. 

För att möta konkurrenterna försöker Expekt.com erbjuda kunder odds, specialodds, 

tävlingar, möjligheten att utmana sina vänner i egna tävlingar genom sin Challenge-

applikation, SMS-tjänster med resultatservice och målservice, Liveodds,

lojalitetsprogram.

Framtida problem för Expekt.com är att: ”Öppnandet av spelmarknaderna världen över 

kommer att ha stor inverkan på hur framtiden ser ut – beroende på var, när och hur 

marknaderna öppnas upp ändras förutsättningar och den största utmaningen är nog att 

snabbt kunna anpassa sig och växa efter de förutsättningar som ges. Samtidigt som 

företaget försöker vara ett ledande Internetspelbolag och öka den fysiska närvaron på 

de marknader det är möjligt. ”
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6. Analys

Det som direkt var synbart när empirin som vi har fått fram av enkäterna blev 

analyserad var att faktorerna inte blev fler än 18. Detta trots att varje företag nämnde 

cirka 7 stycken faktorer vardera. I detta kapitel har vi valt att dela upp dessa 18 

faktorer i 6 stycken grupper samt diskutera varje grupp för sig.

6.1 Sammanställning
Analysen har visat att det går att kategorisera de faktorer som har framkommit av den 

kvalitativa enkäten. Vi har valt att kategorisera en del faktorer, men det bör tilläggas att 

denna kategorisering emellertid kan vara diskuterbar. Det bör tilläggas att grupperna 

inte är rangordnade i vikt av relevans. 

Sammanställning av faktorer

Leverans

Logistik

Grupp 1

Produktkvalité

Specifik produkt

Pris

Grupp 2

Affärsmodell

Affärsidé

Grupp 3

Branschkunskap

Tidigare etableringar

Starka, engagerade ledare

Grupp 4



                                      Johan Ericsson, Patrik Nilsson
                                      Blekinge Tekniska Högskola

                                  Managementhögskolan, Företagsekonomi 41-60 Kandidatarbete          
                                       VT -04

55

Samarbete inom företaget

Samarbete med leverantörer, andra intressenter

Marknadsplacering

Marknadsföring

Kundrelationer

Kundanpassning

CRM

Grupp 5

Teknisk utveckling Grupp 6

6.1.1 Grupp 1 – Logistikkedja

Det framkom att de företag som har tillverkning och distribution av fysiskt existerande 

produkter som huvudverksamhet också ansåg att framgångsfaktorerna var bland annat 

logistik och leverans.54 Adlibris svarade att logistiken var viktig för att kunderna skulle 

tjäna både tid och pengar på att handla över Internet. Det skulle vara billigt, enkelt och 

snabbt med logistiken. Detta beror med största sannolikhet på att produkter som böcker 

finns ganska allmänt runt om i butiker och Adlibris måste på så sätt erbjuda böcker 

(m.m.) med fördelar som att det ska gå snabbt, vara enkelt och att fraktkostnaden måste 

vara låg. Det faktum att varan (boken) är relativt billig skapar också detta en bidragande 

orsak till att frakten måste vara i det närmaste obetydligt låg. Detta faktum gäller även 

Ginza, som har en hård konkurrens främst från digitala musiknedladdningsbaser. Här

gäller det att företaget kan leverera produkten snabbt och billigt, vilket sätter logistiken 

på prov.  

Likaså Scandinavian Photo svarade att logistik och leverans är av stor betydelse för 

deras framgång. Deras sortiment består av analoga och digitala kameror etc. (det vill 

                                               
54 Bloomberg David J. m fl. (2002) a .a. Sid. 46-53.
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säga fysiskt existerande produkter.) Eftersom det företag som levererar varan i detta fall 

är den del som har den direkta kontakten och förbinder huvudföretaget med kunden, är 

relevansen också stor att just denna del fungerar utan hinder. Om huvudföretaget

exempelvis har sagt till kunden att produkten kommer att levereras vid en speciell tid 

och till en speciell kostnad är det av stor vikt att just detta följs upp korrekt. Det är inte 

många kunder som i normala fall återvänder till ett företag som levererar produkterna 

senare än överenskommet. Scandinavian Photo har funnits i fysisk form sedan 1982, 

innan det lanserades på Internet 1995. Denna stabila etablering har bidragit till att 

företagets logistik var utvecklad redan innan företaget inriktades mot e-handel, vilket 

för dem har varit en bidragande faktor till framgång.

De företag som inte tog upp logistiken som en bidragande faktor var exempelvis 

Comboloan och Tradera. Anledningen till det förstnämnda är att Comboloan inte 

tillverkar eller distribuerar några fysiskt existerande produkter, utan tjänster gällande 

bolåneservice m.m. Tradera har lämnat den del som berör logistik. Det är i detta fall 

köpare och säljare som själva står för den direkta kontakten med varandra och säljaren 

skickar varan direkt till köparen. Detta kan ha varit en fördel för Tradera eftersom de 

eventuella fel och brister som kan uppkomma i samband med leverans inte berör 

Tradera. Det blir även på så sätt en personligare kontakt mellan köpare och säljare 

vilket bidrar till att de själva kan göra upp hur leveransen ska gå till väga. Företaget

slipper även lagerhållning m.m. då företaget själva inte berör produkterna utan enbart 

fungerar som en portal. För att bidra till att säkerheten ändå är relativt hög hos Tradera 

har företaget infört ett system för en säker kontakt mellan kund och säljare. Systemet 

innebär att både köpare och säljare måste registreras på hemsidan och när varuutbytet är 

genomfört kan båda parter sätta poäng på motstående parts förmåga att genomföra 

köpet. Detta skapar på så sätt en möjlighet för nästa köpare/säljare att se tidigare 

auktioners betyg.
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6.1.2 Grupp 2 – Produktidentifiering

Resultatet visar att det är många företag som tycker att en bra kvalité eller specifik 

produkt är viktig samtidigt som företagets pris är marknadsanpassat. Detta kan vara ett 

led när en studie från 2000 visar att försäljningen via e-handel ökar. Det är också en 

stor andel av det svenska folket som väljer att handla produkter/tjänster via Internet 

vilket kan leda till att företagen ser Sverige och den nordiska marknaden som attraktiv. 

Det gäller för alla e-handelsföretagen att kunna erbjuda något som är bättre än de 

fysiska affärerna där kunden kan få produkterna direkt. Både Ginza och Adlibris 

nämner priset som en bra konkurrensfaktor. Detta tillsammans med ett stort urval av 

produkter inom samma sektor på ett ställe gör troligtvis att kunderna lockas att handla 

där. Får företagen bara kontroll på människors ovisshet om säkerheten över Internet och 

klarare identifiering över garantier och returrätt tror vi att Internethandeln kommer att 

öka ännu mer. 

Comboloan försöker att erbjuda något som inte fanns tidigare, nämligen ett 

undersökningsverktyg som erbjuder kunden den bästa låneförmånen hos olika 

långivare. På detta sätt vill företaget skapa ett nytt behov på marknaden. 

Scandinavian Photo erbjuder kunden allt inom fotobranschen och namnet hjälper till att 

berätta om detta.  

Det kan tyckas som en självklarhet men för att lyckas med produktidentifieringen gäller 

det att kunder köper produkterna/tjänsterna. Enligt G. Duffy och B. G. Dale55 ska det 

finnas en utförlig beskrivning av artiklarna som säljs för att kunden ska slippa skicka e-

post till företaget och ställa alla möjliga frågor. Detta tror vi kan leda till att kunden 

istället väljer andra leverantörer eftersom det tar för lång tid för att få svar eller 

företaget försöker dölja något med att inte skriva ut allt. Det är även viktigt att 

produkten finns i lager vilket kan leda till större förtroende hos kunderna.

                                               
55 G. Duffy, B. G. Dale, (2002) a.a.  Sid 1-11.
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Många företag väljer att ha en unik produkt eller skapa ett mervärde hos kunden. Detta 

tror vi är ett sätt att minska konkurrensen och gör att kunden känner sig hemma med 

produkten/tjänsten och handlar där. Resfeber är ett bra exempel på företag som skapar 

mervärde om resan har varit lyckad. Även Comboloan är ett företag som skapar 

mervärde till kund när denne sparar pengar på olika sorters av lån. Scandinavian Photo 

är ett annat exempel för kunden vet vart kameran köptes som det blev så fina 

semesterbilder av. 

Det kan också vara så att kunderna har vants vid en viss produkt eller tjänst hos ett 

företag vilket gör att det är svårt att byta. Det kan röra sig om tidsmässiga förluster eller 

ekonomiska. Detta fenomen brukar beskrivas som switching costs och är just kostnad 

för att byta tjänst. Dell erbjuder en viss mjukvara som de flesta kunderna är vana vid 

vilket gör att byte av mjukvara inte är så intressant. Det kan finnas andra fördelar än 

priser när det kommer till att välja produkt. Service och kvalité är minst lika viktiga för 

att inte tala om hur väl företaget tar hänsyn till att tala om för kunderna hur de ska göra 

för att returnera felaktiga produkter.

6.1.3 Grupp 3 – Affärskoncept

De flesta företagen i vår undersökning (utom Tradera) strävar efter att ha tillgång till 

alla tre relationerna i enlighet med vad Peter Weill och Michael R. Vitale56 beskriver i 

tre olika kundrelationer. Vi ser dock inte att någon specifik affärsmodell har ett direkt 

starkt samband med att företaget blir framgångsrikt. Men vi har ändå valt att ta med det 

som en faktor eftersom relationen med kunden visade sig kunna ha ett samband med 

framgång.   

Samtidigt som företagen väljer att ha tillgång till alla tre relationerna vill de även nischa 

sig för att minska konkurrensen. Framgångskoncepten beskrivs ofta som en unik 

produkt eller tjänst som gör att andra företag har svårt att konkurrera med. Det kan vara 

                                               
56 Weill, Peter and Vitale Michael R. (2001) a.a. Sid 292.
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svårt att ta upp konkurrensen med ett så stort företag som Dell eller att försöka 

konkurrera med ett nytt företag mot Ginza på den svenska skivmarknaden. Dock kan 

det vara en utmaning att försöka ta marknadsandelar från ett större företag och målet 

för konkurrenten kan vara att finnas bakom den största aktören och få de kunder som 

”storebror” förlorar, samtidigt som nya kunder ser fördelar med ett mindre företag. 

Tradera skiljer sig mot de andra genom att de endast agerar som en mellanhand. På så 

sätt saknar företaget transaktionen med kunden men eftersom de har andra relationer 

kan de dock se vad kunder efterfrågar. Tradera har därför ingen lager- eller 

logistikkostnad. På detta sätt lämnar de den delen av kundrelationen och de kostnader 

som tillkommer vid lager- och logistikhantering. 

Dell saknar stora lager utan sätter ihop datorerna efter att ordern har inkommit. Detta 

gör att företaget inte behöver ha något direkt lager utan gör beställningar allt eftersom. 

Dell kan på detta sätt erbjuda det senaste inom teknologin och för att spara på 

kostnaderna och minska priserna ut till kund har företaget även tagit bort 

mellanhänderna.  

Resfeber försöker ha en bra affärsidé i botten för att erbjuda sina kunder intressanta 

rabatter och resmål. 

Det är viktigt att belysa det som beskrivs av Peter Weill och Michael R. Vitale57, att 

företaget måste förstå helheten med kundens köp och varför kunden köper 

produkten/tjänsten just nu. Söktiden för en viss produkt minskar även när kunden vet 

att företaget har allt inom en viss sektor. Det gäller att lyssna på kunderna och försöka 

anpassa sig efter deras behov vilket gör att det kan skapas ett mervärde till kunden. 

Detta har visats i resultatet när alla företag säger att de svarar kunderna inom kort och 

de flesta företag betonar att de lyssnar till kunderna och har en skicklig kundservice 

                                               
57 Weill, Peter and Vitale Michael R. (2001). a.a. Sid 245-251.



                                      Johan Ericsson, Patrik Nilsson
                                      Blekinge Tekniska Högskola

                                  Managementhögskolan, Företagsekonomi 41-60 Kandidatarbete          
                                       VT -04

60

som svarar på alla sorters frågor. Många företag har även telefonsupport om kunderna 

vill ha mer personlig kontakt.

6.1.4 Grupp 4 – Kunskap och samarbete

De flesta företagen i undersökningen har svarat att faktorer inom grupp 4 har bidragit 

till att deras företag blivit framgångsrikt. Gruppen omfattar: branschkunskap, tidigare 

etableringar, starka och engagerade ledare, samarbete inom företaget, samarbete med 

leverantörer och andra intressenter och slutligen marknadsplaceringsstrategi. Denna 

grupp har vi valt att göra ganska bred för att täcka upp en del faktorer som vi ansåg 

hänga samman. 

Adlibris beskriver hur deras framgång delvis beror på att företagets grundare har agerat 

rätt. Ett bra entreprenörskap och ett starkt engagemang från ledningen har hjälp till att 

göra att företaget blivit framgångsrikt. Detta har i sin tur lett till att samarbetet mellan 

personalen ökat och att sammankopplingen mellan företagets olika delar fungerar 

bättre. Detta samarbete har skapat en god stämning på företaget vilket bidrar till att 

företaget fungerar bättre över lag. Detta är kanske inte vad kunden direkt ser utan det är 

något som ”andas” inom företaget. Denna delfaktor har även Tradera och Resfeber 

angett viktig. 

Det är spetskompetensen inom branschen som i Ginzas fall varit bidragande till 

framgång. Ginza förklara här att det är företagets långa erfarenhet som postorderföretag 

som har bidragit till en lyckad lansering på Internet. Denna erfarenhet omvandlade 

företaget till att använda även som ett e-handelsföretag. Gällande logistiken finns det 

inga skillnader med att vara ett e-handelsföretag och ett traditionellt postorderföretag. 

Ginza har i dagsläget tagit den positionen att de är marknadsledande inom 

musikdistribution via Internet i Sverige och denna fördelaktiga situation har även 

bidragit till att företaget blivit framgångsrikt. Det kan dock inte sägas att Ginza skaffat 
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sig en monopolliknande sits och blivit framgångsrika enbart på grund av det, eftersom 

de främsta konkurrenterna är hemsidor på Internet med hämtbar musik samt 

traditionella skivaffärer. Företag från båda kategorier finns idag i stor utsträckning.

Scandinavian Photo anser att det är deras goda samarbete med leverantörer som har 

gjort deras företag framgångsrikt. Detta samarbete har bidragit till att deras sortiment är 

utvecklat och att kunderna erbjuds varor till priser som är konkurrenskraftiga.  

6.1.5 Grupp 5 – Kundkontakt

Företagen försöker att locka kunderna med olika rabatter och erbjudanden för att 

marknadsföras som ett företag där det händer något och kunden kan dra nytta av att 

besöka hemsida titt som tätt. Resfeber är ett bra exempel som har olika rabatter. Dell 

kan också nämnas eftersom de alltid har konjunkturanpassade priser på sina produkter. 

David Bloomberg beskriver att det gäller och få en kund nöjd med produkten/tjänsten 

som den beställer.58 Detta kan göras på olika sätt men ett sätt är att ta kontakt med 

kunderna efter köpet har genomförts och kontrollera att kunden har fått en 

produkt/tjänst som uppfyller kundens krav. Ett annat sätt är att de flesta av de 

undersökta företagen skickar en orderkopia som gör att kunden kan kontrollera vad 

han/hon har köpt och om det är något som inte stämmer är det bara att ändra i ordern 

eller makulera den totalt.

David Bloomberg beskriver vidare att företag vill skapa hemsidor där kunden känner 

igen sig vilket gör att kunden förhoppningsvis köper fler produkter. De flesta företagen 

försöker att förändra sin hemsida och göra den mer ”levande”.  Vidare beskriver 

företagen att kunden får svar på sin fråga inom kort. Det finns i många fall även en 

telefonsupport för dem som önskar mer personlig kontakt. 

                                               
58 Bloomberg David J. m fl. (2002) a .a. Sid. 46-50
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Barua Anitesh säger att det ska vara lätt för kunden att hitta på hemsidan och kunden 

ska kunna få tag i rätt person på ett smidigt sätt.59 Genom att skriva lite mer om 

företaget i helhet kan kunden känna en viss tillhörighet vilket skapar ett förtroende och 

gör att det går lättare att beställa produkter/tjänster över längre avstånd. Företagen i 

undersökningen vill anpassas efter kundens önskemål i den grad som det är möjligt. 

Dr. Ravi Kalakota beskriver Customer Relations Management (CRM) som ett sätt att 

förstå företagets kundkrets totalt.60 Företagen skapar en bild hur deras kunder beter sig 

och ser till att varje del av företaget förstår vad kunden efterfrågar. Det är främst 

personal som har direktkontakt med kunderna (support, säljare m.m.) som det gäller att

lyssna på. Tradera och Resfeber beskriver CRM som en viktig del i deras arbete för att 

kunden ska känna sig delaktig.

Jay Stephen anser dock att det finns problem om inte CRM används på rätt sätt.61 Det 

gäller alltså att integrera CRM till den övriga verksamheten för att informationen ska 

bli relevant. Det märks att företagen är tydliga med att berätta att systemet är viktigt för 

deras verksamhet och kunderna får specialdesignade erbjudanden.

Vi tror inte att den mänskliga kontakten mellan företag och kund är lika viktig. Det är 

tillräckligt med kontakt via e-post eller via telefon. Det har visat sig i en undersökning 

av Internethandeln i Europa62 att flera människor just handlar på nätet och de inte är 

lika rädda för att beställa exempelvis bilar eller soffor via Internet.   

6.1.6 Grupp 6 - Teknisk utveckling

Alla e-handelsföretag vill förmodligen vara i framkant när det gäller teknisk utveckling. 

Företag som Dell och Expekt.com måste utveckla nya möjligheter till bättre produkter. 

Eftersom Dell måste ligga långt framme i den tekniska utvecklingen har företaget inga 

                                               
59 Anetish Barua m.fl. (2001) .a.a. Sid 1-8.
60 Kalakota, Ravi (2000) a.a. Sid. 170-174
61 Stephen, Jay (2004) a.a. Sid 10.
62 http://europa.eu.int/comm/consumers/topics/btoc_ecomm.pdf
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produkter i lager utan kan erbjudan kunderna det senaste inom varje produkt när 

beställningen görs. Expekt ligger i framkant var det gäller teknik och 

säkerhetslösningar eftersom kunderna har en depå varifrån satsningarna görs och denna 

finns på Internet måste säkerheten vara tillfredsställande annars väljer kunden att inte 

satsa sina pengar på Expekts odds. Tradera däremot drar nytta av den tekniska 

utvecklingen på grund av den växande efterfrågan på begagnade produkter. Det gäller 

dock för varje företag att förnya sig och exempelvis Adlibris måste ju se till att alla de 

nya böckerna finns i deras sortiment samtidigt som Resfeber måste ändra sina resmål 

efter hand. 

Anitesh Barua med flera varnar dock för en allt för stor inriktning på teknisk 

utveckling.63 Teknik i all ära men det gäller att företag har kunnig personal som kan 

sköta de tekniska delarna och lösa de tekniska svårigheterna och även svara på 

kundernas tekniska frågor och ge dem en bra service inom detta område. Svårigheten är 

att skapa en jämvikt mellan teknik och personlig kontakt. Här har Dell lyckats bra 

eftersom företaget köper in det senaste inom branschen och erbjuder kunden detta har 

företaget inga direkta utvecklingskostnader utan kan satsa mer på kundens 

förfrågningar.

                                               
63 Anetish Barua m.fl. (2001) .a.a. Sid 1-8.



                                      Johan Ericsson, Patrik Nilsson
                                      Blekinge Tekniska Högskola

                                  Managementhögskolan, Företagsekonomi 41-60 Kandidatarbete          
                                       VT -04

64

7. Slutsatser

Vi har valt att arbeta utifrån meningskoncentreringsmetoden, d.v.s. resultatet kommer 

att koncentreras till 6 stycken grundfaktorer. Varje grundfaktor kommer i sin tur att 

bestå av ett antal underfaktorer.

Uppsatsen tar upp faktorer som kan vara nyckeln till framgång för e-

handelsföretag. Eftersom vi inte har valt att rangordna faktorerna kommer vi endast 

att räkna upp olika faktorer och dess sammanhang. 

 Från början gäller det att ha en bra branschkunskap inom det specifika området. 

Detta kan vara allt från en stark ledare/styrelse till en entreprenör med visioner 

som går att genomföra. Fungerar sedan samarbetet både inom företaget och 

med leverantörer etc. bra och om e-handelsföretaget har en väl fungerande 

marknadsföringsteknik är det på god väg att lyckas.

 En produkt eller en tjänst bör i något fall vara lite unik. I ett första skede är det 

priset som fångar kundens intresse. Därför bör detta ligga under de fysiska 

företagens priser. Detta för att där kan kunden få hem produkten/tjänsten direkt. 

Vidare är det bra om det finns en utförlig beskrivning av produkten/tjänsten 

Vilket gör att kunden nästan redan har gjort ett köp. Slutligen måste e-

handelsföretagen konkurrera med fysiska affärer när det gäller reklamationer 

och byte av produkter. Därför måste denna tjänst vara lätt och väl fungerande 

om det skulle uppstå några reklamationer.

 För att kunderna ska bli nöjda så gäller det även att logistiken fungerar och att 

produkten/tjänsten levereras inom rätt tid. Inom företaget följer en lång kedja 

från leverantör till kund och inom denna kedja följer företaget upp olika 

moment för att se att allt fungerar. Detta lägger de flesta företagen stor vikt på 
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att berätta att logistiken fungerar bra och kunderna får produkterna/tjänsterna 

under utsatt tid eller en e-post där det beskrivs när leveransen kommer. 

Företagen har även orderbekräftelser som kunden måste skicka in och genom 

denna e-post minimeras risken att något har beställts i misstag med onödiga 

fraktkostnader som följd. 

 Det är svårt att se något direkt starkt samband mellan olika affärsmodeller eller 

affärskoncept och framgång i vår undersökning. Undersökningen visar dock att 

om företaget har en god relation, med flera av relationssektorerna i Michaels 

och Peters teorier, har det ett större inflytande över kunden och kan på så sätt få 

en bättre översikt över hur kunden tänker och agerar. Däremot ser vi att 

produkten/tjänsten vad det gäller kvalité, pris och egenskaper som viktiga. 

Stämmer dessa egenskaper och de samtidigt fyller ett krav/skapar ett behov hos 

kunden är det en möjlig framgång.

 En viktig sak som inte går att undgå är kontakten med kunden. Alla företag 

beskriver en god relation med sina kunder och att vara lyhörda för deras frågor 

som en viktig del. Får du som kund svar snabbt på dina frågor och ett enkelt sätt 

att reklamera dina produkter räds du inte lite mycket att beställa från Internet. 

 En annan orsak kan vara om företaget ligger i framkant var det gäller teknologi

och utveckling för att lyckas. E-handel är en marknad som för tillfället måste 

vara uppdaterad av många orsaker. Det är bland annat för att IT- och 

Internetutvecklingen går fort framåt och att kunder kräver att säkerheten ska 

hållas hög. Ingen kund vill heller ha produkter som är sämre än 

konkurrenternas. Detta kan också göra att företag halkar efter i utvecklingen om 

de inte ser upp. Det bör här uppmärksammas att det inte är tekniken i sig som 

har betydelse utan företagets förmåga att använda en tillförlitlig teknik på bäst 

möjliga sätt.
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En aspekt som har kommit upp under analysen är att e-handelsföretag ser ut att behöva 

liknande faktorer som fysiska företag kan tänkas behöva. Detta tillsammans med alla 

specifika faktorer som gör ett e-handelsföretag vad det är kan orsaka att det behövs mer 

arbete för att lansera sig på Internet än vad många tror.   

7.1 Orsak – verkan

Det är givetvis svårt för oss som forskare att ta reda på om de faktorer som företagen 

redovisar verkligen är det som bidragit till framgång. Detta är upp till gemene man att 

bedöma. Detta har i vårt fall varit en bedömningsfråga helt ifrån företagets sida, men 

eftersom vi har valt att belysa problemet på det sätt som vi gjort har företagen i 

undersökningen i alla fall befriats ifrån att välja faktorer från ett färdigtryckt formulär.

Har företaget en stark ledning och bra branschkunskap kommer företaget att speglas 

som seriöst utåt och detta smittar av sig på kunderna. Har e-handelsföretaget en bra 

logistikkedja och levereras produkterna/tjänsterna till kunden på avsatt tid med en bra 

kvalité kommer säkerligen kunden att fortsätta handla där. Slutligen så gäller det att 

kunden får snabba och kvalitativa svar från e-handelsföretaget om det skulle uppstå 

några problem. Detta skapar ett bättre förtroende.

Nu är det inte så att det finns en universell framgångsfaktor. Det går inte att ta ut endast 

en faktor utan i dess sammanhang med andra faktorer kan den göra att ett e-

handelsföretag når framgång. Beskriver företaget att deras logistik kan vara en 

framgångsfaktor, kan det exempelvis vara så att företaget istället har bra leverantörer 

som tar hand om viktiga delar i logistiken. Det är viktigt att belysa det faktum att 

många av dessa framgångsfaktorer har ett samband sinsemellan. Exempelvis har det 

visat sig att logistik och kundrelation m.fl. Har ett samband. Har företaget en god 

fungerande logistik, kan det i vissa fall också erhålla en god fungerande kundrelation 

m.m. 
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7.2 Metodologiskreflektion 

Det vi kom fram till var att vår metod med kvalitativ enkätundersökning av e-

handelsföretag var rätt eftersom de företag som undersökningen riktades mot är vana 

vid elektronisk post. Skulle man använda sig av fysiska företag är förmodligen vanliga 

intervjuer att föredra. Det kan tyckas att resultaten kanske är lite förutsägbara, men vi

tycker ändå att vårt syfte är väl uppfyllt. Det finns en del faktorer som är upptäckta för 

en lång tid sedan, och som gäller för vanliga företag. Vårt objektivitet kan speglas i 

teorikapitlet där ett fåtal ”förutsagda” faktorer diskuteras. Vi ville se om det verkligen 

var så och vilka andra faktorer det kunde vara för att göra e-handelsföretag 

framgångsrika, därav den tunna teoretiska referensramen.

Om det ska diskuteras bortfall kan det sägas att vi har haft tur. Vi kontaktade 8 stycken 

företag den första veckan, där samtliga svarade att de kunde tänka sig att delta. Vi 

kontaktade därefter cirka 8 företag till, men dock utan något positivt svar. Vi anser trots 

detta att undersökningen har tillräckligt stor grund för att bli relevant. 

7.3 Vidare studier

E-handel är ett område som är nytt i jämförelse med traditionell handel. Vi har i denna 

uppsats kommit fram till en del grupper av faktorer som företagen själva anser har 

spelat in i deras väg till framgång. Det finns en mängd andra studier som går att göra 

när det gäller e-handelsföretag och även fysiska företag. Följande avsnitt behandlar 

vidare studier.

7.3.1 Rangordning av faktorer

För att undersöka området i andra perspektiv kan exempelvis en rangordning av 

faktorerna vara av värde. De faktorer som vår undersökning har framfört kan vara helt 
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blandade i avseende av relevans och därför kan en rangordning av dessa faktorer (och 

eventuellt andra) ha betydelse för hur ett företag ska lägga upp sin strategi.

Den största anledningen till att vår uppsats inte har tagit hänsyn till detta är att dels 

uppsatsens uppläggning, d.v.s. att inte ha några fasta faktorer från början utan låta 

företagen själva få svara på vilka faktorer som har bidragit till framgång. Men det är 

dels av den orsaken att tiden inte skulle räcka till för en rangordning.

7.3.2 Andra jämförelser

Vidare kan en studie inom samma branschföretag eller en jämförelse mellan olika 

branscher vara ett intressant ämne att följa upp. Det går naturligtvis att studera fysiska 

företag och göra en liknande studie på dessa för att se vilka skillnader som finns mellan 

fysiska och e-handelsföretag. Det går alltid att bredda studien och ta med mer företag. 

Detta skapar en större bild över problemet och intressenter kan på detta sätt även göra 

en djupare analys. Detta tar dock längre tid än vad vi har haft tillgång till och kan därför 

vara en tanke för vidare studier. Slutligen går det också att göra en studie om fysiska 

företag som har lanserat sig på Internet och se hur processen har gått. Är det lättare att 

lyckas på Internet om företaget har lyckats i fysisk miljö eller är det helt nya 

förutsättningar?
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Bilaga 1

Frågor från enkätundersökningen:

1) Vilket är företagets fullständiga namn?

2) Vad är företagets affärsidé?

3) Vilka produkter/tjänster erbjuder företaget kunden?

4) Har företaget funnits i fysisk form och i så fall hur länge innan företaget 
lanserades på Internet?

5) Vad är skillnaden mellan att bedriva verksamhet i fysisk form respektive på 
Internet?

6) Vad var anledningen till att företaget lanserades på Internet?

7) Hur länge har företaget funnits på Internet?

8) Vad anser ni att begreppet framgång står för?

9) Vilka faktorer anser Ni det är som har gjort företaget framgångsrikt?

10) Hur länge tar det innan kunden får svar vid eventuella reklamationer eller 
frågor?

11) Hur går företaget tillväga för att bemöta kunden på bästa sätt?

12) Nämn fem starka egenskaper hos Ert företag?

13) Vilka brister har företaget för att bli ännu mer framgångsrikt?

14) Vad gör företaget för att möta konkurrensen från andra e-handelsföretag?

15) Vad är det som gör företaget annorlunda jämfört med konkurrenterna?

16) Vad ser Ni för problem för företaget under de kommande fem åren?

17) Vilka är företagets långsiktiga mål?
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18) Är det något som vi har glömt att ta upp som Ni tycker är viktigt, när det gäller 
företagets framgång?
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Bilaga 2

Nedan presenteras en väldigt grov sammanfattning över vilka faktorer som respektive 
företag har benämnt i enkäten.   

Adlibris AB

 Lågt pris (Pris)
 Snabb leverans          (leverans,logistik)
 Hög kundservice (Kundrelation)
 Entreprenörskap (Starka Ledare)
 Engagemang (Starka Ledare)
 Kostnadsfokus (Pris)
 Automatisering (Teknisk utv.)
 Duktiga anställda med en mycket god stämning i gänget m.m.         (Samarbete 

inom företaget)

Comboloan

 Vi erbjuder en tjänst som tidigare inte fanns i Sverige (Produkt)
 Bostadslånekostnaden är en stor del av privatpersoners "plånbok" (Produkt)
 Vi erbjuder interaktiva verktyg (Kundvänlighet)
 Vi skickar ut frekventa nyhetsbrev med ny information (Kundrelation)

Expekt.com

 Bra utbud av produkter och tjänster (Produkt)
 Konkurrenskraftiga odds och spelmöjligheter (Produkt/Tjänst)
 Snabbrörliga och receptiva till marknadens/kundernas önskemål (Kundanpassning)
 I framkant gällande teknik- och säkerhetslösningar         (Tekniskutveckl.)
 Starka och hängivna grundare/ägare. (Starka ledare)
 Produkter/tjänster som ligger rätt i tiden (Produkt)

Tradera

 Vi jobbar nära kunden, CRM är viktigt för oss (CRM)
 Personal (Samarbete i f.)
 Teknik                      (Teknisk utveckl.)
 Kunskap om branschen          (Branschkunskap)
 Markandsföring            (CRM/Kundrel.)
 Tjänsten (Produkt/Tjänst)
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 Nätbaserade auktioner mellan konsumenter (Affärsidé)
 Inga lager, ingen logistik, bara mellanhand (Affärsmodell)

Scandinavian Photo

 Starka fotovarumärken, (Produktkvalité)
 En väl fungerande logistik (Logistik)
 Bra kontakter med leverantörer. (Samarbete med leverantörer)

Ginza

 Brett sortiment i kombination med låga priser (Produkt/pris)
 Få konkurrenter i branschen. (Marknadspla.)
 Fyndmöjligheter (Produkt/Pris)
 Snabba leveranser (Logistik)
 Katalog (Katalog)
 Trygghet/erfarenhet. (Tidigare etab.)

Resfeber

 Proactive (Kundvänlighet)
 Korta tidsintervall i kundrelationen (Logistik m.m.)
 Personligt/Kundanpassat (CRM)
 Underhållande (Kundvänlighet)
 Lyhörd (CRM)
 En bra affärsidé i grund och botten. (Affärsidé)
 Bra medarbetare. (Samarbete)
 Satsat på rätt marknadsföringsaktiviteter.           (Marknadsföring)
 Jobbat med vår medlemsdatabas. (CRM)

Dell

 Möjlighet att förstå marknadens behov (Kundanpassning)
 Möjlighet att tidigt utnyttja IT: s fördelar (Teknisutveckl.)
 Den elektroniska handeln i sig med dess kommunikation (Teknisk utveckl.)
 Väl existerande marknad (Marknads vetskap)


