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Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare för en inledande guidning och stöd under 
processen. Vi vill även rikta ett stort tack till våra klasskamrater som försett oss med insikter 
och support under uppsatsens gång. Vi riktar även ett tack till respondenterna som givit oss 
det underlag som vi har i studien men vi vill även tacka vänner och familj  som stöttat oss 
under uppsatsens gång. Slutligen vill vi även tacka varandra som genomfört detta 
tillsammans på ett framgångsrikt sätt. 
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Sammanfattning 

 
Digitaliseringen har vuxit mer än någonsin de senaste åren och är något som även beräknas 
fortsätta att utvecklas. Ny teknologi och nya möjligheter dyker upp på marknaden och 
företag står inför skiftande trender hela tiden. E-handeln har på grund av det aldrig sett 
ljusare dagar och handeln som sker online är större än någonsin, men detta leder även till 
att kundernas krav på flexibilitet ökar. Detta är något som företagen måste anpassa sig efter 
för att kunna fortsätta utvecklas och möta de utmaningar som den växande marknaden 
skapar. 
 
Det finns tidigare forskning om just e-handel, men där fokus istället har legat på 
digitaliseringens utveckling. Detta gör att det finns ett forskningsgap på hur framgångsrika 
svenska företag arbetar för att ligga i framkant inom e-handel, samt hur den ökade 
digitaliseringen påverkar logistikens roll och dess funktionalitet i en växande marknad. 
För att genomföra denna studie har en förankrad teori tagits fram för att utveckla en modell 
som är anpassad efter studiens syfte. Modellen somt tagits fram är baserad på en 
kombination av teorier för att möjliggöra syftet och har sedan varit utgångspunkten vid 
insamling av empiri. 
 
Därför vill vi svara på dessa frågor: 
 

• Hur arbetar framgångsrika svenska företag med e-handeln i dagsläget och dess 
utveckling och vad är det som prioriteras för att nå en lyckad e-handel? 

• Hur nyttjas logistiken inom dessa företag och hur är den sammankopplad med e-
handeln? 

 
Insamlingen av empirin skedde genom kvalitativa intervjuer där respondenterna fick 
möjlighet att förmedla vad de ansåg vara viktigt inom sitt arbetsområde och vilka 
prioriteringar som de arbetade med. Resultatet har visar att det finns samband mellan 
företagen vad de fokuserar på samt att logistiken anses bli mer komplex med digitaliserad 
utveckling.   
 
Studien grunder sig i två teorier som är relevanta för dagens digitalisering och e-
handelsutveckling. Dessa teorier presenterar viktiga delar i att skapa en fungerande e-handel 
och hur du ska arbeta för att skapa det ultimata resultatet för din organisation. Teorierna har 
fokus på relationer och värdeskapande, för företag och kund, och är något som måste has i 
åtanke idag vid utveckling av onlinehandel. 
 
Resultatet, som är baserat på semi-strukturerade intervjuer, är något som visar att samarbete 
är det första steget för att nå en utmanande e-handel. Resultatet visar dock även andra 
faktorer som man måste ta hänsyn till för att skapa en utvecklas och kundorienterad e-
handel. 
 
Avslutningsvis bidrar studien till en reviderad modell av E-handelns Framgångsfaktorer. 
Denna modell visar rekommendationer för framgångsrika företag som arbetar med e-handel 
över hur de bör strukturera sin utveckling för att nå bästa resultat. Studien kan även bidra 
till forskningen som finns idag genom att ge en djupare kunskap i över hur e-
handelsutveckling och arbete ser ut i dagsläget.  
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Begreppslista 

 
B2B: Står för business to business och innebär handel mellan företag. 
 
B2C: Står för business to consumer och innebär försäljning från företag till konsumenter. 
 
Showroom: Innebär en form av fysisk butik som företaget använder sig av för att visa upp 
vissa produkter, där konsumenten får möjlighet att klämma och känna på varorna, samt 
träffa personal från företaget. Fungerar även som en form av marknadsföring. 
 
GDPR: Är en dataskyddsförordning som togs fram för att skydda privatpersoners 
personuppgifter och alla länder inom EU måste följa denna förordning (Datainspektionen, 
u.å). 
 
Last mile; översätt till sista milen, är en term som används inom supply chain och 
beskriver den sista delen av en transport innan den når ut till kund. Det är denna sträcka 
som brukar vara mest tidskrävande och kostsam för företaget och väger tungt på hur 
effektiv distributionen från företaget ut till kund blir. (Goodman, 2005) 
 
RFX-processer: Är en beteckning som är sammanslagen av RFI (Request for 
information), RFQ (request for quotation), RFT (request for tender ) och RFP (request for 
proposal) som förklarar processen vid anbud och offertförfrågningar när man ska 
förhandla fram avtal med leverantörer. När det handlar om e-handel så lägger man till 
prefixet “e” framför termerna. 
 
Word of mouth: Är en form av marknadsföring, då människor pratar med varandra och 
tipsar om diverse produkter, tjänster eller företag. 
 
Artificiell Intelligens och Machine Learning (AI & ML): Är ett begrepp som används 
då man menar att maskiner kan tänka och lära sig nya saker, och på egen sätt utveckla sig 
själv.  
 
Supply Chain: Är engelskans uttryck för logistiken. Dvs, flödet av exempelvis material, 
pengar eller information. 
 
Private Label: Engelska motsvarigheten till EMV som är förkortning till Egna 
märkesvaror. Dvs, företagets egna produkter, deras egna märke.  
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt beskrivs utvalt ämne samt bakgrunden till den frågeställning som valts att 
undersöka. I problemformuleringen förklaras även varför vi anser att detta är ett 
intressant ämne att undersöka. Vi förklarar syftet med studien samt vilka avgränsningar 
vi förhållit oss till och hur de har påverkat oss. Med bakgrunden vill vi väcka ett intresse 
för det valda ämnet där vi redogör frågeställningar som dykt upp under studiens gång 
samt en introduktion till e-handeln i helhet.  

 
. 
1.1  Introduktion 
Teknikens utveckling fortsätter i hastig fart som den gjort de senaste åren. I och med 
ständig strävan till nya smarta teknologiska lösningar tar också e-handeln ett hårdare 
grepp om detaljhandeln och företagen tvingas hänga med i framtidens utveckling för att 
inte falla bakom och förlora kampen om konsumenterna, som ställer högre krav på e-
handelns möjligheter. 
 
I dagens samhälle förväntar vi som konsumenter oss att vi ska kunna finna information 
om de varor vi efterfrågar, och med några enkla klick få det hemskickat till dörren. Nästan 
alla har tillgång till internet var du än befinner dig och nu är det lättare än någonsin att 
koppla upp dig med hjälp av bärbara datorer och smartphones. Detta har också lett till att 
man kan handla på internet vart man än befinner sig, vilket blir mer och mer populärt då 
vi tittar på hur e-handelns storlek och utveckling stigit i och med internets frammarsch 
och utveckling. 
 
Företag som hade en etablerad marknad under internets uppkomst var tvungna att snabbt 
anpassa sig till den nya miljön för att kunna vara med och tävla om den växande e-
handelsmarknaden, digitalisering och globalisering som den nya teknologin medfört. 
Men hur ser egentligen e-handelns utveckling ut och vad händer om man inte håller 
ögonen öppna för vad som krävs av marknaden? Vad är det som krävs för att man ska 
kunna utveckla en lyckad e-handelsplattform till sina produkter, och hur gör företagen 
idag? Var ligger fokus hos företagen och hur hanterar de sitt logistiska flöde? Hur har 
svenska framgångsrika företag hamnat där de är idag och hur är e-handeln inblandad i 
detta? Det är dessa frågor vi finner intressant och vill får svar på och är studiens 
huvudsakliga punkter att undersöka. 
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1.2  Bakgrund 
 
1.2.1 E-handelns frammarsch och utveckling 
Går vi tillbaka i tiden, till 1994, existerade inte e-handeln som vi ser den idag. Lite mer 
än två decennier senare, 2016, förväntas det finnas ca. 177 miljoner amerikanska 
konsumenter som spenderar ca. 600 miljarder dollar, samt företag som spenderar ca. 6,7 
miljarder dollar genom e-handel. Detta gäller inte endast USA utan något som skett över 
hela planeten och under dessa år har e-handeln förnyat sig mer än en gång. (Laudon & 
Traver, 2018, s.7). 
   
Framtiden för e-handeln ser ljus ut och det kommande årtiondet förväntas det ske minst 
lika mycket förändringar som skett under de senaste tjugo åren. 2000-talet kommer att bli 
mer och mer digitalt och det vi lever med i dag anses bara vara början. 2020 förväntas 
konsumenterna spendera ca. 933 miljarder dollar på digital handel och år 2050, om inte 
tidigare än så, förväntas all handel att ske digitalt. (Laudon & Traver, 2018, s. 8). 
 
E-handeln fortsätter att växa med fart även i Sverige och under det tredje kvartalet 2018 
växte den totala e-handeln med 15%. Detta är vad som förväntas vara den totala ökningen 
inom e-handeln i Sverige under 2018 vilket innebär en ökning på 10 miljarder kronor. 
(PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2018). Detta kan sägas vara ett 
resultat av att till stor del av alla svenskar har idag tillgång till internet, på ett eller annat 
sätt. Även inom åldersgruppen 76 år och uppåt använder majoriteten av befolkningen 
idag internet, dock inte i samma utsträckning som resten av populationen. (Davidsson, P 
& Thoresson, A, 2017, s. 5) 
 

Som vi ser i Diagram 1, är den prognostiserade försäljningen inom den totala e-handeln 
77 miljarder kronor, vilket som tidigare nämnt är en ökning på 10 miljarder sen 2017. E-
handeln fortsätter, som vi ser, att öka för varje år, och under de senaste fem åren har den 
stigit med rasande fart. (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2018, s. 4). 
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Detta är även något som förväntas fortsätta under de kommande åren och hänger 
företagen inte med i utvecklingen finns det risk att man inte överlever på den 
digitaliserade marknaden. Sveriges omsättning på e-handeln fortsätter att öka kraftigt, 
men den är inte procentuellt lika stor nu som för några år sedan då e-handeln har mognat 
och den exponentiella omsättningen avstannat. (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI 
Research, 2018).  

 
Digitaliseringen i vårt samhälle är något som vuxit fram både för företag och konsumenter 
då vi har blivit mer medvetna om möjligheterna och företagens uppgift är att erbjuda de 
tjänster som önskas. Resultatet är ett annat sätt att konsumera på i och med att man nu 
kan välja bort att handla från fysiska butiker. Många konsumenter väljer dock att inte bara 
handla genom endast en kanal utan att man istället har möjlighet att göra sina köp både 
på internet och i butiker, de väljer att växla mellan fysiska och digitala kanaler. 

 
Den ökande trenden bland konsumenter har fått företag att bedriva en ny typ av handel, 
en så kallad omnikanalhandel, som innebär att företagen erbjuder möjligheten att handla 
från dem både genom e-handel och i fysiska butiker. (Bell et al., 2014). Enligt prognoser 
kommer över 9000 butiker i USA behöva stänga sina fysiska butiker på grund av den 
växande e-handeln, vilket visar på att om företag inte följer med i trenden om digitaliserad 
handel kommer man inte ha möjlighet att vara kvar på marknaden. (DIBS, 2017, s. 25) 
Då detta inte är något som sticker ut för USA ser vi att denna trend kommer befinna sig i 
hela världen och då även i Sverige, då hela vår befolkning använder sig dagligen av 
internet, (Davidsson, P & Thoresson, A, 2017, s. 5) vilket således berör företagen som vi 
valt att undersöka i denna studie.  

 
Ytterligare har logistiken och supply chain management blivit allt viktigare idag och 
fortsätter att utvecklas, vilket gör att man idag måste utnyttja denna funktion effektivt för 
att ha möjlighet att lyckas. Företagets supply chain är något som är viktigt gällande e-
handeln då det är logistiken som ser till att konsumenterna får sin order. Detta tillför att 
då e-handeln växer och fler beställningar från kunder ökar, skapas ett större krav på att 
flödeskedjan kan leverera. Den ökande e-handelstrenden lägger alltså tryck på 
försörjningskedja inom organisationerna och det är viktigt för dem att även denna del 
hänger med. (Brynte och Gällström, 2014). 
 
1.2.2 E-handelns förändring över åren 
Under slutet av 1990-talet började de experimenten som skulle leda till det som kallas för 
e-handel idag. Börskraschen 2000–2001 påverkade den digitala handeln och utvecklingen 
stannade upp. Många valde att lägga utveckling av e-handel åt sidan vilket ledde till att 
de andra företagen som överlevt kraschen hade möjlighet att skapa ledande 
affärsmodeller och uppdaterad teknik. Efter 2000-2001 förändrades e-handeln och på 
samma vis som ett skifte skedde då ser vi idag ett skifte i digitaliseringen och e-handeln 
förändras kontinuerligt. 

 
Som nämnt tidigare i bakgrunden sker ett skifte i digitaliseringen och e-handeln förändras 
kontinuerligt. Inom ett par år kommer 70 % av befolkningen världen över att ha tillgång 
till en smartphone vilket innebär att de har tillgång till internet i princip var de än befinner 
sig, dygnet runt. Denna nya tillgång till digitala medier skapar förutsättningar som 
tidigare inte funnits för bland annat information, konsumtion och marknadsföring. 
(Brånby, 2016, refererad i Chirico Willstedt & Snellman, 2016, s. 25). Trots att e-handeln 
växer snabbare och snabbare är det endast 25% av alla Svenska företag som erbjuder 
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varor och tjänster på internet, och av dessa är det 8% som säljer till utlandet. (Brånby, 
2016, refererad i Chirico Willstedt & Snellman, 2016, s. 25 s. 25-26). 

 
På grund av den digitaliserade globaliseringen har det blivit enklare att kommunicera 
globalt, vilket således också gör att det har blivit enklare för producenter att nå ut till en 
global marknad. (Bergman et al., 2017, s. 26). Detta i sin tur leder till att relationen mellan 
producent och konsument påverkas och blir mer komplicerad än tidigare och skapar risker 
som inte tidigare funnits. Förändringar i handeln sker snabbare än någonsin på grund av 
digitalisering och teknikens snabba utveckling. (Bergman et al., 2017, s. 28). 

 
Tittar vi återigen på USAs siffror säger Hortaçsu & Syverson (2015, s. 100) att nästan 50 
% av all handel i landet kommer att ske via e-handel inom ungefär 5 år från nu. Dessa 
antaganden grundar sig dock i förväntan av att e-handeln kommer att ta över all handel i 
slutändan. Inom Sverige förväntas även e-handeln att växa och att e-handeln vid 2025 
kommer ha tagit över nästan 20 % av all handel i Sverige. Ungefär vid samma tidpunkt 
förväntas även den traditionella butikshandeln sluta växa helt. (Svensk Handel/HUI 
Research, 2017, s. 4) 

 
1.3  Problembakgrund 
Den växande trenden gällande den svenska e-handeln medför att företagen måste fortsätta 
analysera tekniken och se över hur verksamheten fungerar så att den är uppdaterad och 
kan leva upp till de krav som ställs på företaget från marknaden idag. Den 
internetbaserade handeln stiger exponentiellt och idag har e-handeln kommit så långt att 
det i princip är en nödvändighet att kunna erbjuda konsumenter ett digitalt sätt att köpa 
produkter. (Deloitte, s. 6, 2015). Dock finns det risker för företag att etablera en e-
handelsplattform för de som inte redan har en, vilket idag är ovanligt. Ett företag som har 
en fysisk butik och öppnar en e-handelsplattform kan råka ut för kannibalisering, vilket 
innebär att en produkt “stjäl” marknadsandelar från en annan produkt från samma företag, 
försäljningen från företagets e-handeln kannibaliserar försäljningen från deras fysiska 
butiker. Detta är något som kan ske vid öppning av en e-handelsplattform då försäljningen 
flyttas över dit istället. (Jayaram & Mason, 2018, s. 35)   

 
I och med de risker och möjligheter som finns med e-handel anser vi att det är intressant 
att undersöka hur företagen ställer sig till e-handeln och hur det arbetar med det. Då det 
är en kritisk funktion att utveckla för att ha någon chans på den digitaliserade marknaden, 
är det viktigt att vi förstår vad företag prioriterar och hur det går till väga för att hålla sig 
uppdaterade. I takt med att e-handel växer blir också logistiken avgörande för hur pass 
effektiv en organisation kan leverera sina produkter till kund. I samband med ökad 
digitalisering och den utvecklade teknologin ställs det högre krav på de olika 
avdelningarna inom verksamheten, inklusive logistiken, som måste kunna hantera det 
ökade trycket på dess funktionalitet och optimering gällande flödeskedjan. 
 
1.3.1 Tidigare forskning 
Då internet och teknikens utveckling går snabbt framåt gör också e-handeln det. Det gör 
att tidigare forskning snabbt blir utdaterad och ny forskning krävs för att hänga med i den 
snabba förändringen som sker. Tidigare forskning behandlar mer generella frågor om 
digitalisering och saknar därför svar på ämnen angående integrationen med logistiken och 
e-handeln eller prioriteringar hos svenska framgångsrika företag. Idag finns det inga 
konkreta studier på vad som prioriteras och hur företag i Sverige aktivt arbetar med 
utvecklingen av e-handeln. Forskning gällande den amerikanska marknaden och stora e-
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handelsföretag som Amazon och E-Bay existerar till stor grad idag och även jämförelser 
mellan dessa (Krishnamurthy, S, 2004).  

 
E-handeln ökar ständigt vilket resulterar i att forskning sker ständigt och påverkar 
marknader världen över (Bakos, Y, 2001). Digitaliseringen utvecklas snabbt och e-
handeln har förnyats mer än en gång (Laudon & Traver, 2018, s.7) vilket resulterar att 
uppdaterad forskning krävs över hela världen och behöver kompletteras, framförallt på 
den svenska marknaden. 

 
Flera studier finns gällande e-handeln och dess expansion och rapporter levereras varje 
år av PostNord, HUI och Digital Handel där e-handelns försäljning och utveckling 
presenteras. Men detta är endast en del av den forskning som finns angående just e-handel 
i helhet. Det saknas forskning om den svenska e-handelns tekniska utveckling hos företag 
och vilken strategi de använder för att uppdatera sina onlinekanaler. Vi anser därför att 
det existerar ett forskningsgap om vad det är dessa företag anser vara viktigt för att nå en 
framgångsrik onlinehandel och hur de uppnått den framgång de har idag.  

 
1.4  Frågeställning 
 
• Hur arbetar framgångsrika svenska företag med e-handeln i dagsläget och dess 

utveckling, vad är det som prioriteras för att nå en lyckad e-handel? 
• Hur nyttjas logistiken inom dessa företag och hur är den sammankopplad med e-

handeln? 
 

1.5  Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur framgångsrika företag i Sverige arbetar med 
e-handel och vad det är som ligger i fokus gällande detta. Målet är att ta reda på vad det 
är som de prioriterar i sina e-handelsstrategier och hur de differentierar sig på marknaden 
för att skapa konkurrenskraft. Vi vill ta reda på om fokus är lika eller om det skiljer sig åt 
samt analysera om olika strategier används inom företagen och hur detta påverkar 
verksamheten beroende på vilken typ av företag det är. Vi vill även se över vilka 
handelskanaler de använder sig av och varför företaget valt att använda sig av just den 
strategi de har i dagsläget och hur detta är kopplat till deras onlinehandel. 

 
Utöver handelsstrategier och prioriteringar vill vi även vill undersöka hur logistiken och 
e-handeln kollaborerar med varandra och hur viktig logistiken är för en fungerande e-
handel. Syftet är att vi ska förstå vad logistiken har för roll för företaget och hur, eller om, 
den är viktig för företagen för att skapa konkurrenskraft. Vi kommer även att analysera 
vilka prioriteringar som finns i flödeskedjan och hur man kan utnyttja denna funktion på 
bästa sätt för att skapa ett bra resultat och konkurrenskraft. 
 
1.6  Avgränsningar  
I denna studie har vi valt att intervjua svenska framgångsrika företag för att undersöka 
hur de förhåller sig till e-handeln och den ständigt utvecklande digitaliseringen. Vi har 
avgränsat oss från att inkludera utländska företag på grund av geografiska aspekter samt 
förenkling av kommunicering i och med att vi då har möjlighet att träffa dessa företag 
ansikte mot ansikte, då vi anser att detta är något som underlättar kommunikation. Vi har 
valt att undersöka de generella prioriteringarna angående de undersökta företagens e-
handel med ett perspektiv på supply chain management och hur företagen förhåller sig 
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till privatkunder samt företagskunder och varför de har den strategin de har för sin 
onlinehandel. 

 
Vi har även avgränsat oss till tre framgångsrika svenska företag av intresse att se hur de 
fungerar och använder sig av e-handel. Vi har fokuserat på dessa företag av den 
anledningen att de är stora på marknaden och vi anser att ta med fler företag än tre, från 
olika branscher kan göra studien diffus då de utvalda företagen redan arbetar på olika 
marknader.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 

I detta avsnitt beskrivs metoder som använts under studiens gång för att uppnå det syfte 
som valts till uppsatsen. Detta beskrivs för att läsaren ska få en förståelse för studiens 
utformning. Denna studie är en kvalitativ studie där data som använts har samlats in 
genom intervjuer med relevanta individer från utvalda företag. Kontakt med dessa 
personer skedde genom ett uttänkt urval baserat på ett antal kriterier som var relevanta 
för denna studie. Studien är även skriven ur ett företagsperspektiv i och med att syftet 
med studien är att undersöka hur framgångsrika svenska företag arbetar och utvecklar 
sin e-handel.  

  
 
2.1  Förförståelse 
När det kommer till forskning är det svårt att faktiskt veta om forskaren har fullständig 
kontroll över vad hen känner, tycker eller tänker. Detta kan resultera i att vissa delar inom 
forskningsprocessen kan påverkas av just detta, som till exempel val av teorier eller typ 
av metod. (Bryman & Bell, 2017, s. 60-61). 

 
Förförståelse är något som handlar om vilka kunskaper forskaren besitter eller utvecklar 
fram till undersökningen utförs (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Förförståelse kan 
uppstå på två sätt, det kan antingen vara förförståelse från egna personliga erfarenheter 
eller inlärd kunskap som baseras på andras erfarenheter (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). 
Dock kan förförståelse även handla om värderingar som författaren har och detta är något 
som enligt Saunders et al. (2012, s. 137) kan påverka stegen som finns i 
forskningsprocessen. Det är därför av vikt att författaren är ärlig med sig själv genom att 
lyfta fram och styrka sina kunskaper och värderingar som kan påverka studien, både för 
sin egen såväl som för läsarnas skull (Saunders et al., 2012, s. 138). Ett arbete som är 
baserat på personliga åsikter såväl som förutfattade meningar anses inte vara 
vetenskapligt (Bryman & Bell, 2017, s. 60).  
 
Författarna till denna studie har samma akademiska bakgrund då vi studerar vid samma 
program vid Umeå Universitet, Civilekonomprogrammet med inriktning Handel och 
Logistik, vilket är något som i sin tur kan påverka vårt val av teori och modeller, samt vår 
slutsats och analys. Till viss del har vi haft förkunskap gällande en del begrepp som vi 
använt oss av under vår utbildning, vilket kan leda till att valet av teorier då vi haft 
förkunskap om dessa och det fallit mer naturligt för oss att skriva om något vi känner till. 
Detta kan dock ha lett till att vi glömt att förklara en del begrepp som är självklara för oss 
men framförallt anser vi att vår förförståelse har varit till hjälp och något som positivt 
påverkat vårt skrivande. Denna förkunskap gjorde det även lättare för oss att välja ämne 
och teorier utifrån detta då vi tidigare läst om liknande ämnen vi ansett vara intressanta. 
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Teoretisk förkunskap inom Logistik har gett oss extra förståelse för hur viktigt 
logistikflödet är och hur man hanterar sin “supply chain” genom hela ledet i företaget. 
Att veta hur företagen hanterar sina lager och väljer att distribuera ut varor till kund trots 
att man inte har någon egen produktion är något vi tidigare arbetat med vilket gjorde att 
ha med ett logistikperspektiv i studien blev relativt självklar. 
 
2.2  Ämnesval 
Valet av ämne är något som grundar sig i våra egna intressen, tidigare kunskap från våra 
studier samt egen erfarenhet. Vi är båda uppvuxna med digitalisering och utvecklandet 
av internet samt hur olika plattformar och sociala medier har utvecklats under alla år, 
vilket i sin tur gjorde valet av ämne ganska självklart för oss. Vi använder oss båda av 
internet dagligen och besöker olika typer av e-handelsplattformar minst ett antal gånger i 
veckan och den generation vi tillhör är i princip uppkopplade dygnet runt vilket gjorde 
valet av ämne mycket enkelt. 

 
Vi har själva vuxit upp och sett den snabba utvecklingen av e-handeln och digitaliseringen 
runtom i världen vilket vi anser är något som kommer att fortsätta och ett intressant ämne 
att titta på. Vi valde att titta på olika företag för att se hur de valt att gå tillväga och hur 
de anpassat sig efter digitaliseringen och om det finns likheter eller inte då det är 
intressant att se hur de ser på teknikens utveckling. 
 
2.3  Ontologiska antaganden 
Ontologi handlar om karaktären hos sociala enheter och huvudfrågan inom detta är om 
sociala enheter kan, eller bör, betraktas som objektiva enheter som har en extern 
verklighet till sociala aktörer, eller om de är sociala konstruktioner som byggts upp av 
sociala aktörers uppfattningar samt handlingar. Dessa olika funderingar kallas för 
objektivism och konstruktionism. (Bryman, 2012, s. 32).  

 
Verklighetssyn, som ontologin även kallas, kan delas upp i två olika synsätt, objektivism 
och konstruktionism. (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Objektivism syftar på att sociala 
fenomen är något som finns och lever i form av yttre information och fakta, det är något 
som är självständigt och är något som inte påverkas av sociala aktörer, det är fritt från 
människans påverkan helt enkelt (Bryman & Bell, 2017, s. 53). Konstruktionism däremot 
syftar på att sociala händelser och företeelser inte endast skapas via social interaktion utan 
även är i ett läge av konstant revidering. Konstruktionism syftar på att sociala företeelser 
är någon som sociala aktörer, det vill säga människan, regelbundet skapar. (Bryman & 
Bell, 2017, s. 53). 

 
Då e-handeln är i ett ständigt utvecklande och förändras utifrån vad vi människor och 
konsumenter efterfrågar går detta under antagandet konstruktionism. Det är vi som 
konsumenter som skapar förväntningar och ett antagande att vi hela tiden ska ha 
möjlighet att hitta information om produkter och då samtidigt ha möjlighet att göra ett 
köp direkt var vi än befinner oss. Digitaliseringen står inför konstant revidering och 
utveckling där de sociala medierna hänger på i samma fart vilket påverkar oss att vi 
skapar oss dessa företeelser med att utnyttja e-handel i dess befintliga form. Ett 
konstruktionistiskt antagande passar sig bättre vid en kvalitativ social studie baserad på 
åsikter och egna ställningstaganden inom företaget. (Bryman & Bell, 2011, s. 22).  
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2.4  Epistemologiska antaganden 
Vetenskapssyn, eller epistemologisk syn, är det vi betraktar som så kallad godtagbar 
kunskap gällande ett specifikt område eller ämne (Bryman & Bell, 2017, s. 48). Inom 
vetenskapssynen finns det, precis som i det ontologiska antagandet, två inriktningar, vilka 
är positivismen och den interpretativistiska hermeneutiken (Bryman & Bell, 2011 s. 15). 
Något som är mycket viktigt gällande just vetenskapssyn är hur den så kallade sociala 
verkligheten kan studeras av forskaren utifrån de metoder som används inom 
naturvetenskapen.  

 
Positivism kallas den uppfattning om att det är viktigt att följa men även imitera 
naturvetenskapens sätt att se på saker, genom att med logik härleda till slutsatser och olika 
resonemang (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Det andra synsättet inom vetenskapssynen är 
som sagt interpretativism som istället är kritisk till användandet av naturvetenskapliga 
metoder när det gäller studier inom den sociala verkligheten. Interpretativistiska synen 
syftar istället på att förstå en människas beteende jämfört med positivismen som försöker 
förklara människans beteende. (Bryman & Bell, 2017, s. 49). 

 
Epistemologins antagande handlar helt enkelt om vad som accepteras som giltig kunskap, 
vilket innebär undersökningar av förhållandet mellan forskaren och det som personen 
undersöker. Positivister inom epistemologin anser att endast fenomen som kan observeras 
och är mätbara är det som kan betraktas som kunskap medan forskare inom 
interpretivismen istället försöker minska avståndet mellan forskare och vad hen försöker 
undersöka. (Collis & Hussey, 2014, s. 47). 

 
Interpretativism kan oftast kopplas samman med konstruktionism och det är detta synsätt 
och dessa antaganden som vi kommer arbeta utefter i denna studie (Bryman & Bell, 2011 
s. 563). Då vi undersöker de val som företag tar gentemot ämnet samt hur det väljer att 
prioritera aktiviteter och ställer sig till de olika problem och möjligheter som e-handeln 
medför med hjälp av kvalitativa fördjupade intervjuer. 
 
2.5  Forskningsstrategi 
Vid genomförande av den utvalda typen av studie och val av metod finns det olika 
forskningsstrategier och angreppssätt att använda sig av beroende på vad det är som 
studeras och hur man ska gå tillväga när just detta ska studeras. Inom den kategori som 
studeras i detta samband, en samhällsvetenskaplig studie, finns det två tillvägagångssätt: 
kvantitativ metod eller kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden har sin grund i 
naturvetenskapen och detta innebär att fokus ligger på att finna kausala samband som ska 
förklaras för läsaren, den kvalitativa metoden har däremot sin grund i de humanistiska 
vetenskaperna vilket innebär att vikt istället läggs på holistisk samt kvalitativ information 
(Åsberg, 2001, s. 67). Kvantitativ respektive kvalitativ metod går dock under fler än ett 
namn, och två av de vanligaste namnen som dessa metoder även går under är deduktiv 
och induktiv forskning (Collis & Hussey, 2014, s. 7).  
 
2.5.1 Deduktion 
Deduktiv forskning är en typ av studie där en konceptuell samt en teoretisk struktur bildas 
och testas sedan av en empirisk observation, därför är specifika fall deducerade från 
generella och allmänna slutsatser. Detta är varför deduktiv metod är något som kallas för 
att flytta från det allmänna till det särskilda. (Collis & Hussey, 2014, s. 7). Deduktiv 
forskning är även den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och social 
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forskning. En hypotes skapas och utsätts sedan för empirisk granskning på det grundval 
som gjorts gällande vad som är känt inom en viss kategori samt av teoretiska 
överväganden i förhållande till denna kategori. Forskaren måste även specificera hur data 
ska insamlas i förhållande till hypotesen som tagits fram. (Bryman, 2012, s. 24). 
 
2.5.2 Induktion 
Induktiv forskning är en typ av studie där teorier utvecklas ur en observation gjord på 
empirisk verklighet, det vill säga; generella slutsatser framkallas av särskilda fall vilket 
är något som är motsatsen till den deduktiva metoden. Det handlar om att flytta från 
individuell observation till uttalande om generella mönster eller lagar, därför kallas den 
induktiva metoden för att flytta från det specifika till det allmänna. (Collis & Hussey, 
2014, s. 7). 
 
2.5.3 Abduktion 
Abduktivt tänkande används för att dra logiska slutsatser om verkligheten, på samma sätt 
som induktion och deduktion. Abduktion är något som anses vara ett sätt att undvika 
begränsningar som kan förknippas med de induktiva samt deduktiva ställningstagandena. 
Abduktion är något som anses övervinna de begränsningar som finns hos deduktion och 
induktion, såsom att man förlitar sig på strikt logik inom deduktion och att det inte finns 
tillräcklig empiri inom induktion. Abduktion är att man försöker identifiera ting som kan 
göra företeelsen inom forskning mindre förbryllande. (Bryman & Bell, 2017, s. 46). 

 
Majoriteten av kvalitativa studier är induktiva (Bryman & Bell, 2017, s. 58). vilket vi 
även anser att denna studie är. Vi har intervjuat företag där respondenterna fått uttrycka 
sina åsikter utan att bli kritiserade för att kunna förmedla den information de vill. 
Respondenterna var obegränsade i hur de ville svara på våra frågor som vi tog fram efter 
att ha undersökt olika teorier och modeller som vi kopplade till vår frågeställningen 
angående hur de arbetar med e-handel. Intervjuerna har stått till grund för vår empiri som 
sedan analyserats för att skapa slutsatser och resultat.  
 
2.6  Studiens perspektiv 
Denna studie kommer att undersöka e-handelsprioriteringar hos framgångsrika svenska 
företag utifrån företagens perspektiv. Detta i grund att företagen anses besitta bred 
kunskap och erfarenhet inom valda ämnesområde. Vi har dock förståelse för att alla 
intervjuade individer inte har samma kunskap eller erfarenhet med det är även varför vi 
valt ut olika respondenter. För att nå syftet med studien har vi valt att hitta företag som är 
stora på marknaden och utifrån det respondenter med bred kunskap inom de avdelningar 
och områden som är intressanta. Detta resulterar i att respondenterna kan vara högt 
uppsatta inom företagen eller någon som sitter med i ett team på företaget, men det viktiga 
är att de har kunskap i vad som undersöks. 
 
2.7  Val av teorier 
Den första teorin som presenteras i den teoretiska referensramen är Customer 
Relationship Management, vilket är en teori som är viktig och som kommer att ligga till 
grund för studien. En annan teori som även presenteras i den teoretiska referensramen är 
Supply Chain Management och som även den är en viktig del av den utförda studien. 
Customer Relationship Management tar upp vikten av att ha en konkret och bra relation 
med sina kunder men att det ser ut på olika sätt beroende på typ av organisation (Ismană 
-Ilisan, C-M, 2018, s. 81). Vikten av att ha en god relation mellan företag och kund när 
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det kommer till onlineplattformar är något som anses extremt viktigt idag då kunden är 
en essentiell del av företaget (Chervany & McKnight, 2014). Därför anser vi att Customer 
Relationship management är något som är passande för denna studie. 
 
Supply Chain Mangement är något som är kopplat till företagets logistik och betyder 
egentligen hanteringen av företagets logistikflöde som bland annat kan vara varu-, 
information eller pengaflödet (Oskarsson et al., 2013). Detta tar hänsyn till hur hela 
logistiken fungerar och ser ut inom organisationen och detta är något som idag är en 
mycket betydelsefull del för att ha en fungerande e-handel. 
 
Bortsett från dessa två teorier gällande e-handeln har ytterligare faktorer som kan anses 
vara en stor del av onlinehandel presenterats för att fördjupa oss i hur prioriteringar läggs 
hos framgångsrika svenska företag. Dessa teorier togs fram utifrån kriterier om att de 
skulle passa in i hur e-handeln ser ut idag men även att de skulle passa företag inom olika 
branscher. Därför valdes flera teorier bort då de ansågs vara anpassade efter mer en 
bransch än flera. 
 
2.8  Datainsamlingsmetod 
 
2.8.1 Målstyrt urval 
Purposive sampling, målstyrt urval, är en urvalsmetod där forskaren förlitar sig på sin 
egen bedömning vid val av urvalsgrupper som ska delta i studien. Det är ett icke-
slumpmässigt urval och är något som sker när urvalet väljs utifrån forskarens egen åsikt 
och är något som ofta sparar tid och pengar när en studie utförs. (Bryman, 2012, s. 418). 

 
Målstyrt urval liknar snöbollsurval, vilket också är ett icke-slumpmässigt urval av 
individer där man via redan utvalda personer letar fram andra personer att ha med i 
studien,  och studiens deltagare är valda av forskaren på grund av deras erfarenhet och 
kunskap angående det som ska studeras. Vid målstyrt urval tar forskaren ett beslut innan 
undersökningen påbörjas och väljer inte nya eller andra kontakter under studiens gång. 
(Collis & Hussey, 2014, s. 132). 

 
Det finns även fördelar med att använda sig utav ett icke-sannolikhetsurval (Halvorsen, 
1992, s. 100). Genom att använda sig utav denna typ utav urval undviker du 
problematiken som kan uppstå vid användandet av ett sannolikhetsurval. Använder du 
dig av ett sannolikhetsurval kan det vara svårt att ta fram den del av populationen som 
forskaren önskar att undersöka. Det kan även bli svårt att avgränsa din teoretiska 
referensram vid sannolikhetsurval och dessa problem blir på så sätt lättare att lösa vid 
ett icke-sannolikhetsurval. En annan fördel med icke-sannolikhetsurval är att det ofta 
blir lättare att hitta respondenter och på så vis svårare att hitta de respondenter som 
skulle ingå i ett sannolikhetsurval (Johansson Lindfors, 1993, s. 97). 
 
2.8.2 Intervjuer 
I denna studie användes semistrukturerade intervjuer då det var vad som ansågs mest 
relevant och genomförbart kopplat till syftet och studien i helhet. Detta valdes även då 
det skapas mer möjligheter och fria händer än vid en strukturerad intervju men även inte 
för mycket frihet som vid ostrukturerade intervjuer. 

 
Semistrukturerade intervjuer är något som används för att forskaren ska ha möjlighet att 
ha ett mer öppet sinne angående vad hen behöver veta under intervjuns gång. Detta är för 
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att begrepp och teorier ska ha möjlighet att levereras ur den data som ska tas fram. Denna 
typ av metod är ofta inriktad på att svara på forskningsfrågor men i något mindre tydlig 
form än de frågor som besvaras genom användandet av en strukturerad intervju. (Bryman, 
2012, s. 12).  

 
Semistrukturerade intervjuer är en intervjumetod innefattande ett verbalt utbyte där en 
person, intervjuaren, försöker få fram information från en annan person genom att ställa 
frågor till individen. Intervjuaren har förberett frågor i förväg, men trots detta utvecklas 
den semistrukturerade intervjun på ett sätt som ofta leder till att intervjun mer känns som 
en konversation istället för en intervju. Detta ger den intervjuade chansen att utforska och 
ta upp egna problem som personen anser vara viktiga och relevanta gällande utvalt ämne. 
(Longhurst, 2016, refererad i Clifford et al., 2016, s. 143). Forskaren förbereder helt 
enkelt ett antal frågor för att starta konversationen om huvudämnet vilket i sin tur leder 
till att ytterligare frågor skapas under intervjun. Ordningen som frågorna ställs är relativ 
och flexibel, beroende på vad som svarats på vid tidigare frågor då den intervjuade kan 
ha svarat på frågan vid tidigare tillfälle under intervjun. (Collis & Hussey, 2014, s. 133.) 

 
Frågor som ställdes var till stor del öppna frågor som gick att utveckla under samtalets 
gång då det var positivt för studiens syfte att de intervjuade kunde få utveckla sina svar 
gällande sitt eget företag. Öppna frågor vid intervjuer gör att respondenten kan svara på 
eget vis och är inte tvingade till att svara på samma villkor som andra delaktiga i studien. 
Svar och ämnen som är intressanta kan tas upp, som kanske inte dykt upp annars samt att 
nya ämnen och områden man inte undersökt annars kan dyka upp. (Bryman, 2012, s. 
246). 
 
2.9  Etiska aspekter 
Vid utförande av en studie som involverar andra människor som blir intervjuade eller på 
annat sätt undersöks som exempelvis med enkäter är det viktigt att vi som författare följer 
etiska och samhälleliga synpunkter för att respektera alla som involveras i studien 
(Bryman & Bell, 2011, s. 122).  

 
I denna studie behövde vi ta hänsyn till hur vi behandlade, och vilka typer av frågor vi 
ställde till de personer som blev intervjuade. Alla måste få möjligheten att vara anonyma 
och att känslig personlig information inte ska, varken lägga vikt i studien eller bifogas i 
texten. Vid varje intervju informerade vi den tillfrågade om de etiska ståndpunkter som 
vi ville stå bakom och att varje person skulle få möjligheten att uttrycka sitt samtycke till 
att bli inspelad och vilken information som personen ansåg vara personlig som vi skulle 
undvika att involvera i studien. (Bryman & Bell, 2011, s. 128).  
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2.10 Litteratursökning 
Vid starten av studien gjordes ett urval av den del av litteratur som fanns på Umeå 
Universitetsbibliotek för att på så vis skapa oss en överblick inom relevanta områden för 
vår studie. Litteraturen vi fann gav oss inspiration till relevanta teorier men även 
nyckelbegrepp som sedan använts i senare skede för att söka vidare efter artiklar inom 
andra databaser. De databaser vi främst använde oss utav var Umeå Universitetsbibliotek 
(UB), Google Scholar, Emerald Journals och sedan använde vi även Google som 
sökmotor till en start för att få en grund i ämnet vi valt. Genom att använda dessa 
elektroniska databaser fick vi på så vis en överblick över vad för tidigare forskning som 
existerade och även vad det fanns för gap. 

 
Till stor del har sökningen i vårt arbete utgått från engelska ord då det finns begränsad 
relevant litteratur på svenska. De nyckelord vi använt oss av är: e-commerce, 
digitalisation, multi-channel, omni-channel, customer relationship, online channels, e-
commerce growth, supply chain management. Däremot identifierades ytterligare viktiga 
nyckelord under studiens gång genom en kedjesökning som gav oss en ännu djupare 
förståelse. 

 
Under hela studiens gång har det främst använts vetenskapliga artiklar men även en del 
fackvetenskapliga böcker för att skapa en god vetenskaplig grund i studien. Under 
studiens gång har fokus legat på att använda primärkällor för att skapa en trovärdig och 
vetenskaplig grund som kan styrkas av originalförfattarna. Alvesson och Sköldberg 
(2017, s. 164) berättar att primärkällor är att föredra i och med att desto fler led som 
informationen passerar, desto mindre trovärdig är källan. De gånger en sekundärkälla har 
använts under studien är detta för att primärkällan är svårfunnen eller då den anses vara 
gammal och inte aktuell. 
 
2.11  Källkritik 
I samband med undersökning av litteratur har vi varit kritiska gentemot det material som 
använts i studien för att ta fram vad som anses vara tillförlitligt men även relevant för 
denna studie. Att vara kritisk som forskare, och granska källor, är något som bör göras 
gällande teorival, när det gäller teorisökning och även gällande teorianvändning 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 87). Det finns fyra kriterier för källkritik att utgå ifrån när 
det gäller att källgranska ett arbete (Thurén, 2013, s. 7-8) som tas upp nedan. 
 
2.11.1  Äkthetskriteriet 
Äkthetskriteriet är något där det innebär att källan är vad den faktiskt uppger sig att vara, 
det är så att säga inte en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). Litteraturen som använts i 
denna studie baseras främst på vetenskapliga artiklar samt facklitteratur anser vi att detta 
är ett kriterium som är uppfyllt. Vi har varit noggranna och uppmärksamma på vad det är 
för tidskrifter som använts för att kunna säkerställa att källan som använts är trovärdig. I 
de fall då andra typer av källor har använts har vi granskat trovärdigheten på dessa källor 
på ett kritiskt sätt och vi har då använt dem i ett samband som påverkar våra slutsatser. 
 
2.11.2  Tidskriteriet 
Går det en längre tid efter en händelse innan källans berättelse om händelsen finns det 
större skäl att ha tvivel på källa, desto mer tid som går desto mer tvivel bildas (Thurén, 
2013, s. 7).  Vi har försökt att använda oss av nya och relevanta källor från de senaste 
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åren till den mån som gått. Vi har däremot upplevt att det varit svårt på vissa plan att hitta 
nya källor som är pålitliga och relevanta gällande en del ämnen och vi har då beslutat att 
välja annorlunda och då lite äldre källor. Då vi valt ett ämne som är relativt nytt och 
aktuellt finns det stor sannolikhet att forskning i detta är något som pågår och i framtiden 
kommer att publiceras men i nuläget finns det inte mycket information angående det ämne 
vi har valt i stånd till företagen. 
 
2.11.3  Oberoendekriteriet 
För att oberoendekriteriet ska vara uppfyllt behöver en källa inte vara refererad av någon 
annan eller ha någon yttre påverkan, den ska stå helt för sig själv och inte påverkats av 
något annat (Thurén, 2013, s. 8). Vi har som sagt försökt att i stor utsträckning att använda 
oss av grundkällan för att uppfylla detta kriterium och inte riskera trovärdigheten i vår 
studie. 
 
2.11.4  Tendensfrihetskriteriet 
Tendensfrihetskriteriet riktar sig till att källan inte är misstänkt för att skapa eller uppge 
en falsk bild av vad som har hänt, att inte återspegla verkligheten på ett inkorrekt vis. 
Detta kan ske på grund av exempelvis någons personliga, ekonomiska eller politiska 
intressen att ändra eller förvränga verklighetsbilden. (Thurén, 2013, s. 8). Vi har 
undersökt mer än en aspekt av det valda ämnet och utefter detta undersökt om de forskare 
som inkluderas i vår litteratursökning är kända inom området eller inte. Då vi sökt efter 
litteratur inom kända databaser har vi till stor del återkommit till samma författare, och 
även samma källor i vissa fall, vilket anses stärka vårt val av teorier samt författare. 

 
Vi anser på så vis att dessa kriterier är uppfyllda vid val av källor då vi tagit hänsyn till 
dessa kriterier till den mån som varit möjlig och de källor vi använt oss av har nått upp 
till de fyra kriterierna. 
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3. Teoretisk referensram 
 
 I detta avsnitt beskrivs de teorier och den referensram som använts under studiens gång. 
Vi vill undersöka hur framgångsrika svenska företag utvecklar och prioriterar gällande 
sin e-handel kopplat till det logistiska flödet och de teorier som beskrivs har tagits fram 
utifrån detta syfte.  

 
 
3.1  Customer Relationship Management 
Customer Relationship Management, även förkortat CRM, är något som är kundfokuserat 
och tittar på hur relationen mellan kund och företag ser ut, samt hur den kan utvecklas på 
ett konkret och relevant sätt. CRM är något som är unikt för alla företag då kundrelationer 
ser annorlunda ut och värderas på olika sätt inom organisationer. Det är något som växer 
i och med att kunden är ett viktigt kugghjul i hela maskineriet och utan dem är det inte 
säkert att företaget går runt. CRM är även en viktig del för att företaget ska upprätthålla 
sin utveckling. CRM innebär att du anpassar och individualiserar kundrelationer baserat 
på förutsättningar att varje individ är annorlunda (Ismană -Ilisan, C-M, 2018, s. 81). Detta 
är viktigt då kundrelationen med slutkund är viktigt och en mer hållbar länk däremellan 
behöver skapas för att uppnå bästa resultat (Ismană -Ilisan, C-M , 2018, s. 83). 

 
Strategisk CRM är en typ av CRM som är inriktat på utveckling av den kundfokuserade 
företagskulturen som är avsedd för att vinna kunder samt att behålla dem genom att skapa 
ett bättre värde än konkurrenterna (Buttle, 2004, s. 4). Inom ett företag med 
kundfokuserad kultur förväntas det att resurserna fördelas där kundvärdet påverkas till 
det positiva. Det är även de som levererar bäst service och värde för kunden som är de 
viktigaste figurerna inom företaget. Det finns många företag som påstår sig vara 
kundfokuserade men det är egentligen få som är det. Kundfokus är något som konkurrerar 
med andra delar i företaget. (Buttle, 2004, s. 4). 
 
CRM är, inom vissa organisationer, en simpel lösning som utökar databaser och 
automatiseringsverktyg för försäljningskraft för att förbättra inriktningsarbetet. Andra 
organisationer däremot, anser att CRM istället är ett verktyg som är utformat för ”one-
on-one” kundkommunikation. Det vill säga, ansvaret ligger hos försäljning, 
marknadsföringsavdelningar eller kundservice. (Chen & Popovich, 2003, s.673). 
 
CRM har under en lång tid förändrats från en mer kundservicebaserad del till en mer 
elektronisk generator som vill maximera värdet av de redan existerande kundrelationerna. 
Elektronisk CRM, ECRM, är något där teknologin gör det möjligt för en organisation att 
förbättra sin kundservice, differentiera sig samt leverera unika kundinteraktioner. 
(Fjermstad & Romano, 2006, s. 4). Både CRM och ECRM handlar främst om att fånga 
och behålla kunder genom internet idag (Greenberg, 2002, refererad i Fjermstad &R 
Romano, 2006, s. 4). 
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Enligt Chen & Popovich (2003, s. 673) är CRM inte endast en skara teknikapplikationer 
inom olika områden utan en korsfunktionell, kunddriven och teknologiskt integrerad 
processtrategi för affären som maximerar relationer inom hela organisationen. För 
kunden är CRM något som erbjuder anpassning, enkelhet men även bekvämlighet för att 
slutföra transaktioner, oavsett vilken kanal som används (Gulati & Garantino, 2000, 
refererad i Chen & Popovich, 2003, s. 673). 

 
CRM initiativ har resulterat i en ökad konkurrenskraft för en stor del av företagen vilket 
i sin tur resulterat i högre intäkter samt lägre driftskostnader. Att hantera kundrelationer 
på ett effektivt sätt samt att öka kundtillfredsställelse leder till konkurrenskraft. 
Användningen av CRM-applikationer hjälper organisationer att bedöma nivån av 
kundlojalitet och lönsamheten på olika typer av åtgärder. Applikationerna hjälper 
organisationer att svara på viktiga frågor för kundlojaliteten. (Chen & Popovich, 2003, s. 
673).  
 
Från en säljares perspektiv är kundlojalitet något som är en viktig del mot lönsamhet men 
då det kostar att förvärva kunder gör det att många kundrelationer till en början är 
olönsamma. Det är däremot i ett senare skede som kostnaden av lojala kunder ger resultat 
och vinst. För en e-handel att kapa en lojal kundbas måste de utveckla en grundlig 
förståelse för föregångaren till e-handel. Att besitta en sådan förståelse kan skapa 
konkurrensfördelar genom att du skapar en strategi för att öka e-lojaliteten. (Anderson et 
al., 2002, s. 41).  

 
CRM är något som ser olika ut beroende på vilken typ av organisation du leder och arbetar 
i då strategin kan se annorlunda ut. Det är något som kan skapa värde om du använder 
det på rätt sätt för din organisation och är något som kan skapa kundvärde samt 
förbättrade kundrelationer och är något som man ser växa för varje dag då kunden är 
kärnan i affären. 
 
3.2  Handelskanaler 
Idag är det allt fler företag som väljer att utöka antalet handelskanaler, detta kan göras 
genom att exempelvis öppna upp en onlinebutik för att hitta nya kunder samt för att hålla 
intresset uppe från redan existerande kunder (Frambach et al., 2007, s. 27).  Med 
handelskanal menas de kanaler som ett företag använder för att interagera med sina 
kunder (Neslin et al., 2006, s. 96). Multikanaler och omnikanaler är även en typ av 
handelsstrategi och beroende på vad som anses mest relevant för ditt företag är de 
applicerade olika och framöver kommer detta att benämnas som handelsstrategier i 
studien.  
 
3.2.1 Multikanalhandel 
Att vara ett företag som arbetar med multikanaler innebär att du interagerar med 
potentiella kunder, samt med redan befintliga kunder, över mer än en kanal. Genom att 
ha en multikanalnärvaro kan man lättare nå fler kunder och i sin tur sälja mer. (Fuentes 
et al., 2017, s. 19-20). Detta är idag något som är mycket vanligt, att arbeta online såväl 
som offline, och något som även växer samt utvecklas mer och mer för varje dag. 

 
Neslin et al. (2006, s. 96) definierar kundhantering inom multikanalhandel som design, 
distribuering, samordning samt utvärdering av kanaler för att öka kundvärde genom 
effektiva kundförvärv. På så sätt betraktas kanaler som tillfällen för kundkontakt eller ett 
så kallat medium genom företaget interagerar med kunden (Verhoef et al., 2015, s. 175). 
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Rapp och Islam (2003) var de som introducerade termen ”multichannel e-commerce” för 
att beskriva ett system inom detaljhandeln baserat på internet, mobiltelefoner och andra 
digitala hjälpmedel vid köp. Medan effekten av synergier och komplementaritet i de 
traditionella miljöerna för multikanaler har fått en stor uppmärksamhet, är resultaten 
liksom konsekvenserna endast i överförbara till viss del till en e-handel inom 
multikanalhandel (Wagner et al., 2013, s. 572-573). E-handel har under lång tid handlat 
om en återförsäljare och deras hemsida, men idag har detta utvecklats och nya 
kanalformat blir relevanta. Mobilhandel, det vill säga att man handlar med hjälp av en 
smartphone är något som stiger regelbundet och snabbt och under 2013 växte den 
amerikanska mobilhandeln med imponerande 81%. (Wagner et al., 2013, s. 571) 

  
När återförsäljare använder sig av mer än en typ av e-handelskanal måste de dock hitta 
ett effektivt sätt att hantera distributionskanalerna samtidigt som synergierna och 
komplementaritet över kanalerna måste hanteras. Detta är något som är mycket viktigt att 
tänka på i och med att synergieffekter och komplementaritet gällande multikanaler inom 
e-handel kan skilja sig från det originella multikanalsystemet. (Wagner et al., 2013, s. 
572). 

 
Genom att använda sig av en kombination av flera kanaler kan återförsäljare tillgodose 
kundernas behov på ett bättre sätt genom att utnyttja fördelar och övervinna brister som 
finns i varje kanal. Olika kanaler ger olika typer fördelar men för att uppnå dessa behöver 
konsumenterna spendera tid på just dessa kanaler. (Farris et al., 2010, s. 169-170). Fysiska 
butiker har fördelar som icke-butikskanaler inte erbjuder men dock kan dessa kanaler 
övervinna brister som finns i en fysisk butik. Internetkanaler erbjuder information som 
fysiska butiker inte gör samt att information kan skräddarsys efter kunden behov. (Farris 
et al., 2010, s. 170). 

 
Möjligheter för återförsäljare som använder sig av multikanaler att utveckla en strategisk 
fördel härrör från förmågan att utveckla resurser som inte kan upptäckas eller dupliceras 
av konkurrenter. Dessa resurser kan bland annat vara noggrann kundkommunikation och 
underförstådd kunskap, och kan bygga upp kundlojaliteten samt minska kostnader. 
(Farris et al., 2010, s. 170). 
 
3.2.2 Omnikanalhandel 
De olika shoppingkanalerna som finns idag utgör en varierad upplevelse för kunden och 
flera kanaler försöker tillsammans förbättra kundvärdet och nå ett bredare utbud för 
konsumenten. Omnikanalhandel försöker lösa problemet som existerar med multikanaler 
genom att samordna processer och teknik över de olika kanalerna för att kapa en 
konsekvent kedja för kunderna. Multikanaler är oberoende av varandra och 
omnikanalstrategin vill ändra på detta genom att arbeta tillsammans. (Saghiri et al., 2017, 
s. 53) Omnikanalsystemet garanterar på så vis tillgänglighet, synlighet sam konsistens 
över flera kanaler. Detta leder sedan till kostnadsbesparing, förtroende samt tillväxt. 
(Saghiri et al., 2017, s. 54). 

 
Enligt Piotrowicz och Cuthbertson (2014, s. 6) är omnikanalhandel att ett företag 
integrerar sina fysiska butiker med e-handeln, kombinerat med 
marknadsföringskanalerna inom företaget. Detta är något som även nämns av Verhoef et 
al. (2015, s. 176), däremot anser de att en viktig skillnad när man jämför multikanalhandel 
och omnikanalhandel är att gränser mellan kanalerna blir bortsuddade. 
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Verhoef et al. (2015, s. 176) nämner även, att bortsett från fysiska butiker och e-handel 
finns det andra delar av ett företag som kan integreras genom omnikanaler, bland annat 
e-post och appar. Företagen behöver garantera att alla försäljningskanaler är fungerande 
via mobiltelefoner, datorer och även surfplattor som det ser ut i dagsläget. 

 
Utvecklingen av tekniken har nästan suddat ut gränserna mellan den fysiska och den 
virtuella miljön och detta har gjort att utvecklingen av omnikanalsföretag har ökat 
kraftigt. Online- och offline-kanaler integreras för att leverera en smidig och bra 
upplevelse för konsumenten. (Choudhury & Karahanna, 2008). Konsumenter skiftar idag 
mellan kanalerna och det är inte ovanligt att de skaffar sig informationen genomen en 
kanal men köper produkten genom en annan. (Chen et al, 2018, s. 3). 

 
Med tanke på den tekniska utvecklingen representerar ett företag som använder sig av 
omnikanalhandel ett perfekt tillfälle för återförsäljare att utnyttja synergier mellan de 
olika kanalerna för att skapa samspel med sina konsumenter. Framförallt om de skapar 
en affärsmodell för sin omnikanalhandel och genom detta kan de distribuera ett brett 
spektrum av olika tekniker för att spåra konsumentbeteende i de olika miljöerna. (Chen 
et al., 2018, s. 1). 
 
3.3  Tre dimensioner av e-handeln 

 
 
Figur 1: E-handelns viktiga dimensioner (Torres et al., 2014) 

 
3.3.1 Marknadsföring 
Den första faktorn gällande Torres et al. (2014), och deras idéer är differentiering genom 
marknadsföring. Denna faktor kan kopplas till företagets rykte samt deras varumärke och 
kan även kopplas till Porter (1985) och hans teorier om hur konkurrensfördelar kan 
uppnås genom differentiering. Differentiering är en strategi som i det stora hela handlar 
om att få ett företag att sticka ut i mängden bland sina konkurrenter. Att vara 
differentierad innebär ofta att du inte är billigast på marknaden utan att de erbjuder något 
som kunderna är villiga att betala det lilla extra för. (Porter, 1985) 
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Det som går att kopplas till marknadsföring är enligt Torres et al. (2014, s. 468) det 
viktigaste för ett företag. Framförallt ryktet ett företag har inom en typ av bransch samt 
varumärkesidentifiering anses även som något som är extremt viktigt hos ett företag i och 
med att det skapar konkurrensfördelar när kunder har kunskap om ditt företag. Ett rykte 
är den delen av marknadsföring som du själv har svårt att påverka muntligt, ett rykte 
sprids ofta genom word of mouth (Fishman & Rob, 2005, s. 1147) och är något som byggs 
av kundupplevelser. Att skapa ett bra rykte är därför extremt viktigt och essentiellt för ett 
företag i och med att det är något som sprids som en löpeld.  

 
Differentiering via marknadsföring är något som skapas och bygger på företagets rykte 
och är något som uppstår vid innovation gällande marknadsföringstekniker samt reklam. 
Denna marknadsbaserade syn är något som ger stöd till denna typ av dimension då den 
motsvarar en typ av differentieringsstrategi. Denna strategi kan förbättra läget för ett 
företag, något som Porter (1985) talar för. (Torres et al., 2014, s. 472). Ryktet ett företag 
besitter och dess varumärke kan dock ses som tillgångar ur ett resursbaserat perspektiv 
(Amit & Zott, 2001, refererad i Torres et al., 2014, s. 473-474) och är något som byggs 
upp över tid av konsumenter och utomstående faktorer. 
 
3.3.2 Kostnadseffektivitet 
Den andra faktorn är något som kan motsvara kostnadsledarskap och dess strategi, vilket 
är där effektivisering uppnås genom att bland annat sänka transaktionskostnader (Torres 
et al., 2014, s. 474). Företaget vill erbjuda de billigaste produkterna och tjänsterna på 
marknaden vid kostnadsledarskap (Johnson et al., 2017, s. 211). Detta gör man genom att 
använda sig av strategiska nätverk för att mottaga skalfördelar samt nyttja den tekniska 
utvecklingen för att hantera och analysera data. (Torres et al., 2014, s. 474). Denna typ 
av strategiska faktor omfattar två källor som skapar värde och nämns av Amit och Zott 
(2001, refererad i Torres et al., 2014, s. 474), effektivitet och komplementaritet.  

 
Effektivitetsvinster som möjliggörs av IT och teknik är något som banar väg för 
utnyttjande av komplementaritet inom virtuella marknader och kan sedan leda till ökad 
effektivitet (Torres et al., 2014, s. 474). Dessa faktorer går på så sätt hand i hand med 
varandra och kompletterar den andra, att öka värdet för den ena faktorn är något som i 
sin tur påverka den andra. Dessa källor är på så vis värdeskapande och är delaktiga i att 
införa en strategisk dimension. Även om denna dimension sedan i huvudsak är något som 
motsvarar kostnadsledarskap bygger den på olika konkurrensmetoder. 

 
Kostnadseffektivitet är något som mäter förmågan att nå det som förväntas samt 
användningen av de resurser som finns tillgängliga för att nå det mål som satts. Det är ett 
brett begrepp och måste ställas i relation till något vilket innebär att det kan se annorlunda 
ut beroende på situation. 
 
3.3.3 Innovation 
Den sista och tredje faktorn, differentiering genom innovation, är något som riktar in sig 
på utveckling av nya produkter och tjänster. Detta inkluderar även att förbättra och förnya 
de produkter och tjänster som finns och detta bygger på teknisk möjlighet och är något 
som kräver erfaren personal inom företaget. Innovation, enligt Schumpeter är den 
viktigaste faktorn hos ett företag för att skapa värde när det gäller utveckling av produkter 
och tjänster. (Torres et al., 2014, 474). Christensen och Raynel (2003, refererad i Torres 
et al., 2014, s. 474) bekräftar innovationsrollen hos ett företag som en kritisk faktor för 
att kunna säkerställa tillväxt samt för att skapa konkurrensfördelar. 
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Enligt Schumpeter måste alla företag som vill gå med vinst och öka resultatet vara 
innovativa och att vara innovativ är något som är en viktig drivkraft. Innovation är kritiskt 
för konkurrenskraften och den ekonomiska dynamiken och Schumpeter ansåg även att 
det var just innovation som var centrum för den ekonomiska förändringen. (Śledzik, K., 
2013, s. 90). Ekonomiska tillväxtanalyser har även betonat hur viktigt och relevant 
innovation är idag. Ett företag kan uppnå större framgångar tack vare globaliseringen och 
innovation kan på så sätt utnyttja de positiva effekterna av denna globalisering. . 
Innovation är något som främst sker inom företag som behöver kombinera olika typer av 
kunskaper, resurser och färdigheter. Det är på så sätt nödvändigt att en person som arbetar 
med innovation enligt Schumpeters teorier utför dessa uppgifter. (Galindo, A. & Méndez-
Picazo, T, 2013, s. 502). 
 
3.4  Supply Chain Management 
Supply Chain Management syftar på materialflödet inom en organisation. Supply chain 
innebär flödet av exempelvis varor, information eller pengar från produktion till den 
slutgiltiga kunden. Logistiken handlar om försörjning, produktion och distribution och 
mellan dessa funktioner finner vi oftast lager. Lager kan ligga på olika nivåer som 
exempelvis centrallager eller lokallager. Ett centrallager är ett stort lager geografiskt 
placerat för att så snabbt som möjligt kunna nå ut till kunder, eller butiker samt lokallager, 
som då är mindre lager utplacerade närmre distributionens slutmål. (Oskarsson et al., 
2013, s. 24) Att som företag ha en utvecklad och aktuell supply chain management leder 
till att företaget minskar kostnaderna, effektiviserar det logistiska flödet och har på så sätt 
möjlighet att erbjuda bättre service gentemot sina kunder. (Oskarsson et al., 2013, s. 26) 
Det krävs då att det finns en etablerad aktiv planering och styrning av logistiken hos 
företagen för att kunna effektivisera flödet samt skapa hållbara relationer med 
leverantörer. (Oskarsson et al., 2013 s. 26) 

 
En försörjningskedja kan definieras som tre eller fler organisationer som är direkt länkade 
till varandra genom en eller fler produkt-, service-, penning- eller informationsflöden 
(DeWitt et al., 2001, s. 11). Supply chain management är på så vis, i princip hantering av 
relationerna och aktiviteterna hos medlemsorganisationerna. Dessa relationers omfång är 
från enskilda transaktioner till komplexa relationer där man är beroende av varandra. 
(Davis et al., 2002, s. 851).  

 
E-handeln har haft en stor påverkan på försörjningskedjan för många produkter. 
Uppenbarligen har försörjningskedjan gällande informationsvaror påverkats mest. 
Tillverkare av fysiska produkter har även de vänt sig till internet som en 
försäljningskanal. (Johnson och Whang, 2002, s. 414). Internet och teknikens utveckling 
har transformerat det logistikflöde och hur man ser på supply chain management. Det 
tekniken med internet i spetsen har gjort är att informationen mellan leverantörer och dess 
kunder har blivit med komplex och det krävs att man integrerar logistikflödet med den 
tekniska utvecklingen. (Johnson och Whang, 2002, s. 413). Internet har inte bara tagit 
fram möjligheten för företag att sälja saker online, så kallad e-handel, utan också 
utvecklat möjligheterna att sköta hela sina flöden med hjälp av internet, som inköp, 
lagerhantering och anskaffning av leverantörer. Johnson och Whang (2002, s. 413) 
beskriver det som “e-collaboration” vilket betyder att internet har gjort det möjligt att mer 
effektivt samarbeta med sina logistikpartners. 

 
En stor del av e-handeln handlar just om att kunna erbjuda snabba leveranser och effektiv 
service gentemot kunder. Logistikens olika delar som inköp, lagerhantering och 
distribution måste knytas samman för att flödet från materialförsörjningen till 
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slutleverans till kund. (Oskarsson et al., 2013, s. 55). Men förutom att 
kostnadseffektivisera handlar det även om leveransservice, där det är viktigt med 
kommunikation till sina kunder och vara tydlig med vad de kan förvänta sig. Företagens 
förmåga att anpassa sina leveranser, och hålla sig inom de tidsramar som förväntas av 
kunden samt leverera rätt antal produkter till rätt plats. När en leverans har skett och 
kunden fått sina produkter är det fortfarande viktigt för företaget att erbjuda tjänster som 
att hantera klagomål, ta emot returer eller erbjuda reservdelar och lagning. Det är dessa 
saker som företag kan använda sig av för att skapa konkurrensfördelar med hjälp av 
logistiken och leveranser. (Oskarsson et al., 2013 s.34) 

 
Den s.k. internetekonomin gör det möjligt för en organisation att positionera sig på en 
lämplig och relevant nivå i försörjningskedjan som baseras på karaktären inom företaget. 
Inom internetekonomin finns det tre logistikströmmar som har utvecklats för att skapa 
det maximala värdet för kunden. (Mahadevan, 2000, s. 64).  

 
Tre distinkta logistikströmmar finns inom den så kallade internetekonomin och dessa tre 
har utvecklats ur behovet av att skapa det högsta kundvärdet. Dessa strömmar är, 
disintermediation, infomediation samt metamediation. (Mahadevan, 2000, s. 64) 
 
3.4.1 Disintermediation 
Disintermediation är den process genom vilken logistikströmmen förkortas och som i sin 
tur leder till en bättre respons samt lägre kostnader. På grund av vissa produkters och 
tjänsters art har internet gjort det möjligt att minska försörjningskedjan. Som följd har 
transaktionskostnaderna minskat och respons gentemot kraven från kunderna har 
förbättrats extremt. Dessa förbättringar leder i sin tur ofta till minskade priser och/eller 
ökad marginal. (Mahadevan, 2000, s. 64-65).  

 
Begreppet handlar i stort sätt om borttagandet av mellanhänder eller reduceringen av dem 
inom en försörjningskedja. Företagen kontaktar sina kunder och tar hand om dem själva 
istället för att använda sig av mellanhänder vilket man tidigare gjort.  

 
Disintermediation sker överallt på marknaden där det finns digital närvaro och detta gäller 
både patient- och klientbaserade tjänster inom industri och detaljhandel (Maharg, 2016, 
s. 115). Eysenbach (2007) beskriver disintermediation som en process där råd från 
experter inom ett visst ämne kompletteras genom konsumenter som får tillgång till 
ocensurerad information. Detta hjälpte i sin tur användare att navigera sina problem samt 
gjorde det lättare att filtrera och rekommendera information. (Maharg, 2016, s. 115). 
 
3.4.2 Infomediation 
På marknaden för information är antalet källor och leverantörer av information samt 
mängden av information mycket högre än vad en enskild informationssökande kan klara 
av och hantera. Detta är något som främst berör en extremt stor tillväxt av webbplatser. 
Enskilda informationssökande har inte möjlighet att kontakta alla olika 
informationskällor, samt att de inte heller kan uppskatta trovärdigheten eller det verkliga 
värdet gällande den information som behövs. Detta har skapat en krävande och avgörande 
roll för mellanhänderna att ta itu med de informationskrav som användarna har, vilket 
ofta är lagring. (Mahadevan, 2000, s. 65.66).  
 
Infomediaries tillhandahåller digitala tjänster med en bredare effekt på strategiska 
resurser som ökar ett företags konkurrensfördelar. Detta är något som är centralt för 
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företaget för att förstå de nya möjliga mekanismerna samt för att bygga strategiska 
resurser för att hantera marknaden. (Ordanini & Pol, 2001, s. 276). 
 
3.4.3 Metamediation 
Metamediation är den process som finns utöver de aggregerade leverantörerna och 
produkterna, och inkluderar ytterligare tjänster som krävs för att göra det lättare för 
transaktioner. En del marknader inom B2B segmentet kan kännetecknas av 
fragmenterade försörjningskedjor vilket leder till höga kostnader gällande 
leverantörssökning, höga kostnader inom informationssökning och så vidare. Under dess 
förhållanden adderar metamediation värde till köparen, säljaren samt mellanhanden. 
(Mahadevan, 2000, s. 66). 
 
3.4.4 Digital Supply Chain Management 
Digitala försörjningskedjor har möjligheten att bearbeta en stor mängd information för att 
göra det möjligt för partners i försörjningskedjan att samarbeta och kommunicera över 
olika digitala plattformar. (Agrawal & Narain, 2018, s. 4).  Farahani et al. (2017) har även 
delat upp SCM i sex olika dimensioner: kunder, logistik och lager, produktion, 
leverantörer, teknologi och prestandamätning. 

 
Analys av ett företags försäljningsmönster samt kundens köpbeteende är något som ger 
insikt i vårt eget beteende men även kundens gällande produktförsäljning. Dessa insikter 
kan tas ett steg längre genom att använda analysresultaten som uppstår på produktnivå 
för att sedan bestämma vilka alternativ som finns. (Farahani et al., 2017, s. 163).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutkowsky et al. (2015, s. 4) anser att supply chain managers som vill digitalisera sin 
nuvarande försörjningskedja måste ta reda på vilka möjligheter och utmaningar de står 
framför. De måste även tänka på en digital transformation av hela organisationen, 
gällande allt från produkter och tjänster till leverantörer och kunder. Hur mycket SCM 
måste förändras är beroende på om företaget har tagit sig in på marknaden genom en 
digital affärsmodell redan från start eller lagt till det senare. (Agrawal & Narain, 2018, s. 
4-5).  

Digital prestandamätning 

Digital IT och Teknologi 

Digitala 
leverantörer 

Digitala 
produktions
-system 

Digital 
logistik och 
lager 

Digitala 
kunder 

Figur 2: Sex dimensioner av digital SCM (Farahani et al., 2017, s. 162) 
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3.5  Sammanfattande modell 
Studien kommer att undersöka vilka faktorer som prioriteras och anses viktiga hos 
framgångsrika svenska företag med hjälp av de teorier som presenterats i den teoretiska 
referensramen. Utifrån de teorier som tagits fram har vi utvecklat en modell som vi valt 
att kalla E-handelns framgångsfaktorer. Modellen består av de aktiviteter som 
representerar viktiga delar i dagens e-handel inom företag idag och som tagits fram 
genom relevanta utvalda teorier samt intervjuer med de utvalda respondenterna. 
Faktorerna som ingår i modellen är valda utifrån vad som anses vara viktig för att skapa 
en framgångsrik e-handel i dagens samhälle är viktiga kugghjul för att utveckla 
onlinehandeln.  

  
De faktorer som presenteras i E-handelns framgångsfaktorer (se figur 3) kommer att 
variera beroende på företag men det vi kommer att undersöka är vad som är viktigast och 
hur de hänger ihop med varandra. Modellen presenterar det som är mest relevant gällande 
onlinehandel i dagsläget utifrån de företag som undersökts kopplat till den teoretiska 
referensramen. Denna modell kommer att agera som ett ramverk samt att fungera som 
riktlinjer och vägledning under återstående delar av studien. Framställning av data 
kommer att följa modellen och struktureras efter denna och detsamma gäller analysen. På 
så vis fungerar de olika delarna av modellen som teman där resultat av insamlad data kan 
struktureras för att sedan dra slutsatser på ett lättare sätt och detta kommer att följas under 
studiens gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Något som dock måste poängteras är att denna modell som tagits fram antagligen inte 
täcker alla de delar som finns och är viktiga i dagens e-handel. Onlinehandeln har 
genomgått stora förändringar som sker regelbundet och detta skapar en risk att forskning 
inte täcker alla synvinklar, framförallt inte gällande alla företag. Därför är just syftet att 
skapa en bild över hur prioriteringar och viktiga delar inom e-handel för framgångsrika 
företag ser ut när den kopplas till logistiken inom företaget. Genom att undersöka hur 
fokus läggs med hjälp av den uttagna modellen hoppas vi att denna studie kan identifiera 
viktiga delar och deras samband till varandra men även skillnader hos företag varför de 
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Cost Efficiency 
Online Channels 
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Figur 3: E-handelns framgångsfaktorer (skapad av författarna) 
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skiljer sig åt men att det dock blir svårt att generalisera då företagen som medverkar just 
i denna studie arbetar med olika branscher. Däremot anses dessa utvalda faktorer vara 
viktiga gällande alla branscher men att de antagligen inte kommer att skapa en komplett 
bild över hur en framgångsrik e-handel fungerar.  
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4. Praktisk metod 
 

 I detta avsnitt presenteras de praktiska tillvägagångsätten som är grunden för den 
utförda studien. Först introduceras forskningsdesignen för studien och sedan följer en 
förklaring till valet av företag och respondenter. Sedan beskrivs även de förberedelser vi 
gjort inför insamling av data och hur den under ett senare skede har analyserats och hur 
vi gått till väga och riskerna med detta. 

. 
 
4.1  Forskningsdesign 
Forskningsdesignen som ligger till grund för den undersökning som har gjorts är en 
multipel fallstudie. Detta har vi valt då vi anser att det är den design som lämpar sig bäst 
för vår undersökning i och med att denna metod gör det möjligt för en mer detaljerad 
undersökning av fler än ett företag som studeras under samma tidpunkt (Bryman & Bell, 
2013, s. 95). På så sätt ger det oss möjligheten att studera en företeelse mer djupgående 
(Yin, 2003, s. 13). Detta anser vi vara viktigt för att kunna forska kring hur prioriteringar 
ser ut inom olika företag i Sverige då det krävs en djupare förståelse av företaget för att 
göra detta möjligt. 

 
Alvehus (2013, s. 78) tar upp att uppgifter från flera aktörer i ett liknande sammanhang 
kan bidra till en bättre och ökad förståelse för agerande i olika situationer genom att 
potentiella urskiljningar av datamaterialet ökar. Detta är något som på så vis medför 
möjlighet till att identifiera potentiell utveckling inom företaget och deras sätt att arbeta. 
Metoden som används framställer även en förförståelse för det beteende som ligger till 
grund och detta är något som gör det lättare att förstå hur de problem som existerar kan 
förändras. 
 
4.2  Access 
Saunders et al. (2012, s. 210) menar att tillgänglighet är något handlar om att forskare 
samlar in material från eller flera källor. Vi menar därför att nivån av åtkomsten beror på 
respondentens tillgänglighet, men även hur länge forskaren har tillträde till kunskapen 
som respondenterna besitter (Saunders et al., 2012, s. 210-211). När letandet efter 
respondenter pågick var de flesta mycket positivt inställda till intervjuer och ingen av de 
vi frågade inom de medverkande företagen nekade till att ställa upp på en intervju. Vi 
fick därför med de önskade respondenterna i undersökningen och kravet på dessa 
individer var att de hade kunskap inom valda ämnesområde. Vi har på så vis fått intervjua 
de personer som vi tänkt och det kan anses höja kvaliteten på studien jämfört med om vi 
hade intervjuat respondenter som inte uppfyllt utvalda kriterier.  
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4.3  Urval 
Vi utgår från ett målstyrt urval i denna studie, som även nämnts tidigare i studien, och 
detta är något som innebär att företag och individer väljs utifrån forskningsfrågorna som 
har formulerats (Bryman, 2011, s. 350). Detta är något som görs för att hitta företag och 
representanter som är relevanta för studien samt ta fram de som besitter den kunskap som 
är nödvändig för att kunna besvara de frågor vi ställt. Genom att vi använder oss utav ett 
målstyrt urval ökar enhetligheten mellan forskningsfråga och urval. Detta i sin tur gör att 
möjligheten att intervjua respondenter som är relevanta blir mycket större. (Bryman, 
2011, s. 392). 
 
4.3.1 Urval av fallföretag 
Vi har använt oss av ett målstyrt urval på grund av att vi vill få fram djupgående 
information om organisationer som arbetar med e-handel och olika typer av 
handelskanaler. För att företagen skulle ha möjlighet att kunna besvara de frågor vi vill 
undersöka tog vi fram ett antal kriterier de var tvungna att uppfylla. Kriterierna var att de 
aktivt arbetar med e-handel, att de till stor del arbetar på den svenska marknaden och är 
ett svenskt företag, att de använder sig av olika plattformar och kanaler samt att de är 
framgångsrika inom den bransch de arbetar med. Dessa kriterier valdes för att de är 
relevanta till studien och för att kunna besvara vår frågeställning, samt att vi hade 
möjlighet att dela upp olika företag i kategorier och styra vårt urval efter detta.  

  
Vi ansåg att det var viktigt att företagen hade kunskap om studiens ämne och att de 
arbetade på ett sätt som var relevant till det som skulle undersökas. Att företagen arbetar 
med e-handel är en självklarhet för att kunna undersöka hur de arbetar inom detta område. 
Detta var alltså det första vi tittade på när vi sökte företag. Vi ville även avgränsa oss till 
företag på den svenska marknaden, för att undersöka hur man arbetar i Sverige. Det skulle 
också underlätta kommunikation och samarbete vid studien. Vi ville även undersöka hur 
de olika handelskanalerna påverkar vilka strategier man använder sig av, därför var även 
detta ett kriterium när vi letade företag. Till sist var det essentiellt för studien att det var 
framgångsrika företag, eftersom i studien vill vi undersöka vad dessa företag gjort för att 
ha lyckats på e-handeln. 
 
Utifrån dessa kriterier tittade vi på företag som kunde vara intressanta och relevanta. De 
utvalda företagen är två större aktörer och ett mindre företag, som alla arbetar aktivt med 
e-handel. Detta för att det kan vara intressant att även ta del av hur mindre företag arbetar 
jämfört med de större aktörerna på den svenska marknaden. Vi kontaktade även två andra 
företag men dessa var tyvärr inte intresserade av att delta. Detta resulterade i att vi 
beslutade oss för att jämföra just de företag som är delaktiga i studien. De företag som 
valde att delta i studien är som tidigare nämnt två stora företag på den svenska marknaden, 
samt ett mindre svenskt företag. De två större företagen har även stora marknadsandelar 
i övriga Norden. 
 
Detta gjorde att vår ambition och motivation ökade då vi ansåg det intressant att ta del av 
två större företags ambitioner och framtidsutsikter angående onlineutvecklingen och hur 
de ser på den ökande trenden. Att undersöka två stora svenska aktörer och deras fokus 
samt prioriteringar vid utveckling av e-handeln var något som intresserade oss stort. Samt 
att ha möjligheten att se hur dessa jämfört med ett mindre svenskt e-handelsföretag 
arbetar är något som påverkade vårt val av företag.  
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4.3.2 Urval av respondenter 
Gällande urval av respondenter valde vi som nämnt ovan att använda oss utav ett målstyrt 
urval. Vi valde fem respondenter i denna studie och följde vad Trost (2010, s. 143) 
föreslår, att använda sig utav fem till åtta intervjuer i en kvalitativ studie. Vid användande 
av för många respondenter finns risken att materialet blir svårt att hantera samt att relevant 
data kan försvinna i mängden (Trost, 2010, s. 143). Därför innebär det inte alltid att fler 
respondenter skapar en mer kvalitativ studie. 

  
De respondenter som valdes ut i studien utsågs på grund av deras arbetsområden och 
expertis inom företagen vi valt att studera. Vi valde att intervjua dessa fem individer i och 
med att de har positioner inom företagen som är relevanta för denna studie och då vi ansåg 
att deras input och information de kan ge är något som är intressant för studien. Vi 
skapade därför kriterium som behövde uppfyllas av respondenterna för att de skulle vara 
relevanta i vår studie som baserades på respektive område. 

 
Genom kontakt med vänner och familjemedlemmar fick vi kontakt med de kandidater 
som är delaktiga i studien och som uppfyller de kriterier som tagits fram. Även om vi 
använt oss av ett målstyrt urval innebär det inte att det är mindre representativt då 
huvudfokus ligger i att hitta kvalitativa data om utvecklingen och strategier inom e-
handeln för framgångsrika svenska företag. 
 
4.4  Forskningsetik 
Bryman och Bell (2013, s. 137) menar, att om en studies datainsamling baseras på 
intervjuer är det viktigt att förhålla sig till forskningsetiska bestämmelser som grundas i 
ett antal olika krav: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet, 
konfidentialitets- och anonymitetskravet samt falska förespeglingar. Vi har därav 
informerat respondenterna via mailkontakt och vid intervjudeltagandet om studiens syfte 
samt hur vi kommer att använda oss av den empiri vi får fram. Detta har vi gjort för att 
inte vilseleda respondenterna. Vi informerade även respondenterna att det sker på deras 
villkor och att de inte behöver svara på de frågor de inte anser sig vara bekväma att svara 
på. Att intervjun skulle spelades in var även något vi informerade om, vilket är något som 
är mycket viktigt för att uppnå samtyckeskravet (Bryman och Bell, 2013, s. 137). 

 
Nyttjandekravet är även något vi anser vara uppfyllt då vi klargjorde för respondenterna 
redan vid start vad data vi samlade in skulle användas till. Vi anser därför att detta krav 
är uppfyllt, Bryman och Bell (2013, s. 137) poängterar hur viktigt det är för 
respondenterna att i förhand informeras om vad data används till. Vi informerade även 
respondenterna att studien vi genomför kommer att finnas tillgänglig för allmänheten när 
arbetet är klart. 

  
Anonymitet är något vi erbjöd våra respondenter och är något de valde att vara vilket vi 
respekterat och har därför inte med några namn eller specifika positioner de har inom 
företagen. Företagsnamnen däremot har vi tagit med i studien då det är något som är 
relevant och skapar en tydligare förståelse samt att detta inte var något som krävdes, att 
det skulle vara anonymt. Vi informerade om detta i förtid och enligt Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 73) är det mycket viktigt att förklara vilka det är som kommer att ta del av den 
information som kommer att medverka i studien. Då vi tagit hänsyn till detta för att skapa 
de förutsättningar som behövs för att skapa rättvisa i respondentens beslut gällande 
anonymitet anser vi att konfidentialitets- samt anonymitetskravet är uppfyllt. 
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Vi har givit tydlig information till respondenterna gällande vad vi önskar undersöka vilket 
resulterar i att risken för vilseledning minskar. Vi har även strävat efter att presentera ett 
resultat som avspeglar respondentens givna information i så korrekt grad som möjligt, 
detta för att inte skapa falska förespeglingar. Respondenterna har i efterhand haft 
möjligheten att ta del av datamaterialet som samlats in och vi kan därmed säkerställa att 
informationen är korrekt då respondenterna haft möjlighet att korrigera svaren i studien. 
Detta kan dock resultera i att viss information faller bort då det kan uppfattas som 
utelämnande och därmed tvingas tas bort i studien. 

 
4.5  Förberedelse för intervju 
För att genomföra en lyckas och bra intervju måste den planeras väl och noggrant i förväg 
(Saunders et al., 2012, s. 384). Forskare undviker misstag under insamlingen av data 
genom att samla in kunskap om respondenterna i förväg samt om du sätter upp en 
intervjuguide innan intervjun utförs (Saunders et al., 2012, s. 384). Forskaren upplevs 
mer kompetent och trovärdig om personen har tidigare information och vi anser även att 
respondenten kommer att känna sig mer trygg. 

 
4.5.1 Kunskapsnivå 
Forskaren bör vara påläst och ha kunskap inom sitt forskningsområde likaväl som att 
information och vara kunnig gällande respondenterna (Saunders et al., 2012, s. 384). Vi 
menar att kunskapen som forskare kan öka trovärdigheten då du har en bättre insyn och 
kunskap gällande respondentens situation vilket även visar på respekt samt att det även 
underlättar datahanteringen om du har information sedan tidigare.  

 
Vi har skapat en bred grund av kunskap och information om ämnet vi valt att studera 
genom att undersöka e-handelns utveckling, teorier samt hur fokus skiftat under 
digitaliseringen. Detta har vi gjort för att skapa en inblick i hur marknaden ser ut idag och 
vad det är för problem som kan uppstå. För att skapa en bättre bild av respondenterna och 
vad de gör har vi även undersökt dessa samt företagen i helhet som är delaktiga i 
undersökningen. Denna information fick vi fram genom att besöka företagens hemsidor 
och vi ansåg oss tillräckligt förberedda för att genomföra en konkret intervju. 
 
4.5.2 Information till respondenterna 
Saunders et al (2012, s. 384) tar upp att trovärdigheten för forskaren och studien ökar 
genom att låta respondenterna ta del av informationen i förväg angående vilka ämnen som 
kommer att beröras. Genom att underrätta de medverkande om information i förväg kan 
det ge respondenterna tid att samla den information, och i vissa fall material, som kan 
vara till hjälp under intervjun (Saunders et al., 2012, s. 384). Vi menar därför att ge ut 
information om de teman som ska beröras, ökar utsikterna för en fokuserad intervju. 
 
Respondenterna kontaktades först via en kontaktperson för att de skulle ge medgivande 
att delta i studien och meddela intresse. Sedan kontaktade vi respondenterna med ett mail 
där vi introducerade oss själva och syftet med vår studie som innehöll grundlig 
information om vad vi ville få ut av intervjun. Genom att skicka ut detta mail fick 
respondenterna tid att förbereda sig inför intervjuerna för att kunna ge sin åsikt under 
intervjun. Mailet som skickades ut gav även de deltagande möjlighet till att skapa en egen 
inriktning till ämnet och ta fram vad de ansåg vara viktigt och mest relevant. Vi repeterade 
även informationen som skickades ut i mailet vid starten av intervjun samt förklarade 
djupare vad det var vi ville ta reda på. 
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4.5.3 Intervjuguide 
Det finns en del risker man bör tänka på både innan och under tiden en intervju utförs. Vi 
utförde intervjuerna utefter bästa förmåga och hade riskerna i åtanke samt förberedde oss 
så mycket som möjligt för att minska risken för ”intervjuareffekten” (David & Sutton, 
2011, s. 125), vilket är något där kön, ålder, bakgrund och liknande påverkar hur du ställer 
frågan och hur de uppfattas. Vi försökte därför skapa frågor som var så objektiva vi kunde 
och inte låta de påverkas av utomstående faktorer. I och med att vi är olika kön, olika 
ålder samt social bakgrund ansåg vi dock inte att risken var lika stor som om vi hade haft 
samma kön, ålder och bakgrund. 

  
Då vi använt oss av semistrukturerade intervjuer innebär detta att frågorna är mer öppna 
och att ett bredare utrymme för samtal skapas för respondenten, vilket är något vi strävat 
efter vid våra intervjuer. Intervjuguidens struktur är något som ger oss en möjlighet att 
anpassa våra frågor under intervjuns gång. Gällande vår studie anser vi att det är viktigt 
att ha flexibilitet då det ger respondenten en möjlighet att berätta om mer detaljerade ting 
inom verksamheten. 

  
Intervjuguiden är något som agerar som en riktlinje för det vi valt att undersöka under 
intervjuerna. Att ta med åsikter, värderingar samt resonemang från respondenten är något 
vi vill få fram i våra intervjuer och detta är enligt Alvehus (2013, s. 83) något som ökar 
kvaliteten på den data som samlas in. Vi har dock formulerat våra intervjufrågor på ett 
sätt som inte är ledande, detta är något som Bryman & Bell (2013, s. 137) anser vara 
viktigt när intervjuer utförs.  

 
Intervjuguiden bestod av cirka 40 frågor, en del av dem av kortare natur medan andra 
varit längre och mer djupgående. Frågorna vi använde oss av var många, men det var inte 
ett hinder för oss då vi tog det i vår takt och kände ingen stress då många av frågorna gick 
hand i hand och i stort sett besvarades naturligt under intervjuns gång. 

  
För att starta intervjun på ett lugnt och trevligt sätt öppnades den upp med att 
respondenten fick berätta om sig själv samt vilken roll hen har inom företaget. Detta är 
något som Trost (2010, s. 84) tar upp och menar att inledningen av en intervju är något 
som kan vara avgörande för resterande genomförandet och kvaliteten på svar. 

 
4.5.4 Plats för intervju 
Platsen där intervjun utförs bör ge så lite påverkan som möjligt på respondent och forskare 
(Saunders et al., 2012, s. 384).  Respondenten bör känna sig trygg samtidigt som att 
chansen för att bli avbruten under intervjun bör vara så liten som möjligt. Platsen bör 
även vara tyst och fri från störande ljud i bakgrunden för att underlätta inspelningen av 
intervjun. (Saunders et al., 2012, s. 384). Vi försökte välja plats noggrant för att intervjun 
skulle ske på ett bra sätt och vi ville främst utföra fysiska intervjuer men detta var inte 
alltid möjligt. Tiderna bokades i förväg för att respondenten skulle ha möjlighet att 
förbereda sig för intervjun för att undvika avbrott. 

 
Fysiska intervjuer var att föredra men vi fick ta hänsyn till distans då våra företag är 
lokaliserade i Stockholm. Därför förekom det en del telefonintervjuer men dessa har sina 
fördelar. Att utföra en telefonintervju är bekvämt då det skapar lägre kostnader samt att 
tiden ofta kortas ner jämfört med att resa till en respondent (Saunders et al., 2012, s. 404). 
Däremot kan viktig information mistas då tillit och personlig kontakt inte riktigt existerar 
under en telefonintervju. Kroppsspråk försvinner och detta är ofta en stor del av att 
besvara av frågor. Det är även lättare att avsluta en telefonintervju jämfört med en 
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personlig intervju och detta kan leda till att viktiga frågor som är relevanta för intervjun 
kan försvinna (Bryman & Bell 2017, s. 470). 
 
4.6  Utförande av intervjuer 
I studien har totalt 5 intervjuer genomförts och de har tidsmässigt varierat från 30 till 70 
minuter, däremot fick vi även genomföra en kompletterande intervju. Detta gjorde vi då 
inspelningen av intervjun bröts ett flertal gånger då respondenten var på resande fot vilket 
i sin tur resulterade i 6 intervjuer genomfördes totalt. Vi delade upp det på det sättet att 
den ena av oss var den aktiva intervjuaren och att den andra antecknade under intervjuns 
gång. Detta för att dialogen skulle kännas naturlig och för att intervjuerna skulle följa 
samma mönster och vara dynamiska. Vi ansåg att detta skulle få intervjuerna att vara mer 
konsekventa gällande innehåll och utförande.  

 
Alla respondenter är anonyma och har därför tilldelats bokstäver som förklarar dem av 
etiska skäl om känslig information (Johansson, 2011, s. 251). Respondenterna 
informerades om att de skulle hållas anonyma men att däremot inte företagen skulle vara 
det för att göra personen bekväm i att besvara frågor. De informerades även om att det 
var helt frivilligt att svara alla frågor. 

 
Tabell 1: Intervjuöversikt (skapad av författarna) 

Namn Befattning Tid Plats 

Respondent A 
 

Arbetar med onlinekanaler 55 min Stockholm 

Respondent B Arbetar med logistik 55 min Telefon 

Respondent C 
 

Arbetar med onlinekanaler 28 min Telefon 

Respondent D Arbetar med logistik 30 + 27 min Telefon 

Respondent E Beslutsfattare 68 min Stockholm 

 
För att skapa en bra grund för en intervju innebär det att du är uppmärksam, lyssnar samt 
visar intresse likaväl som respekt för det respondenten förmedlar (Kvale, 2007, s. 55). 
Detta är något som även stärks av Trost (2010, s. 57), att intervjuarens förmåga att lysa 
och vara aktiv är något som är viktigt vid en kvalitativ intervju. Trost (2010, s. 97) nämner 
även att en rädsla om tystnad hos intervjuaren kan uppstå. Detta kan dock vara något som 
istället kan vara trivsamt för respondent såväl som intervjuare. Det är något vi försökt ha 
i åtanke vid intervjuer, framförallt över telefon när man inte haft möjlighet att se 
respondenten. 
 
Något som även är mycket viktigt och bör beaktas är flexibilitet vid utförande av 
intervjuer. Flexibilitet när det pratas om frågornas ordningsföljd, uppföljning gällande 
specifika svar men även om oklarheter behöver redas ut, detta är enligt Bryman (2011, s. 
430) viktigt vid användning av semistrukturerade intervjuer. Detta är något som har 
bemötts då vi behövt frångå från intervjuguiden, när svar från respondenten har påverkat 
en senare del av intervjun som genomförts. 

 
Som tidigare nämnt kan resultatet påverkas av att befinna sig på en plats där respondenten 
känner sig bekväm och detta kan även påverka utfallet av intervjun (Eriksson-Zetterquist 
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& Ahrne, 2015, s. 42-43). Vi valde därför att erbjuda dem möjligheten att bestämma plats 
vilket resulterade i att vi mötte två av respondenterna på deras arbetsplats. Att låta 
intervjupersonen själv få avgöra vart hen vill att intervjun ska genomföras är något som 
är rimligt i och med att personen gör en tjänst och ställer upp (Trost, 2010, s. 66). Vid tre 
tillfällen var det dock inte möjligt att mötas i person av olika skäl vilket resulterade i att 
vi fick ta intervjuerna över telefon. Nackdelar med att ha en telefonintervju är att det 
tenderar att bli mer formellt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 44) och att det inte 
finns en möjlighet att läsa av kroppsspråk (Saunders et al., 2012, s. 405). Detta var dock 
något vi försökte att förbise då vi ansåg att intervjuerna var av stor vikt och att vi fick 
möjlighet att utföra dem. 
 
4.7  Datahantering 
Att bearbeta kvalitativ data är mycket mer komplicerat jämfört med hantering av 
kvantitativ data (Halvorsen, 1992, s. 103). Vi menar därför att forskaren inte kan lita på 
eget minne och bör anteckna det som är viktigast under intervjuns genomförande och 
även spela in intervjun om möjligt. När intervjun genomförts behöver inspelningen 
skrivas ner och även systematiseras och denna process kan vara svår och komplex. Därför 
går vi igenom i denna del hur hanteringen av data gått till under denna studie. 
 
4.7.1 Transkribering 
I detta arbete har vi beslutat oss för att transkribera de genomförda intervjuerna. Detta för 
att kunna presentera materialet på ett rättvist sätt samt för att undvika misstolkning av den 
insamlade data. Transkribering kan skapa svårigheter när det gäller förmåga att 
överblicka informationen som då överförs till skrift (Trost, 2010, s. 149). Vi försökte 
undvika detta genom att skapa stödanteckningar i ett nytt dokument som antecknades 
under själva intervjun och som även följde intervjuguidens riktlinjer. Vi gjorde endast lite 
mer simpla anteckningar, eller ibland inga alls, när respondenten pratat om något som 
inte är relevant för vår studie eller pratar utom ramarna för våra intervjufrågor. 

  
Vi använde oss utav de stödanteckningar som tagits under intervjuerna vid 
transkriberingen och detta är något som underlättade för oss, Alvehus (2013, s. 110) anser 
att detta är något som kan ge stöd när den insamlade data ska hanteras. Vi spelade även 
in våra intervjuer vilket gjorde att vi under flera senare tillfällen hade möjlighet att lyssna 
på intervjun. Detta gjorde att vi hade möjligheten att komplettera den information som 
inte var möjlig att anteckna under intervjun, men möjliggjorde även korrigeringar av det 
som skrivits om det inte stämde överens till hundra procent. Att spela in en intervju kan 
öka tryggheten för en respondent i och med att det som sägs på så sätt kan uppfattas som 
mer korrekt än annars (Alvehus, 2013, s. 85). 

 
Gällande urval av material var detta något vi valde att utföra när tidpunkten för 
formulering av informationen skedde. Detta för att inget skulle sorteras bort innan vi 
visste om det var relevant eller inte. När detta skedde var målet att inte förändra 
innebörden eller budskapet för att skapa en annorlunda bild till skillnad från det som 
sagts. Detta är något som Alvehus (2013, s. 111) belyser genom att nämna att reducering 
av information och innehåll är något som är kravställande för forskaren i och med att det 
är mycket viktigt att empiriskt material representeras på ett korrekt och rättvist sätt. För 
att garantera att detta är något som uppfylls har därför respondenterna haft möjligheten 
att godkänna, samt ändra, och samtyckt till den information som använts från intervjuerna 
som genomförts. 
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4.7.2 Framställning av Empiri och Analys 
När intervjuer samt transkribering genomförts undersöktes det insamlade materialet för 
att skapa en struktur kring de teorier som tagits fram. Strukturen baserades även på vad 
som besvarade den frågeställning som valts. Detta gjorde vi trots att vi antecknat under 
intervjuerna då informationen behövde sorteras ytterligare. Vi gjorde detta genom att läsa 
igenom det material vi fått in genom intervjuerna för att ta fram nyckelord som var 
relevanta för varje specifikt ämnesområde. 
  
När strukturering kändes klar presenterades det insamlade datamaterialet i den ordning 
som kändes mest rimlig för att förstå helheten av informationen. Vi valde detta för att 
försöka skapa en helhetsbild som känns så självklar och tydlig som möjligt och att vad vi 
fokuserat på kommer i framkant. Upprepning av information har undvikits så mycket som 
möjligt men i vissa fall har detta skett för att skapa en tydligare förståelse då våra 
ämnesområden går mycket hand i hand och integreras med varandra. 
 
Analysen är något som till stor del bygger på kodning. Detta är ett begrepp som är nära 
kopplat till kvantitativ forskning och betyder att man ger en verbal skala, exempelvis bra 
till dåligt och tilldelar sedan skalan nummer för att göra dem numeriska (Bryman, 2012, 
s. 689). Inom kvalitativ forskning, vilket är metoden som används i denna studie, innebär 
kodning att data istället bryts ner till komponentdelar som döper för att ställa de mot 
varandra (Bryman, 2012, s. 689). 

  
Vi kodade alla våra frågor som ställdes under intervjun för att kategorisera dessa. Syftet 
med kodning är att kunna möjliggöra jämförelse med kvalitativ data för att sedan kunna 
placera det i ett sammanhang, detta för att kunna väga respondenternas svar mot varandra 
(Bryman, 2012, s. 246). Något som är viktigt att tänka på under kodningsprocessen är att 
se vilken data som är relevant att ta fram och presentera och om de ens besvarar frågan. 

  
I vår studie har vi använt oss av textnära kodning. Detta är något som används när man 
vill beskriva vad som förekommer i intervjun för att ta fram information som är relevant 
att använda för att ta reda på intressanta aspekter under en senare analys (Tjora, 2010, s. 
145). Genom att använda oss av denna typ av kodning kan vi skapa översikt av data som 
samlats in för att få en bild över hur respondenterna har besvarat intervjufrågorna. Detta 
har sedan summerats i en tabell för att skapa en överblick över svaren.  
 
4.8  Problem vid insamling av data 
Vid intervjuer finns det tyvärr en del risker som kan uppstå och detta gällde även för oss. 
Vi anpassade oss efter de tider som var möjliga för våra respondenter, vilket antingen var 
kontorstid eller efter deras arbete vilket i sin tur blev en senare tid. Vi fick anpassa oss 
efter detta då de har ett hektiskt schema med möten och projekt. Samt att våra 
respondenter alla befinner sig i Stockholm medförde en del problem då vi båda inte 
befinner oss på plats och resulterade i att vid vissa tillfällen kunde inte båda vara med i 
person. Detta skapade då olika upplevelser för oss som intervjuare då personlig kontakt 
kan påverka intrycket av en person.  

 
Ett problem som uppstod vid flera tillfällen var att när vi gjorde intervjuer via telefon, var 
det svårt att höra viss information och inspelningen blev av sämre kvalitet. Detta blev ett 
problem vi stötte på i efterhand vid transkribering då det var svårt att uppfatta vad 
personen i fråga pratade om. Det resulterade i att vi fick utföra en kompletterande intervju 
gällande en av respondenterna, då intervjun avbröts ett antal gånger och bruset var högt 
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då personen i fråga var på resande fot. Detta gjorde det svårt att uppfatta vad hen sa under 
avlyssning och transkribering, och även under intervjuns utförande.  

 
En risk som förekommit vid samtliga intervjuer är att frågor har omformulerats från 
intervjuguiden och att begrepp ibland har behövt definieras och vad det är vi egentligen 
frågar efter. Vi hade dock turen med att intervjua väldigt kunniga individer som hade stor 
förståelse och vetskap om företagsekonomi och vad det var vi talade om.  
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5. Empiri 
 
 I detta avsnitt redovisas den insamlade empirin. Den presenteras på det sätt som 
intervjuguiden är upplagd sammankopplat med den teoretiska referensramen för att 
underlätta en rimlig och logisk följd i avsnittet. Strukturen i avsnittet följer: presentation 
av företag och respondenter och sedan en beskrivning av insamlad data som är relevant 
för studien kopplat till respektive företag.  

  
 
5.1  Strukturpresentation 
Empirin har strukturerats utifrån E-handelns framgångsfaktorer (figur 3) som beskrivs i 
slutet av avsnitt 3. Genom att tematisera undersökningen efter modellen i figur 3 får vi en 
överskådlig beskrivning och presentation över vad respondenterna i studien har får åsikter 
kring detta. Efter presentation av företag och respondenter kommer deras åsikter 
angående faktorerna i E-handelns framgångsfaktorer (figur 3) att presenteras. Dessa 
presenteras i ordningen som anses mest relevant baserad på den teoretiska referensramen 
som tagits fram i avsnitt 3.  
 
Vid uttagande av vilka delar av intervjun som borde lyftas fram och tas med i studien 
utgick vi ifrån de teman som presenterats. Detta gjordes för att kunna jämföra och se om 
teorierna som tagits fram stämmer överens med respondenternas intervjusvar, eller om 
teorierna inte anses vara relevanta i dagens e-handelsutveckling. 
 
5.2  Presentation av företag 
Företagen vi har undersökt har valt att inte vara anonyma i denna studie då vi undersökt 
dem för att skapa en transparens genom arbetet. Däremot har respondenterna som 
representerar företagen förblivit anonyma av konfidentialitetsskäl. 

 
De företag vi har studerat är Telia Company, Dustin och Humlegårdens Ekolager. Både 
Telia Company och Dustin är stora aktörer på den svenska e-handelsmarknaden och 
arbetar med att utveckla sin verksamhet kontinuerligt. Vi valde även att intervjua ett 
mindre e-handelsföretag i Sverige, men som även de är störst på sin marknad, 
Humlegårdens Ekolager. Detta för att utöka vår synvinkel och bredda vår kunskap samt 
se om det sker något annorlunda gällande processer och strategier vid större och mindre 
företag. Detta resulterar i att vi undersökt tre framgångsrika företag på den svenska 
marknaden. 
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5.2.1 Telia Company 
Telia Company, som vi vidare endast kommer att skriva som Telia, bildades ur det 
svenska statliga Televerket år 1993 och slogs sedan år 2002 ihop med det finländska 
Sonera och blev istället Telia Sonera. Idag heter företaget Telia Company som det hetat 
sedan 2016 efter att de lämnat sin verksamhet i Eurasien för att bygga på ett nytt 
varumärke. Idag har de cirka 21 000 anställda på företagen runtom i hela världen, och av 
dessa arbetar runt 7 000 i Sverige. Det är ett mycket stort och framgångsrikt svenskt 
företag och inom koncernen ingår även Halebop som är ytterligare en teleoperatör, men 
av den billiga varianten.  

 
Telia är idag marknadsledande när det gäller sin bransch och har den största kundgruppen, 
gällande B2C som B2B, och har en mycket bred kundbas och samarbete med många 
teleoperatörer runtom i världen. Företaget börsnoterades år 2000 och är ett företag som 
varit först på marknaden med mycket inom telekom vilket har resulterat i deras framgång 
och lojala kunder som sträcker sig bakåt generationer.  

 
Idag är Telia den femte största telekomoperatören i Europa och fortsätter att växa och 
utvecklas regelbundet för att nå högre höjder. De var först i världen med sitt 4G-nät och 
ligger i framkant gällande digital utveckling av nät och andra delar inom telekom. Många 
andra länder tar hjälp av Telia, och andra nordiska företag, inom denna bransch då det är 
känt att de är duktiga på det de gör och har bred kunskap. De har varit framgångsrika när 
de trätt in på nya marknader och även vid förvärv av företag i andra länder trots vissa 
motgångar och på grund av detta förblir de även störst på den svenska marknaden. 
 
5.2.1.1 Respondent A 
Denna person arbetar med e-handel och de onlinekanaler som finns inom organisationen. 
Detta kan variera från företagets hemsidor till appar och allt som existerar däremellan. 
Individens roll är att utveckla och arbeta med de olika onlinekanaler som finns inom 
företaget och ansvarar över vad som ska prioriteras samt utvecklas inom detta område. 

 
Hen ansvarar även över de team som existerar inom denna del av företaget, det vill säga 
att personen ansvarar över de grupper av människor som ansvarar över de kundytor som 
finns online. Dessa team arbetar enskilt och tillsammans för att hitta det bästa resultatet 
för organisationens helhet.  

 
Respondenten är relativt ny inom företaget och har gått från en annan bransch till Telia, 
vilket personen själv anser är något som kan ge annorlunda input till skillnad från att gå 
från samma bransch. Detta kan ge ett annat styre och prioriteringar inom avdelningen och 
är något som har förändrats sedan personen började arbeta på företaget. Hen har nya 
synvinklar på hur e-handeln bör byggas upp, vilket har förändrat upplägget hos 
avdelningen. 

 
Personen i fråga är ansvarig för alla kundytor online, det vill säga alla kanaler som finns 
för en kund att besöka, vilket är allt ifrån Telia.se till apparna som existerar i mobil form. 
Det innebär även att alla kundytor, från B2C till B2B, som finns online hamnar under 
hens styre och utformning av strategi för att nå bästa kundupplevelse online utformas 
under denna avdelning. Avdelningen respondenten är ansvarig över ansvarar för allt som 
görs online fram tills en kod ska skapas, då förflyttas ansvaret till den digitala avdelningen 
som skapar detta för det ultimata resultatet. Det är e-handelsavdelningen som bestämmer 
vad som ska göras och utformas och det är sedan den digitala avdelningen som utför det 
praktiska arbetet. 
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5.2.1.2 Respondent B 
 
Respondenten har ett stort ansvar inom logistikhanteringen på Telia i Sverige. Hen arbetar 
med allt ifrån utveckling av nya arbetssätt till att analysera avvikelser och problem som 
kan dyka upp på vägen. Arbetsuppgiften innebär att personen måste vara duktig på 
problemlösning samt hantera personal men inte minst hålla sig uppdaterad inom den 
logistiska utvecklingen.  

 
Personen ser över de logistikpartners som tecknat avtal med Telia och ser till att de 
fortfarande arbetar relevant utifrån Telias önskemål. Denna uppgift innebär också att 
stärka relationerna med leverantörer och se till att långsiktiga och hållbara relationer leder 
till något positivt för båda parter. Respondenten är väldigt kunnig och engagerad i sitt 
arbete och besitter stor kompetens inom området vilket behövs då man ansvarar för det 
logistiska flödet och dess områden på ett stort företag som Telia. 

 
5.2.2 Dustin 
Dustin är ett av Nordens främsta återförsäljare vad det gäller IT- och teknikprodukter och 
använder sig endast av onlinebaserade plattformar och har i dagsläget inga fysiska 
butiker. Idag har Dustin cirka 1500 medarbetare och har sitt huvudkontor i Stockholm 
och de växer ständigt på olika håll. 

 
Företaget bildades 1984 och de lanserade sin första e-handelsplattform redan 1997 vilket 
innebär att de var tidiga in på marknaden och har arbetat med detta sedan dess. 20 år efter 
uppstarten av företaget lanserades Dustin Home, som riktar in sig på privatpersoner då 
man innan 2004 fokuserat på privatpersoner och företag under samma varumärke. Man 
valde istället att dela upp organisationen i privat och företag för att underlätta försäljning. 
Företaget finns idag på flera marknader i Norden och inte endast i Sverige och 2015 tog 
de även ett stort kliv och börsnoterades vilket resulterar i att viss information inte kan 
delas med omvärlden. 

 
Dustin har valt att inte ha några fysiska butiker och jobbar exklusivt med en 
onlineplattform, dock nyttjar de ett showroom i Stockholm. Detta showroom skapar 
möjlighet för Dustin att personligen träffa sina kunder, och ge kunderna möjlighet att 
känna och klämma på produkterna som erbjuds. 

 
Dustin trycker på att det är viktigt att analysera och känna efter vilka olika kompetenser 
verksamheten besitter och arbeta utifrån detta, samt att veta vilka behov man behöver 
som man kan utveckla för att förbättra kundupplevelsen, produkter och tjänster. Det som 
Dustin gör förutom att sälja diverse hårdvara är att erbjuda ett stort utbud av mjukvara 
och tillsammans med detta också erbjuda tjänster som drift av IT. Företag kan välja att 
inte styra sin egen IT-avdelning utan välja att outsourca detta till Dustin som då sköter 
driften av IT åt det andra företaget. Man kan se att de följer ett mönster av att kombinera 
olika erbjudanden med e-handelns motor tillsammans med de här servicemöjligheterna.  

 
Idag erbjuder Dustin över 255 000 produkter och det fortsätter att växa vilket innebär att 
de är en av de största återförsäljarna inom sin bransch i Norden. De fortsätter att bredda 
sin marknad och vill penetrera den internationella marknaden och finns idag även på den 
nederländska marknaden och de har fått mersmak på att utöka ytterligare och förflytta sig 
mer från endast den nordiska marknaden.  
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5.2.2.1 Respondent C 
Denna respondent arbetar med e-handel vilket inkluderar alla onlinekanaler hos Dustin 
och hen arbetar med utvecklingen av dessa onlinekanaler. Personen är ansvarig för 
webben inom företaget, det vill säga att det är de som arbetar inom denna avdelning som 
ansvarar för att de når försäljning via denna plattform och är främst ansvariga för det 
kommersiella. Den del som är riktad mot det tekniska är inget som de inom denna 
avdelningen av företaget arbetar med utan de ser till att kundupplevelsen möter det som 
kunden söker och trivs med. 

 
Respondenten och dess avdelning analyserar kundens upplevelse online och gör 
undersökningar på vad kunden tycker om köpupplevelsen, samt analyserar konsumentens 
köpbeteende och vad de gör på hemsidan, för att kunna möta kunden önskemål och öka 
försäljningen. Detta innebär också ett ansvar över den digitala marknadsföringen som ska 
få konsumenter att besöka hemsidan. 
 
5.2.2.2 Respondent D 
Personen arbetar inom supply chain hos Dustin och fokusområdet är operationella frågor 
där initiativ måste tas och driva fram förändringar. Hen har arbetat inom logistik, supply 
chain samt marknadsföring i 20 år och har följt utvecklingen av supply chain inom flera 
bolag. En stor del av respondentens arbetsuppgifter är att analysera omvärlden och dess 
tekniker för att hela tiden kunna anpassa verksamheten och dess logistiska flöde till nya 
möjligheter som utvecklas på marknaden. 

 
Hen arbetar med att utveckla system för att skapa en så smidig och flexibel 
försörjningskedja som möjligt, för att flödet ska flyta på. Hen är ansvarig för avdelningen 
som arbetar med supply chain och logistik rent generellt vilket är en mycket viktig del 
för företaget och även väldigt brett. Personen arbetar även med att effektivisera 
försörjningskedjan och hela tiden hitta nya sätt att förbättra den nuvarande logistiken. 

 
5.2.3 Humlegårdens Ekolager 
Humlegårdens Ekolager är ett mindre familjeföretag som grundades 1992 och har sedan 
det startades varit marknadsledande inom Sverige gällande denna typ av produkter. Det 
är ett företag som säljer produkter som används för hembryggning av öl, både till mindre 
bryggare som brygger hemma i sitt kök men även till mikrobryggerier runt om i Sverige. 

  
De har sedan start expanderat kraftigt då det började som ett lager i hemmet men idag har 
lagret utökats kraftigt till en lagerlokal i norra Stockholm där produkter skickas, samt 
hämtas ut, från. Det är fortfarande ett relativt litet företag med cirka 35 medarbetare men 
är Sveriges ledande företag vid försäljning av bryggeriprodukter. 

 
De påbörjade sin e-handel mycket tidigt, redan 1995, då hade de endast en simpel hemsida 
och det tog sin tid innan de hade en komplett e-handel med click & buy möjligheter. När 
e-handeln påbörjades innan det fanns kundvagnslösningar på hemsidor skedde mycket 
över telefon och Humlegårdens Ekolager hade ett simpelt formulär, under uppstarten, på 
hemsidan som kunde fyllas i online och sedan skedde allt manuellt. Formuläret innehöll 
alla artiklar som fanns i sortimentet som man sedan fick maila eller faxa till företaget där 
man hade fyllt i de artiklar som önskades att beställa.  
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År 2001 tog Humlegårdens Ekolager fram sin första e-handelsplattform i vanligt tal då 
man pratar om en hemsida med fullfjädrade kundvagnslösningar och beställningar kunde 
tas direkt genom nätet. Man laddade manuellt upp textfiler på hemsidan som dagligen 
uppdaterades med lagersaldo och vilka artiklar som fanns i sortimentet. Dock saknades 
de moderna betalningsmedlen som vi är vana med idag, man fick helt enkelt betala mot 
faktura eller postförskott. 

 
Den stora reformen för Humlegårdens Ekolagers onlineplattform uppstod 2009 då 
hemsidan uppdaterades med automatiska funktioner och var kopplade till affärssystem 
som löpande uppdaterade lagersaldon på hemsidan. Utöver detta introducerades PayPal 
och Klarna, som på den tiden kallades för Kreditor, vilket gjorde det möjligt för kunderna 
att i direkt samband med beställningen betala för sina varor. 
 
5.2.3.1 Respondent E 
Detta är en person som varit med sen uppstarten av företaget och arbetat med alla 
avdelningar och delar inom företaget och sitter idag på en högre position. Hen arbetar 
idag mycket administrativt men även nere på golvet i lagerlokalen om det behövs. I och 
med att företaget är relativt litet leder det till att respondenten ansvarar för och arbetar 
inom många områden, samt har därför en bred kompetens och förståelse över hur de olika 
avdelningarna på företaget fungerar. 

  
Respondenten står inför många operativa beslut och har en bred kunskap om marknaden, 
branschen och den generella driften av verksamheten då det även är ett personligt intresse 
för personen. I och med att personen har ett personligt intresse för företagets produkter 
och hur man använder dessa vilket har inneburit att man kanaliserat till företagets sätt att 
arbeta på samt sortimentet som de erbjuder till försäljning. 
 
5.3  Kundrelation 
 
5.3.1 Telia Company 
Telia pratar om att när du bygger en onlineplattform är kundens upplevelse extremt viktigt 
och grundläggande då det är de som skapar ett rykte. Detta gäller B2C och B2B men 
processen är annorlunda när det kommer till prioriteringar hos kunderna i detta fall. 
Relationer är något som är viktigt gällande båda typerna och B2C är de konsumenterna 
som vill att allt ska gå smidigt och det ska vara enkelt att klicka hem något online. 
Kundrelationerna som byggs inom B2B handlar mer om att bygga en typ av 
relationswebb vilket innebär att avslutet kanske inte sker på hemsidan men det är något 
som inspirerar. 

  
Kundrelationerna är något som påverkar hur du bygger upp plattformarna idag och vem 
det är du skapar det för. Du kan även identifiera kundens beteende och behov idag när du 
arbetar online vilket är något Telia använder till sin fördel då de på så sätt kan definiera 
exakt hur de ska bemöta kunden. Respondenten säger att detta är något även en skicklig 
säljare kan göra men att en säljare inte är online dygnet runt, vilket en onlineplattform är. 
Digitala ytor har en på så sätt enorm kraft för att förbättra en kundrelation då du kan följa 
kundens minsta rörelse och se deras behov. Telia säger själv, “det är den ihophållna 
upplevelsen vi vill åt”, vilket innebär att de vill komma åt den integrerade och etablerade 
kundupplevelsen som håller ihop nätet. De vill nå den bästa upplevelsen för kunden 
genom flera plattformar och sätt att arbeta. 
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Telia är även ägare till Halebop, som också är ett telekomföretag som arbetar med lägre 
priser och som riktar in sig till yngre konsumenter och studenter som ofta har en lägre 
inkomst. De använder sig av samma nät men har olika erbjudanden vilket resulterar i att 
vissa tjänster som Telia erbjuder försvinner om du har Halebop som operatör. Detta är 
något som Telia själva säger kan påverka kundrelationen i och med att det inte finns några 
fysiska Halebop butiker och de har inte heller någon fysisk kundservice utan de erbjuder 
en chatt-tjänst. I detta fall påverkar det dock inte relationen negativt då du som kund väljer 
det billigare erbjudandet av olika skäl och på så vis är denna del inte viktig för dig. Telia 
tror dock att deras kunder inte reagerat på det sättet då de förväntar sig personlig service 
och hjälp som Halebops kunder inte gör. Kundrelationerna ser därför olika ut inom olika 
delar av organisationen men betyder inte att de är bättre eller sämre utan endast att de är 
annorlunda beroende på hur organisationen är utformad. 
 
5.3.2 Dustin 
Dustin arbetar mycket med kundupplevelse kopplat till kundrelation. De följer kundens 
alla steg när de besöker företagets onlineplattformar och analyserar deras beteende för att 
få en förståelse över hur kunden fungerar och vad det är de är ute efter. Genom att göra 
detta skapas en relation med kunden som sedan kan anpassa flöden till kund och de kan 
då designa sin försäljning utifrån detta. 

  
“Vi ansvarar dels för kundupplevelsen på alla Dustins webbplattformar, det vill säga hur 
säkerställer vi hur kunderna kommenterar när de väl är på våran sajt och dels ansvarar 
vi för att driva trafiken till vår sajt”. Det är deras ansvar att se till att kunden får den 
perfekta upplevelsen via deras onlinekanaler och detta är något som relaterar till 
relationen de har då de kan skräddarsy en viss del av upplevelsen som kan resultera i 
positiva och nöjda kunder.  

 
Kundrelationer är A och O när det gäller försäljning och detta är något Dustin arbetar 
med då majoriteten av deras kunder är B2B kunder och de säger själva att dessa är viktiga 
att behålla. Rykte är något som är mycket viktigt då en dålig recension kan påverka 
företag hårt och Dustin arbetar just därför med att upprätthålla de goda kundrelationerna 
de har idag men även att utöka sin kundbas då de vill växa på marknaden. För att behålla 
samt förbättra de relationer som finns idag arbetar de just med en personlig 
kundupplevelse då detta är något som uppskattas av kunden och i och med att Dustin 
endast arbetar online blir en personlig onlineupplevelse något viktigt att satsa på. 
 
5.3.3 Humlegårdens Ekolager 
Humlegårdens Ekolager är idag störst på marknaden och deras kunder är lojala i och med 
att de var först på marknaden inom sin bransch. Kundrelationen som finns idag mellan 
företag och konsument är stark då det funnits ett samarbete under en längre tid. De arbetar 
med att vara bäst och störst för att förstärka relationen samt att få in nya kunder och skapa 
relationer med dem. 

  
”Vi måste vara mer aktiva med att kontakta kunder, ge dem mer uppmärksamhet för att 
kunna hålla sig kvar på marknaden”, säger respondenten själv. Hen menar att detta är 
viktigt för dem i och med att branschen är relativt liten och att behålla relationen med 
kund är mycket viktigt. Även om de har lojala kunder och är störst på marknaden kan de 
ersättas vilket gör att de försöker arbeta regelbundet med att upprätthålla en god 
kundrelation.  
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5.4  Handelsstrategier 
 
5.4.1 Telia Company 
Telia är ett företag som idag har integrerade handelskanaler inom organisationen vilket 
innebär att kanalerna arbetar tillsammans, vare sig de är en onlinekanal eller inte. De 
använder sig av onlinekanaler likaväl som fysiska butiker i dagsläget och detta är något 
de planerar att fortsätta med då de har en kundbas som kontrolleras av vanor att besöka 
en butik, den äldre generationen, men dessa olika typer av sätt att sälja produkter och 
tjänster är integrerade med varandra. En omnikanalstrategi används i detta fall då du kan 
läsa av något från den ena försäljningsformen via en annan.  

 
Telia har vridit ordet omnikanaler och ser på ett annorlunda vis och nämner de istället 
som optikanaler. Detta är något som kommer från en så kallad optimerad kanal vilket 
innebär att kanalen är optimerat för just din upplevelse. Kanalen är optimerad för varje 
individ beroende på vilken kanal de väljer att använda sig av. Detta är något som inte 
fungerar gällande alla branscher men som Telia anser fungera hos dem. En del kunder 
anser att butiksförsäljning är det optimala valet medan andra föredrar att undvika den 
kontakt och istället klicka hem något via internet och ta den snabbaste vägen. Telia arbetar 
ständigt med att utveckla detta koncept och något som de anser att det finns mycket att 
arbeta med, att optimera varje kundupplevelse för varje unik individ. 

 
Hanteringen av B2B och B2C kunder är likvärdig inom organisationen då försäljningen 
inte riktigt domineras av någon av kundsegmenten. Beroende på vilken del av 
försäljningen det pratas om är det olika segment som är den främsta kunden. Deras mål 
är att hanteringen av segmenten ska ske helt på samma sätt. Tidigare har privatkunderna 
legat mer i fokus gällande onlinekanalerna och hos företagskunderna har fokus mer legat 
på support genom portaler och liknande. Nu anser däremot Telia att företagskunderna 
mognat och de är mer än redo att kasta sig in i onlinevärlden och Telia vill integrera 
hanteringen av de olika segmenten för att skapa en simpel och konkret strategi som 
möjligt. Det finns dock vissa delar som måste hanteras på skilda sätt med tanke på 
rättigheter och lagar men i det stora hela vill företaget skapa en strategi som fungerar för 
de två olika kundsegmenten. 
 
5.4.2 Dustin 
Dustin är ett företag som har valt att fokusera på e-handel helt och hållet och saknar idag 
fysiska butiker och detta är en strategi de planerar att fortsätta med. Detta innebär att de 
inte har omnikanalsstrategi då de endast använder sig utav onlinekanaler. De använder 
sig på så sätt av en multikanalstrategi då majoriteten av försäljningen sker online, men 
ibland över telefon och gällande vissa undantag även vid kundbesök.  

 
I och med att Dustin främst har en B2B försäljning är en multikanalstrategi den som är 
mest lämpad för dem, anser de själva. Då de framförallt säljer till andra företag, nästan 
95% av deras försäljning är B2B, anser de att öppna fysiska butiker inte skulle hjälpa 
deras utveckling eller resultat. Multikanalhandel är den strategi som de använt för att 
komma dit de är idag och även den strategi de anser kommer fungera bäst i framtiden. 
Dustin riktar även in sig på andra segment än vad andra företag i samma bransch gör i 
och med att de främst har en B2B försäljning medan andra företag fokuserar mycket på 
en B2C försäljning. 
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Strategin som används vid hantering av de olika kundsegmenten skiljer sig dock inte 
mycket alls. Det mesta hanteras på samma sätt i system men det är mer att det finns ett 
bredare utbud av tjänster gentemot företagskunderna jämfört med privatkunderna. Detta 
är då det segmentet är det största och de kunder som skapar den största försäljningen och 
deras mål är att göra de så nöjda som möjligt. 
 
5.4.3 Humlegårdens Ekolager 
Humlegårdens Ekolager är endast onlinebaserat och har idag ingen fysisk butik och som 
det ser ut idag, förutom en form av försäljning över disk i anslutning till lagret, är detta 
något de kommer fortsätta att arbeta med. De anser inte att det ligger någon större vikt i 
att öppna en butik då de alltid haft en typ av onlinehandel sedan start. De har funderat på 
att använda sig av showrooms för att sprida sitt namn ännu mer men detta är något de inte 
riktigt har kommit till kraft att använda sig av ännu. 

  
De anser att de tillgodoser det som kunderna söker genom att ha en onlinebaserad 
verksamhet då det är snabbt och effektiv. De erbjuder möjligheten att hämta ut sina 
produkter på plats på deras kontor och lager i Stockholm men den främsta försäljningen 
levereras. E-handel är något som för dem skapar mindre risker inom den bransch de är 
arbetar med i och med att en del produkter de erbjuder behöver en viss typ av lagring 
samt att produkter till viss del tar mycket plats. Genom att då använda sig av en e-handel 
är mer effektivt och fungerar bättre för dem i och med att deras försäljning även är 
uppdelat väldigt lika gällande privat- och företagskunder.  
 
5.5  Marknadsföring 
 
5.5.1 Telia Company 
Gällande frågan om hur de marknadsför sig i dagsläget svarade Telia att de lägger mycket 
fokus på kampanjer och erbjudanden mot privatkund. Detta gör då de konstant måste 
ligga i fas med konkurrenter och deras erbjudanden gällande framförallt privatkunder. De 
måste hänga med i svängarna och kontinuerligt anpassa sina erbjudanden för att 
konkurrenterna inte ska ha möjlighet spela ut dem och de förlorar sin kundbas. 

  
De försöker däremot att inte titta på konkurrenterna i dagsläget, och som hen själv 
uttrycker sig, ”vi försöker nu att absolut inte titta så mycket på vad de andra gör”. Detta 
är något de försöker ändra på idag, att minska tittandet på konkurrerande företag för att 
satsa på det Telia gör bäst och inte anpassa allt för mycket efter konkurrenten och förlora 
en del på grund av att de blivit påverkade av utomstående faktorer. Däremot säger de att 
när det kommer till vissa faktorer är det viktigare att hålla koll på konkurrenter, och detta 
är framförallt när det kommer till ”fighting brands”, som de kallar det. Detta är bland 
annat Halebop, som är inkluderat i Telias koncern. Kunder som använder sig av Halebop 
och andra “fighting brands” är mer priskänsliga och det är därför viktigare att 
marknadsföra sig på ett sätt som anpassar sig efter vad konkurrenter erbjuder så att 
kunden inte får för sig att byta operatör. 

  
Marknadsföring är en kritisk del av ett företags framgång och är något Telia arbetar med 
ständigt, de menar dock att de i dagsläget försöker lägga fokus på vad de själva vill 
marknadsföra och inte påverkas av konkurrenter. De vill få ut vad de är bra på och vad 
som är relevant för företaget idag, men detta är något som kan vara svårt då marknaden 
de arbetar med är extremt påverkad av erbjudanden och kampanjer vilket gör att de måste 
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arbeta med båda delarna, att få ut vad de själva vill samtidigt som de ska konkurrera med 
andra företag på marknaden 
 
5.5.2 Dustin 
I och med Dustin arbetar med en strategi som är internetbaserad blir marknadsföring 
online något de främst använder sig av. Marknadsföringen är även baserad på 
kundupplevelser och personlig marknadsföring mot kund är något som är viktigt även om 
majoriteten av kunderna är just företag. Personliga erbjudanden och förmåner är något 
som skickas ut till kunden baserat på deras tidigare inköp. 

  
Marknadsföring är alltid en viktig och essentiell del av ett företag för att dra in nya samt 
behålla gamla kunder. De använder även showroom som en typ av marknadsföring för 
kunder som kanske bara passerar lokalen i förbifarten och även som en typ av 
reklampelare. Respondenten säger själv, ”man öppnar upp showrooms för att det finns 
ett behov av att möta kunden fysiskt”, vilket även är en anledning till att de använt detta 
som marknadsföringsteknik. Kunden har då möjligheten att få den hjälp de behöver 
fysiskt om de har frågor och detta är något som i marknadsföringsperspektiv är ett smart 
knep. 

  
Något som dock är en viktig del för Dustin som marknadsför företaget är ryktet och detta 
är något de själva inte förmedlar men det är däremot något som de kan påverka genom 
handlingar. Dustin är duktiga på det de gör och har experter inom sina områden och detta 
gör att ett rykte bildas och sprids vidare genom word of mouth marknadsföring. 
 
5.5.3 Humlegårdens Ekolager 
Idag har Humlegårdens Ekolager ingen exponering via sociala medier då det inte riktigt 
är den grupp av människor de vill nå ut till. De använder sig mer av marknadsföring via 
andra kanaler. Svenska Hembryggarföreningens tidning är ett sätt de marknadsför sig på 
samt att de sponsrar evenemang som passar till branschen och där de får mycket 
exponering. De använder sig även av nyhetsbrev som skickas ut till ca. 27 000 personer 
två gånger i månaden för att behålla intresset hos kunder. 

  
Ryktet är en avgörande faktor för Humlegårdens Ekolager i och med att branschen inte 
är extremt stor och respondenten själv anser att deras rykte skapades genom en tidig 
uppstart, ”vi började verksamheten tidigt och byggde upp en lojal kundbas”. Detta är en 
kritisk faktor som är en anledning till att de är så pass stora som de är idag och varför de 
är marknadsledande. Hen säger att deras rykte är en stor del av marknadsföringen då det 
sprids via intressenter och de som är engagerade inom ölbryggning. 

  
Word of mouth är en mycket viktig del av Humlegårdens Ekolagers rykte och 
marknadsföring i och med att det är en nischad bransch. Det finns mer konkurrens idag 
än någonsin när det gäller hembryggning i och med att det dyker upp fler och fler 
mikrobryggerier och ett bra rykte är viktigare än någonsin vilket är varför de vill exponera 
sig själva. De har lojala kunder och är duktiga på det de gör men när branschen är större 
än någonsin är rykte och marknadsföring viktigare än någonsin.  
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5.6  Kostnadseffektivitet 
 
5.6.1 Telia Company 
Telia är idag störst på marknaden vilket har resulterat i att de inte söker efter att vara 
kostnadsledande inom branschen. Däremot letar det alltid efter något nytt som kan 
förbättra och utöka verksamheten. ”Det hjälper sällan att man endast är störst, jag vill 
också att vi ska vara något annat”, säger respondenten under intervjun. Telia vill växa 
och de vill hitta något nytt som lockar kunder till företaget genom att använda det digitala 
ännu mer än vad de redan gör. De vill skapa den ultimata kundupplevelsen som gör att 
kunden återkommer för att det var enkelt och underhållande att besöka Telias 
onlinekanaler. De vill använda sin teknikexpertis och det digitala för att skapa 
kundnöjdhet och konkurrensfördelar på marknaden då detta är nästa steg mot att bli ännu 
större och bättre. 

  
Hen säger själv att de vill ”reboota” sin nuvarande e-handel och att de vill att detta ska 
ske inom en snar framtid. De vill att e-handeln ska stödja alla aktiviteter som finns idag 
och det stora projektet just nu är hur de ska göra detta på bästa sätt. De vill skapa den 
perfekta upplevelsen för kund då en nöjd kund ger konkurrensfördelar och detta är något 
som de vill uppnå. De vill inte endast vara störst på marknaden och leva på det och 
fortsätta åka med på resan, de vill skapa något som kompletterar allt som redan finns i 
systemet och skapa den perfekta integrerade kedjan inom företaget.  
 
5.6.2 Dustin 
Dustin är i dagsläget inte billigast på marknaden men de har däremot ett av de bredaste 
produkt- och tjänsteutbuden inom branschen och detta är något de satsar på och vill 
utveckla. De säger själva att en av de faktorer som gör att de sticker ut på marknaden och 
varför kunder väljer att handla hos dem är deras expertis inom områden. ”Det som skiljer 
oss är att vi är experter inom produktkategorin”, detta är något de säger själva och vilket 
är något som gör att de differentierar sig på marknaden, att erbjuder expertis inom 
områden som konkurrenter inte gör. 

  
De köper som sagt upp bolag på marknaden för att komplettera sin verksamhet och skapa 
ytterligare expertis inom områden som de inte redan har, vilket gör att de blir bäst på 
marknaden. De satsar på att ha bred kunskap inom produkt- och tjänsteområden och deras 
kunskap är främsta konkurrensfördelen företaget besitter i dagsläget. De nämner själva 
att ”det sker mycket experimentering” gällande nyförvärv för att utöka verksamheten och 
att det är något som sker kontinuerligt för att nå nya kunder. 
 
5.6.3 Humlegårdens Ekolager 
Humlegårdens Ekolager arbetar mycket med att följa med i prisförändringar och att ha 
koll på sin konkurrens i och med att det är en liten marknad och bransch. Även om de är 
störst och marknadsledande är det en kritisk faktor, prissättning, då de har mycket 
produkter som kan substitueras av andra företag. Däremot anser de sig inte vara ett 
lågprisföretag i och med att de är störst och även om de tittar på priser hos konkurrensen 
är det oftast de som sätter priserna själva. Eftersom de är störst har de konkurrenskraft 
som de andra kan sakna och därför anpassar sig ofta konkurrenterna efter Humlegårdens 
Ekolager. 
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Humlegårdens Ekolager har som mål är inte att vara dyrast eller billigast, de vill vara 
bäst, de vill skapa det största värdet för kunden och sätta ett pris som gör alla nöjda. 
Företaget ska gå med vinst men kunden ska känna att de får ut värdet för pengarna som 
önskats. I och med att de är störst på marknaden har de även fått bättre avtal med 
leverantörer, som konkurrenter inte har, vilket resulterar i att de har möjlighet att få bättre 
inköpspris vilket leder till att de har en större marginal. De kan även sätta samma priser 
som konkurrenter men ändå få ett bättre resultat vilket leder till att de fortsätter att vara 
marknadsledande. 
 
5.7  Innovation 
 
5.7.1 Telia Company 
Gällande innovation inom telekombranschen är detta något som inte har någon höjd i 
dagsläget då denna bransch tittar mycket på varandra och vad de andra företagen inom 
branschen gör. Detta gör att det blir svårt att ligga helt i framkant då de blir beroende av 
varandra på ett eller annat sätt. Telia vill dock undvika att göra detta och fokuserar numera 
på att inte titta för mycket på vad andra organisationer arbetar med när det gäller nya 
projekt och innovation. Detta för att inte bli påverkade av utomstående faktorer som 
egentligen inte spelar någon större roll. 

  
Telia har en avdelning som endast arbetar med innovation som är uppdelade i mindre 
delar och detta bildar en typ av “innovationshub”, som de själva kallar det, där det kläcks 
nya idéer regelbundet. Interna avdelningar kommer till denna avdelningen i företaget för 
att de ska ta fram en relevant och bra lösning till ett problem de har och sedan arbetar de 
med IT-avdelningen för att ta fram en optimal lösning för det problem som uppstått.  

  
I dagsläget arbetar Telia mycket med innovation och satsar mycket på detta samt vill 
lägga ner tid och energi på att hitta en optimal och häftig lösning till problem och projekt 
som uppstår. Detta vill de göra för att skapa en unik upplevelse för kunden och för att 
ryktet ska spridas om att de erbjuder något unikt som konkurrenter inte gör.  
 
5.7.2 Dustin 
Dustin experimenterar mycket med produktutveckling då de har ett antal private label 
produkter i sitt sortiment som de producerar själva eller genom kontrakterade fabriker. 
Deras innovation är mycket att de tittar på vilka branscher de vill befinna sig i, som inte 
redan är en del av den marknaden de befinner sig på idag, och arbetar med utveckling 
inom detta. 

  
De har även köpt upp andra företag, vilket de gör kontinuerligt, och arbetar mycket med 
dessa förvärv. Inom företaget arbetar de med en ”merger & acqusition” strategi, vilket är 
något som går ut på att de köper upp bolag som kompletterar de erbjudanden Dustin har. 
Detta kompletterar på så sätt deras produkt- och tjänsteutbud och breddar kundbasen. 
Genom att förvärva nya företag får de även in specialistkompetens samt nya tjänste- och 
produkterbjudanden som kan erbjudas till hela deras kundbas genom korsförsäljning. 
Genom att bredda sitt sortiment och erbjuda mer specialiserade tjänster ökar lojaliteten 
hos kunderna då det skapar en typ av säkerhet och kundnöjdhet. 

  
En annan typ av utveckling som Dustin arbetar med idag och har under ett antal år är att 
de använder sig av ett showroom som är lokaliserat i Stockholm. Då de är ett 
internetbaserat företag och detta är deras huvudsakliga fokus är ett showroom en typ av 
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innovation i deras fall då det är nytänkande för dem. Detta har de öppnat för att möta 
kunder samt att det finns fortfarande konsumenter som vill se och känna av sina 
produkter. Det är dock även en plats du kan besöka för att ta en kaffe eller boka in ett 
möte i ett av deras mötesrum. 
 
5.7.3 Humlegårdens Ekolager 
Humlegårdens Ekolager arbetar främst med sortimentutveckling och vill hela tiden 
förändra samt utöka sitt produktutbud regelbundet för att hålla kunden intresserad samt 
nyfiken på nya produkter. De har även spekulerat i tjänsteutveckling och erbjuder idag 
analys av öl i deras lokaler samt att de har en tjänst där man kan hyra utrustning av 
organisationen till evenemang eller liknande. Detta är något de även har funderat på att 
utöka, att erbjuda mer tjänster för mindre bryggerier och liknande för att differentiera sig 
på marknaden.  

  
Arbetet med utveckling av tjänster och produkter sker kontinuerligt hos företaget och det 
pratas som sagt mycket om tjänsteutveckling men är något de inte riktigt har kommit att 
testa på till hundra procent. De funderar däremot på att ge bryggerier möjlighet att 
testbrygga sin öl på plats innan de köper in produkterna de vill använda sig. Detta har de 
funderat på för att skapa nöjda kunder och att de ser till att de köper rätt produkter hos 
Humlegårdens Ekolager och att de går därifrån med utvalda produkter för kunden.  

 
Företaget vill skapa ännu mer konkurrenskraft genom just tjänsteutveckling inom 
organisationen men fokus ligger just nu på sortimentutveckling. Detta innebär att inköp 
av nya produkter och ett bredare sortiment är det som prioriteras i dagsläget även om 
framtidsutsikter är att även erbjuda nya tjänster som konkurrenter inte gör. 
 
5.8  Supply Chain 
 
5.8.1 Telia Company 
Respondenten från Telia förklarar att logistiken har blivit mer och mer avgörande för ett 
företag om man vill vara steget före sina konkurrenter. Logistik används idag mer som 
ett konkurrensmedel än vad det gjordes tidigare, och således blir logistiken mer komplex 
än vad den tidigare varit. Då de för bara 15–20 år sedan arbetade mer traditionellt med 
centralisering och centrallager och såg sina butiker som kunder snarare än lagerresurser 
till företaget, var det enklare att hålla reda på, bland annat lagersaldon och 
beställningspunkter jämfört med hur den utvecklade och de omfattande logistiska 
lösningarna ser ut idag. Idag krävs det ett mer utvecklat system som kan analysera och 
optimera alla lagerpunkter. Fler lager, och butiker som ses som en lagerresurs men även 
små händelser som att kunder har en mobiltelefon att returnera, gör att man måste hålla 
sina datorsystem och lagerhanteringsprocesser optimerade.  

 
“När man har 100-tals eller till och med 1000-tals lager och säljpunkter måste du ha helt 
andra hjärnor än våra mänskliga för att hjälpa till med det” berättar respondenten. Hen 
förklarar även hur viktigt det är med Artificiell Intelligens och så kallad Machine 
Learning, att dessa komponenter blir helt avgörande för att kunna hänga med i 
utvecklingen och att lyckas med logistiken och att de blir allt viktigare och viktigare. 

 
På Telia handlar det om att man måste kunna säkerställa tillgänglighet och lagersaldo för 
de varor som erbjuds till försäljning, att de utöver investering och utveckling av sina 
system även skapar långsiktiga relationer. Man bör därför se över sina logistikpartners 
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för att säkerställa tillgänglighet och att de både kan leverera in till våra lager och 
distribuera inom tidsramarna till kund. Istället för kostnadseffektivisering vill Telia 
förmedla värdeskapande för företaget likaväl som för kunderna och vad man får för de 
logistiska tjänster man avtalar och köper till företaget. Det är leveransförmågan som blir 
avgörande för vad man anser är en bra logistikpartner och leverantör till verksamheten. 
 
Ytterligare en bakomliggande faktor när avtal förhandlas fram med leverantörer och 
vilken form av samarbete som ska inledas, är hållbarhet, det vill säga att de måste värna 
om miljön och ha ett socialt samhälleligt ansvarstagande. Telia menar att stora företag 
som de själva har ett stort ansvar mot omvärlden och detta måste förmedlas till potentiella 
logistikpartners som i sin tur måste följa vissa krav för att kunna teckna ett avtal. “Det 
blir viktigare och viktigare för stora företag som Telia att följa den trend utifrån 
hållbarhetsfrågor att du har full kontroll på helheten, hela kedjan” förklarar 
respondenten. Information om hur processerna fungerar är viktigt, hur och vad man 
outsourcar och ha full kontroll på hur arbetsförhållanden är på den platsen där man köper 
tjänster från. 

 
5.8.1.1 Leveranser och det logistiska flödet 
Telia använder sig främst av PostNord som logistikpartner i samband med leveranser och 
distribution ut till kund och deras butiker i Sverige. Som tidigare nämnt är det viktigt med 
bra relationer och det är det som Telia har fokuserat på när det gäller att samarbeta med 
PostNord. Men förutom att skapa långsiktiga relationer använder de sig exempelvis av 
strategin dual-sourcing som säkerställer att man har kostnadsoptimerat och att 
tillgängligheten på varor alltid är effektiviserad. Även i de fall då man strävar efter 
långsiktigt partnerskap arbetas det aktivt med att säkra rätt prisnivå genom att de bland 
annat kontinuerligt kör RFX-processer, som innebär att man samlar information och har 
en öppen och transparent relation. 
 
Främsta fokus hos Telia angående logistik handlar om att göra en totalkostnadsanalys, att 
man har rätt kostnader utifrån det värdet som en viss process eller leverantör skapar. 
Historiskt sett har många företag begått stora misstag då man valt att byta leverantör eller 
outsourca sin logistik till en tredje part, att den kostnadsbesparing man fick från start vid 
ett byte av leverantör inte kan betala för de problem och extra kostnader som sedan 
uppstår på vägen. Genom att byta fokus från kostnadseffektivisering till skapandet av 
hållbara relationer gör det att Telia har konkurrenskraft med hjälp av sin 
logistikhantering. De satsar mer på tillgänglighet och kvalitet än på snabba och billiga 
leveranser. 
 

- “Man måste se helheten, det blir inte hållbart i slutändan om du ska använda 
kort leveranstid som konkurrensmedel och inte har tillgänglighet på varorna”. 
 

5.8.1.2 Returer 
Hela returlogistiken och returprocesserna har i många år ansetts som ett nödvändigt ont. 
Man menar att returer är något som företag måste erbjuda men att beroende på vilken 
bransch man arbetar inom finns en stor potential att utnyttja genom att kapitalisera på de 
returer och de resurser som kunderna besitter. På Telia innebär det att kundernas 
mobiltelefoner anses som resurser. I och med att kunden har möjlighet att lämna tillbaka 
och byta in sin telefon mot en ny är denna resurs som ett lager för Telia, eftersom gamla 
mobiltelefoner fortfarande har ett värde.  
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Telia uttrycker vikten av att hantera returlogistik och returprocesser utifrån tre aspekter 
och att det blir mer och mer viktigt att tänka på i framtiden. Det handlar om ekonomi, 
miljö och ett socialt ansvarstagande, samt att de tre måste hänga samman. Det är en 
självklarhet att returer måste fungera rent kommersiellt men att samtidigt ta vara på de 
resurser som finns, tänka på att göra ett så litet avstamp på planeten och behålla ett 
samhälleligt socialt ansvar. Centralisering är fortfarande relevant inom företag men för 
att vara effektiv tänker man nu också att deras kunder även är en typ lager. Således går 
tankarna mer mot kund och produktlivscykler istället för försäljning och returer, de ser 
det istället som ett ekosystem, som ska bli nyttjat till dess största potential. 
 
5.8.2 Dustin  
Logistik, och Supply Chain, utvecklas väldigt snabbt och det har hänt väldigt mycket som 
förändrat dessa under de senaste 2–3 åren, och det gäller att man hänger med. 
Respondenten menar att ”missar man något, har man inte hängt med de senaste 2–3 åren 
så är man borta”. På så vi är det viktigt att ligga i framkant och att verkligen sätta sig in 
i hur utveckling inom Supply Chain sker är viktigt för att företaget ska överleva. 

 
De nya tekniker som dyker upp på marknaden som bestämmer vad som är möjligt att göra 
måste nyttjas, sedan kan man därifrån se vad som inom verksamheten ska göras med de 
nya aktiviteterna och processerna som dyker upp. Anpassning till nya tekniker, som 
exempelvis Blockchain som enligt respondenten är en teknik som är en ingång hos många 
företag och kommer bli en av de viktiga teknologiska ramarna att lära sig och anpassa sig 
efter. 

 
Logistik är något som till stor del hänger ihop med IT-utveckling idag, och på så sätt med 
IT-avdelningen inom ett företag. Nu när AI blir mer och mer vanligt arbetar IT-
avdelningen mer med processer och verksamhetsstyrningen, det vill säga att det är 
verksamheten som styr utvecklingen men att det är IT-avdelningen som ser till att det blir 
möjligt och fungerar praktiskt. Respondenten menar att när man pratar om nästa 
industriella revolution pratar man om supply chain och hur extremt viktigt det är att hänga 
med i vad som sker i utvecklingen av logistik. 

 
5.8.2.1 Leveranser och det logistiska flödet 
Det som arbetas mycket med vad det gäller transporter och logistik med Dustin är 
synlighet och respondenten menar att det är genom att visa med successiv uppdatering av 
vart varorna befinner sig som man skapar en god kundupplevelse. Tillgängligheten är det 
andra som står högre i rang än vad priser gör för Dustin, de menar att det inte spelar någon 
roll om man har bra priser om man ändå inte har varorna tillgängliga på hyllan för kunden. 
Genom kombinationen av tillgängliga varor, ett brett utbud och en tydlig visualisering av 
var de beställda varorna befinner sig har Dustin skapat en kundupplevelse som enligt dem 
är bättre än konkurrenternas. 

 
När man pratar om logistik måste man också ta upp aspekten om Risk Management. Detta 
arbetar Dustin mycket med för att ta hänsyn till sina etik aspekter både vad det gäller 
produktionssidan och distributionssidan. Det krävs att man skapar starka relationer med 
både tillverkare och distributörer för att kunna involvera dessa i sin sortimentsstrategi och 
sortimentprocess.  
 
“Har vi inte tillverkande leverantörer och distributörer med oss är det svårt att få med 
dem i processen, och framför allt att vi får stå för stora kostnader själva” berättar 
respondenten från Dustin. Hen vill förklara vikten av att skapa långsiktiga relationer för 
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att tillsammans med sina partners ta fram effektiva leveransmöjligheter och optimerade 
inköpsprocesser.  

 
Det som även blivit aktuellt sedan det implementerades i maj 2018 är EUs reglemente om 
GDPR (General Data Protection Regulation) som är viktigt när man undersöker vilka 
leverantörer man ska arbeta med. För att minimera risker måste leverantörerna kunna leva 
upp till vissa krav om trovärdighet och samarbetsvilja, och GDPR är en sådan sak som 
leverantörerna bör arbeta utifrån. Relationerna sträcker sig däremot inte endast till sina 
leverantörer utan de kan även vara krossfunktionella med konkurrenter för att gemensamt 
hitta mer effektiva lösningar och utveckla logistikens flöde tillsammans för att båda parter 
ska tjäna på det och kostnadseffektivisera samt driva utvecklingen av nya produkter.  

 
Dustin levererar mycket varor via PostNord och de levererar både till konsument och till 
företagskunder med ett så kallat företagspaket. Vissa konsumenter och företag väljer 
istället att hämta ut sina beställda varor på en ombud eller direkt från leverantörerna med 
Dustin som mellanhand men möjligheten att få varor levererade finns och är en vanligt 
val bland konsumenterna. 

  
Självklart anser Dustin att pris är viktigt, men det är inte deras huvudsakliga fokus när 
det handlar om logistik. Det Dustin lägger mest vikt på är vad kunden upplever som det 
bästa köpet. Fokus ligger i hur man skapar den mest uppskattade kundupplevelsen, och 
oftast när det handlar om kundupplevelse pratar man om ”last mile” eftersom det är den 
sista biten av transportsträckan som gör mest skillnad och har störst potential till att 
förbättras eller skapa problem. Genom att produkterna ankommer i tid samt med god 
synlighet under hela transporten har man skapat en lyckad kundupplevelse gällande 
leveransen. Dustin anser att det är viktigt att transportörerna uppfyller deras krav och 
önskemål då dessa transportörer inte är Dustin själva utan tredjepartslogistiker 

 
5.8.2.2 Returer 
Dustin menar att när man arbetar med returer måste det inte bara fungera kommersiellt, 
utan det måste också vara strukturellt effektivt. Om kunden inte har möjlighet att returnera 
en vara som är defekt eller om individen vill ångra sitt köp, finns det en risk att kunden 
inte väljer att handla från företaget igen. Eftersom Dustin arbetar mycket med B2B finns 
det ytterligare aspekter att ta hänsyn till när man pratar om returer, vilket är att man måste 
se till att båda parters tidsramar kollaborerar. För en privatkund handlar det oftast om att 
man går och lämnar tillbaka ett paket hos posten, men här måste istället leverantörerna 
involveras på ett helt annat sätt då det kan handla om stora leveranser som ska returneras. 
Då krävs det att de samarbetar när man ska skicka och hämta varorna.  

 
Fokus inom returer handlar mycket om att försöka göra en så liten påverkan på vår miljö 
som möjligt, det vill säga att man inte vill att det ska ske för mycket returer och onödiga 
leveranser fram och tillbaka. Däremot är det alltid någonting som kommer att förekomma, 
men enligt Dustin vill man ta det ett extra steg, mot ett mer hållbart arbetssätt. Återigen 
handlar det om tillgänglighet, och hur man ser på kostnads- och tidseffektivisering. Att 
vara snabbast och minska kostnaderna håller helt enkelt inte ihop med att försöka arbeta 
med ett aktivt miljötänk, och detta är något som Dustin vill lyfta fram och inte bara för 
de själva, utan även för andra företag. 
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5.8.3 Humlegårdens Ekolager 
Humlegårdens Ekolager valde 2009 att outsourca sin logistik till en tredjepartslogistiker 
(3PL) som skötte lagerhantering och leveranser. Detta gjorde man för att undvika egna 
arbetskostnader och tidseffektivisering då man inte längre behövde sköta logistiken, 
leveranser och faktureringen på egen hand. Men utifrån egen analys konstaterade de att 
problem som uppstod vid försenade leveranser och felplock resulterade att användandet 
av 3PL inte var något de ville fortsätta med. Det handlar om risk management, då det 
finns en baksida av att låta någon annan hantera ens logistik, eftersom man själv ansvarar 
och har kontakten med kunden blir det svårt att svara på och kontrollera när det sker 
felplock och försenade leveranser vilket således ledde till att kunder inte var nöjda. Ett år 
efter att man anlitat 3PL tog man tillbaka hela det logistiska flödet, expanderade och 
flyttade sina lagerlokaler och anställde egen lagerpersonal. Humlegårdens Ekolager hade 
nu integrerat hela sitt flöde och kunde på så sätt styra hela verksamheten från en och 
samma plats.  

 
Idag sköter Humlegårdens Ekolager sitt eget lager och har expanderat det till nästan 3500 
kvadratmeter vilket är en stor skillnad från att det började nere i villakällaren vid 
uppstarten av företaget. De har sin egen personal som sköter allt ifrån inköp, inleverans 
och lagerhantering. Vid utleverans skickas varorna främst med PostNord som sedan 
distribuerar ut till kund. 

 
Humlegårdens Ekolager sköter inte bara sin egen logistik utan fungerar som en 
tredjepartslogistiker åt andra företag då det fungerar både som återförsäljare, leverantör 
och egenförsäljare. Vissa order till andra företag kommer direkt in till Humlegården som 
då hanterar både inköp och distribution av dessa varor. Respondenten förklarar ett 
exempel på hur det kan fungera: 
 
 “Vi sköter logistiken åt dem, deras ordrar kommer till oss, det blir som en minigeneration 
av vårat system. Deras varor och tjänster blir som våra grejer. Vi köper in av 
återförsäljare samtidigt som vi levererar till andra återförsäljare så det blir som att de 
indirekt handlar av oss.” 
 
Humlegårdens Ekolager arbetar idag med cirka 150 leverantörer, där vissa är väldigt stora 
och andra små, vissa har väldigt nischade produkter medan andra erbjuder ungefär samma 
saker. Detta gör att de besitter en bra förhandlingsförmåga för att kunna förhandla ner 
priser och således kostnadseffektivisera, eller se över vilka som arbetar på bästa sätt när 
det handlar om tillgänglighet och snabbast leveranser. Då Humlegården är 
marknadsledande inom sin bransch och således kan köpa in större volymer än deras 
konkurrenter och på så vis få ner kostnaderna i inköp, ligger fokus på att istället för att 
kostnadseffektivisera när det gäller leveranser att arbeta med de leverantörer som kan 
skapa en trygghet och leverera de produkter de behöver i tid 
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6. Analys 
 
I detta avsnitt kommer det insamlade materialet att analyseras för att kunna identifiera 
hur framgångsrika svenska företag arbetar med e-handelns utveckling och vad som är 
viktigt för dem. Detta är något som genomförs genom att koppla det insamlade materialet 
till den teoretiska referensramen för att skapa en djupare förståelse för 
forskningsområdet i studien. Teman som presenteras i detta avsnitt härleds från teman 
som framställts av den teoretiska referensramen samt den information som är relevant 
och som mottagits under de utförda intervjuerna som kan bidra till syftet av studien. 

 
6.1  Modell för E-handelns framgångsfaktorer 

 
För att skapa en struktur i analysavsnittet samt skapa förståelse över viktiga aktiviteter 
och faktorer för e-handelns utveckling och prioriteringar inom framgångsrika svenska 
företag visas modellen för framgångsfaktorer som beskrivs i den teoretiska referensram. 
Vi måste dock understryka att faktorer som tagits fram och ändrats i empirin inte har 
adderats i denna modell utan detta kommer att revideras i slutsatsavsnittet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4: E-handelns framgångsfaktorer (skapad av författarna) 
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6.2  Kundrelation 
Resultatet av studien är att kundrelationen är en av de viktigaste delarna vid utveckling 
av e-handel. Kundservice har alltid varit den största delen vid kundrelationer men detta 
är något som förändras mer och mer. Fjermstad och Romano (2006, s. 4) säger att unika 
kundinteraktioner är något som växer fram och detta är något som vi kan se att Telia 
arbetar mycket med. Även Dustin följer kundens beteende och anpassar relationen och 
utformningen efter detta för att skapa en simpel lösning och detta är något som kunden 
även föredrar. Gulati och Garantino (2000, refererad i Chen & Popovich, 2003, s. 673) 
nämner att enkelhet är något som väger tungt för kunden när det kommer till transaktioner 
och detta är något gäller alla typer av kanaler. Humlegårdens Ekolager arbetar också med 
kundrelationen men mer på ett personligt plan vilket kan resultera i unika interaktioner 
för varje individ i och med att de inte är lika stora som de två andra företagen.  

 
Något som är gemensamt för företagen är att en relation med kund är mycket viktigt och 
något som är av vikt för att ett företag ska gå runt, eftersom en nöjd kund skapar värde 
för företaget. Genom att skapa en kundupplevelse som är uppskattad av kunden skapas 
en förbättrad kundrelation då kunden blir nöjd av detta och är något som är särskilt viktigt 
inom e-handel. I och med att ingen personlig kontakt skapas utan endast en onlinebaserad 
relation, är kundrelationen extra viktig och något som företagen arbetar med flitigt. De 
försöker utveckla den ultimata e-handeln för att inte bara skapa nya kunder utan även 
behålla de redan existerande. CRM är något som detta kan kopplas till, framförallt ECRM 
som arbetar med internet och hur en kundrelation bildas här (Greenberg, 2002, refererad 
i Fjermstad & Romano, 2006, s. 4). Det är kunden som är viktigast och då e-handeln 
begränsar en kundkontakt är det extremt viktigt att de bygger en kundupplevelse som 
ersätter detta, som Greenberg (2002, refererad i Fjermstad & Romano, 2006, s. 4) säger. 

 
Skapandet av onlinekanaler där en kund känner sig bekväm och något som de anser är 
lätt att arbeta med är något som väger tungt för företagen. Kundupplevelsen är det 
viktigaste då det är kundens erfarenhet av kanalerna som bidrar till om de återvänder eller 
inte. Skapandet av en trivsam onlinehandel är mycket viktigt och något som hela tiden 
utvecklas och arbetas med hos Telia och Dustin. Konkurrenskraft kan skapas vid fokus 
på kundrelationer (Chen & Popovich, 2003, s. 673) och det är något som företagen söker 
efter. Skapandet av värde som konkurrenter saknar är extremt viktigt i branscher som de 
är en del av och en ökad kundlojalitet är något som skapar ett bra rykte likaväl som en 
ökad försäljning. 

 
Resultatet av studien indikerar på så sätt att det i det stora hela inte skiljer sig mycket när 
det gäller kundrelationer mellan dessa företag utan att de arbetar för att få fram en bra 
kundrelation och att regelbundet förbättra den. De arbetar däremot på olika sätt men i det 
stora hela är målet detsamma vilket är att ha nöjda kunder som bidrar till en bra relation. 
En kundrelation är ett incitament för att skapa konkurrensfördelar på marknaden och är 
något som behöver hanteras olika beroende på kund.  
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6.3  Handelsstrategier 
Humlegårdens Ekolager och Dustin är båda två endast webbaserade företag och har i 
dagsläget inga fysiska butiker vilket även är den strategi de planerar att fortsätta med. I 
och med att dessa företag inte har en fysisk butik kan de inte integrera de olika kanalerna 
i och med att de endast använder sig av e-handel samt personlig försäljning. De använder 
sig på så sätt av en multikanalstrategi då de endast använder onlinekanaler och de arbetar 
mer enskilt. Kanalerna är något som betraktas som tillfälle att ha kontakt med kunden 
(Verhoef et al., 2015, s. 175) och detta är något som de båda företagen relaterar till. 

 
Dustin och Humlegårdens Ekolager använder, som tidigare nämnt, en multikanalsstrategi 
som är onlinebaserat vilket kan kopplas till Rapp och Islams (2003) system, 
“multichannel e-commerce”, som är baserat på internethandel, mobiltelefoner samt andra 
digitala verktyg. De kan tillgodose de kunder de har genom att använda sig av denna typ 
av hjälpmedel och genom att använda sig av mobilhandel såväl som e-handel breddar de 
sitt nätverk. Wagner et al. (2013, s. 572) pratar om att det är viktigt att ta fram ett effektivt 
sätt att hantera sina distributionskanaler och enligt Humlegårdens Ekolager såväl som 
Dustin är detta något som de själva anser är uppfyllt. De har distributionskanaler som 
arbetar med varandra och skiljer sig idag inte åt till det stora hela utan arbetar kombinerat 
med varandra.  

  
Telia däremot använder sig av flera handelskanaler och de är även integrerade med 
varandra vilket resulterar i att de istället använder sig av en omnikanalstrategi. Piotrowicz 
och Cuthbertson (2014) tar upp att en omnikanalhandel är när företaget integrerar de 
fysiska butikerna med e-handeln samt marknadsföringskanalerna inom organisationen. 
Detta är just vad Telia gör, de har integrerade kanaler och gränserna är inte alls lika tydliga 
som vid en multikanalstrategi. Idag skiftar kunderna mellan de olika kanalerna och det är 
även vanligt att de söker information via en kanal och sedan utför köpet via en annan 
(Chen et al., 2018, s. 3) vilket är något som Telia även anpassar sig efter. 

  
Att förstå skillnaden mellan en multikanal och en omnikanal är av vikt för att förstå varför 
företag väljer att använda sig av respektive strategi. Vid en omnikanal är gränserna mellan 
de olika kanalerna bortsuddade till skillnad från en multikanal då gränserna fortfarande 
är mycket tydliga (Verhoef et al., 2015). Att då ett onlinebaserat företag använder sig av 
en multikanal är något som är av betydelse då deras kanaler är konkreta och tydliga redan 
från start. För ett företag som använder sig av flera handelskanaler, som en fysisk butik 
samt e-handel är en omnikanalstrategi att föredra då det underlättar att ha integrerade 
kanaler som arbetar tillsammans. 
 
6.4  Marknadsföring 
De tre företagen anser alla att marknadsföring är en viktig del men sättet de använder sig 
av marknadsföringen ser olika ut. Porter (1985) nämner hur viktigt det är att differentiera 
sig på marknaden och att detta i många fall innebär att du inte är billigast utan att du är 
unik. Detta är något som de tre företagen håller med om, de vill inte vara billigast utan de 
vill istället erbjuda något som ingen annan gör vilket i sin tur resulterar i nöjda kunder. 
De vill vara speciella och dra in kunder för att de är duktiga på det de gör samt att kundens 
upplevelse är det som är i centrum. 

  
Att differentiera sig via marknadsföring är även något som kan bygga på ett företags rykte 
och är något som kan förbättra positionen för ett företag (Torres et al., 2014, s. 474). Ett 
rykte är något som är av extrem relevans för ett företag idag då det kan bära eller brista 
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när det gäller marknaden idag. Dessa tre företag har funnits på marknaden under en längre 
period och som tidigare nämnt är de även stora aktörer på respektive marknad vilket 
innebär att de har ett gott rykte och lojala kunder. Detta är då något som även ger dem 
möjligheten att kunna differentiera sig då de inte riskerar lika mycket som kanske mindre 
företag på marknaden gör.  

 
Ett företags rykte kan ses som en tillgång (Amit & Zott, 2001, refererad i Torres et al., 
2014, s. 473-474) vilket är varför det är en kritisk del i ett företags marknadsföring. Word 
of mouth är något som de alla företagen påverkas av, detta i och med att ett rykte i många 
fall sprids genom detta (Fishman & Rob, 2005, s. 1147) och baseras på kundernas 
upplevelser. Det är just därför som både Telia, Dustin och Humlegårdens Ekolager lägger 
stor vikt på kundrelationen och kundnöjdhet då det är en mycket viktigt faktor för deras 
rykte. 
 
6.5  Kostnadseffektivitet 
Kostnadsledarskap är något som många företag strävar efter och innebär att du vill 
erbjuda de produkter och tjänster med lägst pris (Johnson et al., 2017, s. 211). Detta är 
något som är mycket vanligt i många branscher då detta är något som kan skapa 
konkurrensfördelar men att skapa konkurrensfördelar på det sättet är något som inget av 
de studerade företagen söker efter. De alla anser att vara bäst och erbjuda något som 
konkurrenter inte gör, är något de värderar högre än att vara just kostnadsledare på 
marknaden. 

 
Företagen har valt att skapa konkurrensfördelar på andra sätt än just kostnader då inget 
av företagen anser sig vara på lågprismarknader i och med att de har ett bra rykte samt 
lojala kunder. De är marknadsledande redan vilket innebär att de inte ser en nödvändighet 
att satsa på att vara billigast. Genom att använda strategiska nätverk för att mottaga 
skalfördelar är något som enligt Torres et al. (2014, s. 474) är relevant för den tekniska 
utvecklingen och det är något vi kan se hos Dustin. De utökar ständigt sitt nätverk för att 
bredda sig på marknaden och detta är en strategi som fungerar bra för dem för att skapa 
kundnöjdhet samt konkurrenskraft när de förvärvar nya företag. 

 
Även om kostnadseffektivitet kan motsvara kostnadsledarskap (Torres et al., 2014, s. 
474) innebär det inte att det är exakt samma sak. Kostnadseffektivitet kan uppnås på olika 
sätt beroende på vilken typ av organisation det gäller då det inte innebär samma sak för 
alla företag. Kostnadseffektivitet är relativt men är däremot ofta sammankopplat med 
lågprismarknaden och kostnadsledarskap. Men i och med att varken Telia, Dustin eller 
Humlegårdens Ekolager har något behov av att vara lågprisföretag utan att de är stabila 
idag innebär att de är kostnadseffektiva på annat sätt. De ökar sin effektivitet genom att 
använda sig av utveckling inom teknik och förbättrar på så sätt deras e-handel och detta 
är något de strävar efter att fortsätta med. 
 
6.6  Innovation 
När det kommer till ämnet innovation är detta något som företagen arbetar med på olika 
sätt. De arbetar med detta på det sätt som fungerar för företaget och som kan utveckla och 
förbättra just deras resultat. Innovation är något som är extremt viktigt för att skapa värde 
gällande produkter och tjänster (Torres et al., 2014, 474) vilket är varför dessa företag 
arbetar kraftigt med innovation. Telia arbetar med att hitta den perfekta lösningen för nya 
produkter och tjänster genom att samarbeta med innovationsavdelningen då detta är en 
kritisk del av e-handeln. Dustin däremot arbetar med att utöka sitt produkt- och 
tjänsteerbjudande genom att förvärva och köpa upp andra företag för att förstärka sitt 
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varumärke. Detta är något som skapar konkurrenskraft på marknaden för dem då de växer 
sig starkare och starkare genom att utöka sin organisation. Humlegårdens Ekolager 
arbetar istället med att öka produktutbudet för att kunna erbjuda nya tekniker och 
produkter som utvecklas på marknaden.  

 
De arbetar alla på så vis med innovation men de prioriterar det som skapar mest värde för 
företaget i sig. Att vara innovativ är något som skiljer sig beroende på vad du vill få ut 
och vad som gynnar dig vilket vi kan se tydligt gällande dessa tre företag. De är alla 
innovativa och utvecklar sina företag men på det sätt som ger de nytta och ett bättre 
resultat.  

 
Christensen och Raynel (2003, refererad i Torres et al., 2014, s. 474) tar upp hur viktig 
innovationsrollen hos ett företag är och detta är något som bägge företag anser vara något 
de regelbundet arbetar med. Även om inte just de avdelningar som intervjupersonerna 
arbetar på är inblandade i innovationsdelen arbetar de integrerat med varandra. Dustin 
och Telia har en mer konkret och uppdelad roll gällande denna typ av arbete medan 
Humlegårdens Ekolager istället arbetar nära alla delar av företaget då det är ett mycket 
mindre företag gällande många aspekter. 
 
6.7  Supply Chain Management 
För stora etablerade företag, som Telia och Dustin, som arbetar mycket med online 
försäljning är hanteringen av deras logistikflöde viktigt. Det gäller att man som företag 
ligger i framkant av utvecklingen för att finna de bästa lösningarna vad det gäller 
distribution och leveranser till kund. Utveckling av sin supply chain management inom 
verksamheten för att minska kostnaderna har länge varit en stor prioritet hos företagen. 
Supply chain management handlar däremot inte endast om möjligheten att 
kostnadseffektivisera, utan även om att korta ner ledtider samt snabba och säkra 
leveranser (Oskarsson et al., 2013, s. 26) och det är dessa saker som kan öka servicen till 
kunden som idag prioriteras i verksamheten. Även om det är viktigt för ett mindre företag 
som Humlegårdens Ekolager är det lättare att klara sig på marknaden då logistiken inte 
blir lika omfattande, men för ett mindre företag blir det istället lättare att knyta samman 
logistikens olika delar som bidrar till att minska företagets kostnader och öka service till 
kund. (Oskarsson et al., 2013, s. 55).  

 
Supply chain management handlar idag mycket om att skapa hållbara och långsiktiga 
relationer, men inte bara till sina logistikpartners och leverantörer utan även till de olika 
aktiviteterna inom organisationen. Det innebär att man måste förstärka relationerna 
mellan alla aktiviteter och avdelningar på företaget för att flödet ska effektiviseras 
eftersom relationerna gör att man är beroende av varandra. (Davis et al., 2002, s. 851). 
Telia, Dustin och Humlegårdens Ekolager arbetar mycket med att teckna bra avtal och 
genom dessa skapa starka relationer. Humlegårdens Ekolager erbjuder till och med drift 
av logistiken åt ett annat företag som säljer samma typ av produkter på marknaden, medan 
Telia och Dustin samarbetar med konkurrenter för att utveckla optimerade transporter 
och leveranser.  

 
Främsta fokus angående alla tre företag handlar som sagt inte om att ha så låga kostnader 
som möjligt, erbjuda snabbast leveranser eller billigast produkter. Det man istället satsar 
på, samt försöker skapa, är konkurrenskraft och med hjälp av logistiken är detta 
tillgänglighet, produktutbud och synlighet. Då företagen analyserar vad som skapar ett 
värde för kunden utifrån deras köpbeteenden och önskemål gör det att de kan uppnå den 
produktnivå som krävs för att säkerställa tillgänglighet. Försörjningskedjan kan delas upp 
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i sex olika dimensioner när man ska analysera var och hur man ska skapa ett värde och 
använda sig av den digitala utvecklingen, de sex dimensionerna är kunder, logistik, och 
lager, produktion, leverantörer, teknologi och prestandamätning (Farahani et al., 2017, s. 
163). Då det blir mer och mer digitaliserat och systemen utvecklas samtidigt som 
logistiken blir mer komplex går det hand i hand med utvecklingen, vilket är något som 
företagen även arbetar med regelbundet. Genom digitaliseringen kan 
försörjningskedjorna arbeta med mer information och bearbeta fler processer som gör det 
möjligt att de olika logistikpartners och avdelningar inom verksamheten att samarbeta på 
ett effektivt sätt. (Agrawal & Narain, 2018, s. 4). 

 
Vi återkommer flertalet gånger i intervjuerna att dagens logistik, internet och den 
digitaliserade information som vi dagligen möter kräver mer än vad vår mänskliga hjärna 
kan bearbeta. Det finns många fler sätt att kommunicera på, och samtidigt fler källor och 
leverantörer av information som gör att man idag inte klarar av att hantera all information 
individuellt och manuellt på samma sätt som man gjorde förr. Mellanhänderna, som 
erbjuder tjänster mellan parter, har fått en krävande och viktig roll för att man ska kunna 
bearbeta den enorma mängden information och processer som företagen har idag 
angående logistikflödet och lagring. (Mahadevan, 2000, s. 65-66). 

 
För att skapa konkurrensfördelar med hjälp av logistik och leveranser måste företagen 
erbjuda bra kundservice. För att sedan skapa ett konkurrensvärde genom kundservice 
innebär det att man har god kommunikation med sina kunder och är tydlig med vad man 
erbjuder och vad kunden ska förvänta sig av företaget. Olika kunder vill ha olika 
leveranstider och ställer olika krav på när och hur leveranserna ska komma fram, för 
företagen gäller det då att kunna anpassa sig och hålla vad de lovar hela vägen från start 
till “last mile”. (Oskarsson et al., 2013, s. 34). 

 
Kundservicens värde tar inte slut efter att en vara blivit levererad utan det är fortsatt 
viktigt för företaget att investera i kunden så att de fortsätter vara nöjd med de produkter 
som de har köpt. Erbjudandet av returer och hantering klagomål är en viktig del av flödet 
för att få en nöjd kund och att den ska välja att köpa från företaget igen (Oskarsson et al., 
2013, s. 34). Telia, Dustin och Humlegårdens Ekolager arbetar samtliga med dessa 
tjänster för att skapa konkurrenskraft och en bra kundservice, utöver att ta ett socialt 
ansvar och fortfarande tänka på hållbarhet.  
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7. Slutsats 
 
I detta avsnitt presenteras slutsatser som dragits utefter analys av det empiriska 
materialet. Praktiska rekommendationer till de deltagande företagen presenteras även i 
detta avsnitt och likaså det teoretiska bidraget, samt framtida forskningsområden kopplat 
till studien. En reviderad modell utifrån den framtagna modellen i teoriavsnittet 
presenteras även. 

 

7.1  Slutsats 
Denna studie har undersökt hur tre framgångsrika svenska företag på sin egen marknad 
arbetar med e-handel och hur de skapar den ultimata strategin för sitt eget företag. 
Studiens resultat indikerar att dessa företag arbetar på likartade sätt gällande e-handel och 
vad det är som anses viktigt för organisationerna. Många faktorer är prioriterade på 
samma vis och anses vara mycket viktiga men hur de arbetar med dem och varför är av 
olika skäl. Kundrelation är något som är en viktig del för alla företagen men strategin för 
att förbättra samt arbeta med relationerna ser annorlunda ut. Dustin och Humlegårdens 
Ekolager arbetar mer på ett likartat sätt då de båda är e-handelsföretag medan Telia som 
även har fysiska butiker ser på detta på ett lite annorlunda sätt. 

 
Skillnaden mellan dessa företag är inte bara att Telia sticker ut med sina butiker till 
skillnad från Humlegårdens Ekolager och Dustin som endast arbetar med onlineplattform, 
utan att Telias försäljning sker till privatkunder i en betydligt högre grad jämfört med 
Dustin och Humlegårdens Ekolager. Detta medför att det ställs olika former av krav på 
företagen och vad man behöver använda för strategi både när det gäller sin 
onlineplattform och de logistiska lösningarna. Telia har ett större fokus på 
kundupplevelsen och att förenkla köpprocesserna hos konsumenterna, medan Dustin och 
Humlegårdens Ekolager lägger mer fokus på att säkerställa ett brett produktutbud och 
tillgänglighet för kunden. 
 
Vi kan tydligt se att Dustin och Telia även marknadsför sig på ett mer likartat sätt jämfört 
med Humlegårdens Ekolager då de är större företag och har en bredare kundbas. 
Humlegårdens Ekolager arbetar på en mer nischad bransch vilket resulterar i att 
marknadsföra sig på ett liknande sätt som just Telia och Dustin inte är kostnadseffektivt 
i längden. Alla tre företag anser dock att marknadsföring är en viktig del för at nå ut sina 
kunder vilket gör att de ständigt arbetar med att nå ut till sin kundbas men då de är olika 
nischade prioriterar de en aning olika men att Dustin och Telia ändå arbetar på ett likartat 
sätt.  

 
Dustin och Telia som har mer resurser inom företaget och investerar både tid och pengar 
på att hela tiden försöka ligga steget före sina konkurrenter genom att utveckla sin e-
handelsplattform och dess funktionalitet. De prioriterar att hela tiden erbjuda de senaste 
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funktionerna och möjligheterna till sina kunder med hjälp av olika avdelningar och IT-
personal som dedikerats till att utveckla hemsidan och dess e-handel. Humlegårdens 
Ekolager har inte samma typ av resurser men ligger fortfarande i framkant och arbetar 
kontinuerligt med att utveckla sin hemsida och dess möjligheter i sin division. Att 
integrera sina logistiska lösningar med hemsidan för kontinuerlig uppdatering av 
lagersaldo och nya betalningsmöjligheter är ett par exempel som visar att de undersökta 
företagen ständigt tänker på framtiden och analyserar teknikens nya möjligheter. 

 
Eftersom vi har undersökt företagets supply chain management och hur de hanterar sitt 
logistikflöde har vi hittat vissa likheter men även skillnader i vad som prioriteras inom 
verksamheten. Likheterna handlar främst om att skapa ett kundvärde och att använda 
logistik som konkurrenskraft genom att erbjuda bra kundservice. Telia fokuserar på att 
kundupplevelsen ska vara så bra som möjligt i form av tillgänglighet och säkra leveranser, 
medan Dustins fokus ligger mer på synlighet men även tillgänglighet. Samma sak gäller 
för Humlegårdens Ekolager som är ledande inom sin bransch där man utvidgar 
sortimentet och ser till att varorna alltid finns tillgängliga på hyllan. 

 
Kostnadseffektivisering har länge varit det som företag haft som mål att nå men trenden 
för dessa företag är snarare att skapa en bättre upplevelse och ett större värde för kunden. 
Det gäller att hänga med i teknikens utveckling för att man ska kunna erbjuda de bästa 
tjänsterna och optimera sitt flöde. Både Telia och Dustin som är stora framgångsrika 
företag investerar mycket i systemutveckling och exempelvis Artificiell Intelligens och 
Machine Learning. Humlegårdens Ekolager försöker att aktivt arbeta med sin hemsida 
och interna system för att ta fram nya logistiska lösningar som underlättar för kunden att 
utnyttja deras tjänster. Detta innebär att de alla aktivt arbetar med utveckling av teknik 
och digitalisering till den mån som är möjlig för respektive företag. 

 
I och med detta kan vi se att supply chain management och logistik har en stor påverkan 
på e-handeln och hur man ska använda logistiken för att skapa konkurrensfördelar. 
Företagen har olika fokus på hur man ska använda sin logistikkedja och optimera den, 
men gemensamt för dem är att man på något sätt utvecklar och utnyttjar resurser för att 
skapa köpkraft och en ökad kundupplevelse. Framför allt handlar det om att hänga med i 
teknikens utveckling och använda sig av de nya möjligheter och lösningar som träder 
fram. Aktivt investera tid och pengar för att utveckla sina system och flöden så att de är 
kapabla till att utföra de funktioner som måste fungera. Sambandet med e-handeln är att 
teknologin gör det möjligt för konsumenter att köpa produkter var de än befinner sig och 
förväntar sig att det ska levereras till den plats på den tid det valt, vilket således gör att 
logistiken blir viktigare. Då teknologin förbättras, utvecklas även e-handeln, och ju större 
e-handeln är desto mer komplex blir logistiken. 
 
7.2  Praktiskt bidrag 
Det man kan se genom studien är vikten av att skapa ett värde för kunden, inte utifrån 
billiga priser och enkla produkterbjudanden utan snarare en helhet, en utarbetad 
kundupplevelse som fullföljer hela flödet som konsumenten upplever. Dagens kunder vill 
känna sig trygg när de handlar och att det ska vara smidigt och anpassat till ens 
individuella önskemål. Den växande trenden är ett ökat fokus på sina konsumentvanor 
angående hållbarhetstänket, och detta gör att företagen måste ta ett ökat ansvar gentemot 
miljöpåverkan och socialt ansvar. De undersökta företagen har uttryckt framtidsplaner i 
olika format för att förstärka sin position på marknaden med hjälp av att visa att man 
menar allvar när man pratar om hållbarhet. Stora företag som Dustin och Telia måste vara 
förebilder för att behålla och förstärka sin position på marknaden. Att exempelvis erbjuda 
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möjligheten att låta leveranser ta ett par extra dagar att levereras till dig som kund för att 
företaget ska kunna kollaborera med sin logistikpartner och kombinera 
leveransmöjligheter för ett ökat ansvar gentemot miljön och långsiktig hållbarhet.  

 
Då e-handeln härstammar från en teknisk utveckling och framkomsten av internet leder 
det till att det finns skillnader på hur olika generationer beter sig i sina köpprocesser. Den 
yngre generationerna kan ha lättare att förstå sig på teknikens utveckling och hänga med 
i trenden lättare än vad de äldre generationerna har och det är en utmaning för företagen 
att kunna anpassa sina funktioner och sin e-handelsplattform för att bli tilltalande för alla 
åldrar. Vidare måste företagen analysera och undersöka åt vilket håll framtidens 
utveckling kommer gå åt och förstå hur de olika generationerna kommer att påverkas. I 
och med att de yngre generationerna växt upp med internet och alla dess möjligheter 
kommer det ställas högre krav på företagen att kunna leverera till den ökade 
medvetenheten. 
 
7.3  Teoretiskt bidrag  
Det teoretiska ramverk som har presenterats i denna studie är något som främst fokuserat 
på begreppen: kundrelation, marknadsföring, kostnadseffektivitet, innovation, 
handelskanaler och supply chain management. Det är främst fokuserat vad innebörden i 
dessa begrepp är och hur de tolkats av olika forskare för att få fram en tydlig bild av vad 
begreppen innebär. Dessa begrepp har sedan analyserat utifrån studiens resultat vilket 
tyder på att de förekommer regelbundet och används flitigt i studien. 

 
Vi vill påstå att vår studie bidrar till en teoretisk referensram som besvarar vår 
frågeställning angående hur vissa framgångsrika företag arbetar med utvecklingen av e-
handel. Utöver detta har vi också beskrivit vad logistikens roll har för företaget och hur 
man kan utnyttja flödeskedjan till att bli en konkurrenskraft gentemot andra företag. 
Samtidigt finns det ytterligare forskning kring ämnet som kan utföras, men denna studie 
kan ses som en komplement till framtida forskning om e-handel och dess utveckling. 

 
7.3.1 Reviderad modell 
Modellen som presenterades i slutet av avsnitt tre, teoretisk referensram, har nu 
modifierats. Det som har adderats är integration genom hela flödet och att varje del i 
modellen bör ha någon typ av koppling när det gäller onlinekanaler. Den reviderade 
modellen visar hur det bör se ut i dagens e-handel och att dessa viktiga faktorer för ett 
företag bör gå hand i hand och arbeta gemensamt för att nå bästa resultat i slutändan. Att 
lägga till integration genom alla aktiviteter och produkter skapar en gemenskap inom e-
handeln samt företaget och det är mycket relevant för de olika delarna att ha koll på vad 
de andra gör.  

 
Integration är en kritisk del av organisationen och något som behöver förbättras, 
framförallt gällande en växande trend inom internethandeln. Det fungerar inte längre att 
arbeta enskilt med respektive del inom företaget, de måste anpassa sig samt arbeta med 
varandra. Detta är en mycket viktig del för att skapa en hållbar e-handel som kan växa 
sig stark och fortsätta utvecklas och bli större och större. 
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Som vi ser i figur 5 har den röda delen lagts till vilket är integrering som innebär att de 
andra faktorerna ska integreras i kedjan innan de kopplas till e-handeln. Vi har lagt till 
denna del utefter vad respondenterna berättade om vad som prioriteras inom 
organisationerna och vad som behöver utvecklas och som det ser ut idag behöver mer 
arbete över avdelningar ske, de behöver integreras. För att nå ultimata resultat gällande 
en onlineplattform behöver de olika faktorerna och delarna att samordnas och skapa en 
fungerande kommunikation och gemenskap.  

 
7.4  Framtida Forskning 
Det vi anser är att det kommer finns stor möjlighet för framtida forskning inom ämnet 
med tanke på teknikens ständiga förändring och utveckling. För bara 15 år sedan såg 
internet annorlunda ut och företag arbetade på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Det 
går bara att spekulera i hur det kommer se ut i framtiden, men fortsätter tekniken och e-
handeln utvecklas i den takt det gjort senaste åren kommer det inte vara sig likt om 15 år. 
Därför tror vi att ny forskning kommer ge andra resultat och blir därför ett relevant ämne 
att återbesöka, för att se vad fokus ligger hos företagen och hur det skiftas i samband med 
digitalisering och teknisk globalisering.  

 
Som tidigare diskuterat angående skillnader på olika generationer och hur deras förmåga 
påverkar användandet av tekniken tror vi också kommer bidra till hur man kommer se på 
e-handel och vilka funktioner som kommer förväntas av företagen i framtiden. Att då 
undersöka människors framtida köpbeteende på e-handeln då det ständigt förändras tror 
vi valideras för framtida forskning inom ämnet. Vi som är uppväxta med internet och 
smartphones som gör det möjligt att beställa produkter och använda sig av e-handel var 
vi än är, och vi lärt oss att det är en självklarhet gör att det är något som inte kommer ha 
rum för brister då det är vi som är den äldre generationen.  

Figur 5: Reviderad modell av E-handelns framgångsfaktorer (skapad av författarna) 
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Vi hade gärna velat utforska hållbarhet inom denna studie och något som vidare studier 
kan arbeta vidare med men på grund av begränsad tid hade vi inte möjlighet att gå in 
djupare på just detta. Vi står idag för en global miljöförändring där de stora 
multinationella företagen står i centrum för hur vi i framtiden ska välja att ta avstamp mot 
detta problem. Även om de politiska ledarna i världen väljer att ignorera det faktum att 
planeten förändras måste företagen i framtiden ta hänsyn till hur de påverkar sin 
omgivning. I intervjuerna har det spekulerats och fritt diskuteras om företagens val att 
försöka göra skillnad och både vi och de involverade företagen är gemensamt överens om 
att något behöver göras och att alla företag och människor måste hjälpas åt för att 
nästkommande generationer också ska ha möjlighet att leva på den här planeten. Därför 
skulle vidare forskning inom hur man ser på hållbarhet och vad företag aktivt arbetar med 
angående ämnet vara intressant samt ha möjlighet att göra skillnad.  
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8. Sanningskriterier 
 

Detta avsnitt avser att utvärdera tillförlitligheten samt äktheten i denna studie för att på 
så vis avgöra sanningshalten på den genomförda undersökningen. 
 
 

 
För att kvaliteten på studien ska kunna styrkas samt säkerställas bör man förhålla sig till 
ett antal sanningskriterier. De som är mest relevanta för att bedöma en studie är validitet, 
reliabilitet samt replikation (Bryman, 2011, s. 49). Däremot pågår det en diskussion om 
dessa kriterier passar för en kvalitativ studie då de främst är anpassade till den kvantitativa 
studien (Bryman, 2011, s. 351). Trost (2010, s. 133) är även en person som 
uppmärksammar detta och anser att reliabilitet och validitet är något som hör hemma hos 
den kvantitativa metodologin. Någon som framförallt har uppmärksammats är fallstudier 
då det kan uppstå svårigheter med att presentera en generalisering när resultaten baseras 
på enstaka situationer och fall. Därför har några alternativa kriterier tagits fram, 
trovärdighet och äkthet, och presenteras av Bryman (2011, s. 353). Dessa kriterier är 
framtagna av de tidigare begreppen men är mer anpassade och lämpade för en kvalitativ 
studie. Trovärdighet innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
konfirmering (Bryman & Bell, 2017, s. 280). Äkthet innefattar ontologisk autenticitet, 
katalytisk autenticitet, rättvis bild, taktisk autenticitet samt pedagogisk autenticitet 
(Bryman & Bell, 2017, s. 280) och det som är relevant för vår studie kommer att 
diskuteras. 

 
8.1  Trovärdighet 
I och med att vi i anslutning till sammanställningen av empirin har givit respondenterna 
en möjlighet att ta del av det material vi sammanställt anser vi att kriteriet om 
tillförlitlighet i studien är uppfyllt, enligt beskrivningen från Bryman och Bell (2013, s. 
403). Detta är något som tillfört att deltagarna haft möjlighet att korrigera eventuell 
misstolkning eller felskrivning i sammanställningen. 

 
Generaliserbarhet inom de branscher som studerats har begränsats av att en kvalitativ 
undersökning har genomförts (Bryman & Bell, 2013, s. 421). Däremot är branscherna 
som studerats relativt homogena men i och med att studien lagts över mer än en bransch, 
då vi fokuserat på företag, är det svårt att generalisera forskningsområdet. Däremot är 
forskningsområdet brett och något som ökar mer och mer tack vare digitaliseringens 
ökning vilket resulterat i att applicerbarheten av studien ökar. Vi anser dock att ett utökat 
antal respondenter inom de olika branscherna vi undersökt hade kunnat säkerställa en 
generaliserbarhet inom e-handel bland framgångsrika svenska företag. 
 
Studien är baserad och grundad på en bredd av författare av olika slag inom varierande 
teoretiska områden och vi anser därför att studiens analys samt dess slutsats på så sätt 
stärks vetenskaplig förbindelse. I och med att forskningsdesignen i stort sett är insamling 
av data genom djupintervjuer med olika respondenter ansåg vi även att det var viktigt att 



 

 64 
 

hålla en objektiv ton genom studien. Detta för att minska risken att vrida empirin av våra 
värderingar och åsikter samt för att inte leda respondenten åt ett håll under de utförda 
intervjuerna. 
 
Överförbarhet gällande kvalitativa studier har en tendens att vara relativt låg, detta i och 
med att begränsade urval ofta utförts (Bryman & Bell, 2017, s. 282). Detta är något som 
även gäller för utförd studie och kan ses som något negativt. Däremot har vårt urval av 
respondenter varit en blandning av män och kvinnor samt olika positioner inom företag 
har intervjuats vilket kan stärka överförbarheten 
 
Pålitlighet är ett kriterium som anser att forskare borde använda sig av medarbetare eller 
personer med liknande positioner för att granska studien som utförs under utvecklingen 
av studien för att säkerställa att forskningen har relevanta och korrekta slutsatser gällande 
bland annat teorier (Bryman & Bell, 2017, s. 282). Då studien har granskats av handledare 
vid Umeå Universitet samt andra studenter anser vi att detta är ett kriterium som är 
uppfyllt då vi även gjorde detta för att få utomstående åsikter och frågor som vi själva 
kan ha missat. 
 
8.2  Äkthet 
När det kommer till äkthet finns det ett antal underliggande delkriterier som i vissa fall 
kan ses som generella frågor för att kontrollera studien utifrån (Bryman & Bell, 2017, s. 
283). En viktig fråga som bör ställas är om en rättvis bild av respondenternas åsikter ges 
av studien. Vi har strävat efter att vara objektiva under transkribering samt under 
framställningen av empirin i detta fall. 

  
Ontologisk autenticitet är även ett kriterium där frågan om studien har hjälpt 
respondenterna att skapa en bättre förståelse av den sociala miljön och situationen är i 
centrum (Bryman & Bell, 2017, s. 283). Vi anser att detta är något vi gjort genom att låta 
respondenterna till viss mån styra intervjun på egen hand och prata om det som de själva 
anser viktigt inom sammanhanget. Vi tycker på så sätt att respondenterna har fått 
reflektera på egen hand över sitt och andras agerande. 

 
När det kommer till kriteriet en rättvis bild handlar det om huruvida studien ger en rättvis 
bild av de olika uppfattningar som existerar bland deltagarna i studien (Bryman, 2011, s. 
357). Olika perspektiv har tagits beaktning i denna studie och nyanserad då samtliga 
respondenter har fått utrymme i vår studie, detta för att informationen har varit relevant.  
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9. Samhälleliga och etiska aspekter 
 
I detta avsnitt diskuteras studiens samhälleliga samt etiska aspekter och hur dessa 
beaktats under studiens genomgång. 

 
Vi anser att vår studie är relevant då vi undersökt företag och empiriskt granskat dessa 
hur det arbetar och vad de har för fokus. Då respondenterna fått uttrycka sig själva och 
påverkat intervjuerna i vilken riktning de ska ta för att få förmedla det som de anser är 
viktigt och vid senare skede fått tillfälle att granska den empiri som vi skrivit. Då 
företagen uppfyller en samhällsfunktion och själva måste ta en socialt ansvar för att ens 
ha möjlighet att överleva på marknaden visar studien på en förstärkt samhällelig och etisk 
aspekt. 
 
Respondenterna som medverkade i undersökningen fick valet att vara anonyma vilket vi 
anser fyller etiska aspekter samt förstärker trovärdigheten då respondenterna kunde vara 
fria i vad som sades utan att behöva oroa sig över att bli utpekade. Utöver detta fick 
respondenterna läsa igenom vad de sagt innan det publicerades för att försäkra sig om att 
inga företagshemligheter eller annan känslig information läckte ut till allmänheten samt 
att de kunde peka ut specifika uttalanden som var respondentens egna tankar och åsikter 
och inte företagets värdering. Under intervjuerna informerade vi respondenterna om 
studiens syfte och var tydliga med hur deras svar skulle analyserar och användas till 
studiens empiri för att respondenterna själva skulle få visa samtycke till att deras 
förmedling av information fick användas till detta arbete. 
 
Vi har uppfattat att vi har lyckats täcka de etiska och samhällssociala ansvarsfrågorna i 
studien och rekommenderar för fortsatt forskning inom hållbarhet och ansvarstagande då 
respondenterna uttrycker vikten av att arbeta hållbart och tänka långsiktigt på miljön. Med 
detta sagt är det något som bör tas i beaktning då man läser arbetet, nämligen att vi anser 
att företagens sociala ansvarstagande är viktigt men att vårt fokus legat på företagens 
utveckling och att studera framgångsfaktorer och utveckling av e-handel. 
 
Något intressant att se är att alla företagen gemensamt har uttryckt tankar om miljön och 
hur man kan effektivisera flöden för att arbeta på ett hållbart sätt i framtiden. Då 
hållbarhetstänket är ett hett ämne på universitetet och runt om i världen i olika sociala 
sammanhang anser vi att det är viktigt att även tänka på de här delarna. Det är därför 
inspirerande att se att dessa företag uttrycker och försöker förmedla föredömliga 
lösningar och fortsatt utveckling för att arbeta i enlighet med socialt ansvarstagande och 
hållbarhet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

1. Vilken position har du inom företaget? 
2. Vad innebär rollen du har för utvecklingen av e-handeln inom 

företaget? 
3. Vilken relation har du till e-handeln inom företaget? 
4. När introducerades e-handeln för företaget? 

 
Frågor om e-handeln 

1. Hur såg affärsverksamheten ut när bolaget startades? 

2. Vad är er attityd till fysiska butiker?  
3. Vad an ser ni om Showrooms som en typ av marknadsföring? 
4. Vilka dominerar er onlineförsäljning, B2B eller B2C kunder? 
5. Hur skiljer sig hanteringen av B2C respektive B2B kunder? 
6. Hur gick ni tillväga då e-handeln lanserades? 
7. Var ligger tyngden inom företaget gällande onlineshopping? 
8. Hur ser den befintliga konkurrensen ut? 
9. Analyserar ni konkurrenter? 
10. Hur ser det ut för er gällande substitutvaror? 
11. Vad är styrkorna med er e-handel? 
12. Vad finns det för risker med att arbeta med e-handel? 
13. Vad ser ni kommer ske i framtiden, vad finns det för möjligheter för 

er inom onlineplattformar? 
14. Vad är nackdelen med att arbeta med plattformar online? 
15. Hur marknadsför ni er främst och gentemot vilka? 
16. Vad gjorde ni för att bygga upp det rykte ni har och för att skapa den 

existerande kundbasen? 

17. Tänker ni på innovation, dvs. nya produkter och tjänster? 
18. Vill ni utveckla något inom ert företag vad det gäller e-handeln? 
19. Erbjuder ni något speciellt, någon produkt eller tjänst, som andra 

inom samma bransch inte erbjuder? 
20. Har ni utvecklat något system för kostnadseffektivitet? 
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21. Hur tror ni att e-handeln kommer att se ut i framtiden, för er och på 
ett mer generellt sätt? 

22. Vad vill/kommer ni att göra när utvecklingen av e-handeln ökar och 
hur arbetar ni idag för att hänga med i den växande trenden inom 
onlineshopping? 

23. Hur arbetar ni med era kanaler idag? 
24. Vad är er strategi för utveckling av de kanaler ni har idag? 
25. Anpassar ni kampanjer och liknande efter konkurrenter? 

 
Supply Chain 

1. Hur ser er nuvarande supply chain ut, från början till slut, inom er e-
handel? 
 

2. Har den förändrats sen den ökande trenden inom e-handel under de 
senaste åren? 
 

3. Vilken del av er supply chain är den viktigaste för ert företag? 
 

4. Vilka delar ingår i er supply chain när det kommer till e-handel, från 
början till slutkund? 
 

5. Producerar ni egna varor eller agerar ni som återförsäljare, en 
mellanhand så att säga? 
 

6. Hur ser er inköpsprocess ut? 

7. Hur fungerar distribueringen inom ert företag? 
8. Hur mycket är lagerstyrt? 
9. Vad använder ni för system inom era lager? 
10. Vad är er lageromsättningshastighet? 

11. Hur ser era framtidsplaner ut gällande logistik? 
12. Vad har ni för fokus när det kommer till supply chain? 
13. Använder ni er av centrallager, flera mindre lager, hur arbetar ni med 

olika typer av lager? 

14. Hur ser er lagerhantering ut? 
15. Hur ser leveransen ut idag? 
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Bilaga 2: Tabeller 
 

Fråga Företag A Företag B Företag C 
Hur ser 
hanteringen ut 
gällande B2C och 
B2B kunder? 

Fokus på B2B men 
hanteringen ser 
likvärdig ut 
bortsett från 
större 
tjänsteutbud för 
B2B. 

B2B prioriteras 
men till stor del 
hanteras de 
likadant. 

Ingen större 
skillnad men vill 
kombinera dessa 
mer. 

Hur skiljer sig 
hanteringen av 
era kunder? 

Ingen större 
skillnad bortsett 
från bättre service 
till vissa kunder. 

Den enda 
skillnaden är att 
stora och viktiga 
kunder ofta 
prioriteras. 

Erbjuder tjänster 
till vissa segment 
som andra inte 
har möjlighet att 
få tillgång till 
 

Hur gick ni till 
väga för att bygga 
upp ett rykte? 

Det stora 
produktutbudet 
och expertisen som 
finns 

Vi var först på 
marknaden och 
idag är vi störst 
vilket har skapat 
vårt rykte. 

Sträcker sig 
tillbaka långt, 
från att företaget 
grundades. Gått i 
generationer. 

Tabell 1: Frågor och svar för respektive företag på temat Kundrelation 
 

Fråga Företag A Företag B Företag C 
Hur 
marknadsför ni 
er och gentemot 
vilka? 

Främst företag, 
genom personlig 
marknadsföring 
till stor del och 
erbjudanden. 

Tidning samt e-mail. Företag och 
privatkunder, 
med 
kampanjer och 
erbjudanden. 

Vad tycker ni 
om 
showrooms? 

Har showroom i 
dagsläget som 
agerar som 
marknadsföring 
utåt. 

Bra idé i 
marknadsföringssyfte 
och något de funderat 
på. 

Inget som 
känns relevant 

Hur går nu till 
väga vid 
bestämmande 
av kampanjer 
och 
erbjudanden? 

Ser vad som är 
populärt och inte 
och försöker 
anpassa efter 
detta. 

Vi sätter priser och 
konkurrenter följer. 

Uppdaterade 
om 
konkurrenter 
och försöker 
hänga med. 

Tabell 2: Frågor och svar för respektive företag på temat Marknadsföring 
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Fråga Företag A Företag B Företag C 
Vad har ni för attityd 
till fysiska butiker? 

Anser inte att det 
behövs då deras 
strategi grundar sig 
på e-handel. 

Behövs inte då 
branschen är 
mycket nischad. 

Det 
fungerar 
bra idag och 
något som 
kommer att 
fortsätta 
finnas i 
deras 
strategi. 

Hur såg er 
verksamhet vid 
uppstart? 

Katalogaffär. Hade företaget 
hemma i 
källaren och 
order togs emot 
via post, fax och 
mail. 

Arbetade 
endast med 
fasta nät. 

Vad använder ni er av 
för typ av kanaler 
idag? 

Onlinekanaler  Onlinekanaler 
samt offerter till 
viss del. 

Allt från 
online till 
fysiska 
kanaler 

Vad har ni för strategi 
för att utveckla de 
handelsplattformar ni 
använder er av? 

Team och avdelningar 
som arbetar med e-
handelsutveckling. 

Fortsätta på 
samma spår 
som idag. 

Utveckling 
och 
samarbete 
inom 
företaget 

Tabell 3: Frågor och svar för respektive företag på temat Handelskanaler 
 

Fråga Företag A Företag B Företag C 
Hur arbetar ni för 
att skapa 
konkurrensfördelar? 

Förvärv av 
andra företag 

Störst på 
marknaden, arbetar 
regelbundet med 
produktutveckling 

Kundupplevelse 
är viktigt, att ha 
en nöjd kund. 

Erbjuder ni något 
som andra företag 
inte gör inom er 
bransch? 

Ja, vi erbjuder 
tjänster och 
produkter som 
konkurrenter 
ej gör.  

Ja det gör vi, vissa 
tjänster. 

Vi har tjänster 
som är unika. 

Hur ser er befintliga 
konkurrens ut? 

Finns många 
olika 
konkurrenter 
men inga 
allvarliga 

Störst på 
marknaden. Finns 
konkurrenter men 
inget oroande 

Störst på 
marknaden men 
mycket 
konkurrenter. 

Tabell 4: Frågor och svar för respektive företag på temat Kostnadseffektivitet 
 
Fråga Företag A Företag B Företag C 
Arbetar ni 
mycket med 
nya produkter 
och tjänster? 

Tjänsteutveckling 
samt utökat 
produktutbud är 
viktigt. 

Utökar 
produktutbud 
samt 
tjänsteutbud till 
viss mån. 

Har team som 
sitter och arbetar 
med innovation och 
utveckling 
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Vad finns det 
för något ni vill 
utveckla inom 
er e-handel? 

Förbättrad 
kundupplevelse. 

Utvecklad 
hemsida 

Förenklade 
onlinekanaler för 
att skapa en bättre 
och 
individanpassad 
kundupplevelse. 

Vad vill ni göra 
nu med er 
onlinehandel 
när e-handeln 
ökar kraftigt? 

Fortsätta på samma 
spår och utveckla 
strategier 

Hänga med. Integrera allt så 
mycket som möjligt 
och skapa en bra 
kundupplevelse. 

Tabell 5: Frågor och svar för respektive företag på temat Innovation 
 
Fråga Företag A Företag B Företag C 
Har e-handeln 
förändrat er 
supply chain? 

Arbetat med e-
handel länge. 
Teknikens 
utveckling gör att 
det ställs högre 
krav på logistikens 
funktionalitet 
 

Logistiken har blivit 
mer komplex och 
avancerad. 
 

Ökad e-handel 
har ökat 
försäljningen 
vilket gör att 
man måste 
expandera och 
utveckla sin 
supply chain. 
 

Vad är den 
viktigaste delen 
gällande supply 
chain? 

Tillgänglighet, 
synlighet och 
möjligheten att 
välja tid och plats 
för leveranser. 
 

Tillgänglighet, 
säkra och snabba 
leveranser där 
kundupplevelsen är 
i fokus. 
 

Produktutbud 
och 
tillgänglighet. 
 

Vart ligger fokus 
hos er? 

Långsiktiga 
relationer som 
säkerställer 
tillgänglighet. 
 

Långsiktiga 
relationer som 
säkerställer säkra 
leveranser. 
 

Avtal med 
många 
leverantörer för 
att säkra 
tillgänglighet 
och stort 
sortiment. 

Hur ser er 
lagerhantering 
ut? 

Decentraliserad. Decentraliserad. 
 

Centraliserad. 
 

Leverans och 
returer, hur ser 
ni på det? 

Viktig del som 
måste erbjudas och 
kommersiellt 
fungera samtidigt 
som man förhåller 
sig till hållbarhet. 
 

Utnyttjande av 
resurser och ser 
även kunder som 
har en mobiltelefon 
som en resurs. 
 

En tjänst som 
måste erbjudas 
annars riskerar 
man att kunder 
ej kommer 
tillbaka. 
 

Distribution och 
inköp, hur ser 
det ut för er 
idag? 

Distribution sker i 
största grad med 
PostNord. 
 

Distribution sker i 
största grad med 
PostNord. 
 

Distribution 
sker i största 
grad med 
PostNord. 
 

Tabell 6: Frågor och svar för respektive företag på temat Supply Chain Management 





 

 

 

Företagsekonomi 901 87 Umeå 090 786 50 00 www.usbe.umu.se 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


